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I. POSLOVNO POROČILO 

1. POROČILO DIREKTORICE 

 

1.1. Realizacija ciljev 

 

1.1.1. Poslovni uspeh 

 

V letu 2011 je družba ustvarila 4.676.908 EUR prihodkov, kar je za 6 % manj kot prejšnje 

leto, oz. 7 % pod planom, odhodki so v letu 2011 znašali 4.622.919 EUR, kar je za 7 % manj 

kot leto prej in za 8 % manj kot je bilo planirano. 
 

Največji delež prihodkov, 74,6 %, še vedno pomenijo najemnine od stanovanj, skupaj vse 

najemnine s pripadajočimi prihodki pa 82,7 %. Visoki so tudi prihodki od prodaje naložbenih 

nepremičnin (stanovanj), saj znašajo 15,4 % vseh prihodkov. 
 

Družba se je tudi v letu 2011 soočala s problemi, ki so širše narave, močno pa prizadenejo 

našo dejavnost.  Tako lahko naštejemo vsaj osnovne slabosti, ki so neposredno vplivale na 

realizacijo zastavljenih ciljev in sicer: 

 

- naraščanje kreditnih obveznosti, predvsem iz najetih kreditov pri SSRS, ki ne dovoli 

sprememb pogodb; 

- popolna  odsotnost vloge SSRS v letu 2011 pri sorazreševanju  problemov oskrbe z 

neprofitnimi stanovanji; 

- oživljanja gospodarstva praktično ni, posledično slab socialni položaj občanov, nizka 

kupna moč, nezmožnost poravnavanja finančnih obveznosti najemnikov; 

- popolna praznina na področju stanovanjske politike z nivoja RS. Ni novega 

nacionalnega programa, ni definirana stanovanjska politika v smislu opredelitve 

reševanja te problematike; 

- limitirane najemnine, ki ne dosegajo tržnih in proizvodnih vrednosti ter s tem povezani 

problemi pri pridobivanju bančnih kreditov, manjšanje deleža cene najemnine za 

vzdrževanje stanovanj in predvsem  večje povpraševanje za neprofitna stanovanja; 

- neprimerna in neusklajena stanovanjska zakonodaja; 

- negotovosti in nihanja na trgu nepremičnin v vseh pogledih; 

 

Ocenjujem, da je gospodarska družba Nepremičnine Celje v letu 2011 poslovala relativno 

uspešno glede na stanje v našem gospodarstvu, ki se nikakor ne stabilizira, posebej še ne na 

področju gradenj, kar pa je pomemben element na našem področju. 

 

V teh, že vse predolgo trajajočih zaostrenih pogojih, smo vendarle uspeli v celoti realizirati 

planirane osnovne naloge: 

 

- zagotovili smo 44 neprofitnih stanovanj, cilj je bil 30; 

- v okviru naših možnosti smo našli rešitev za izgradnjo nadomestnega objekta Teharje 

15 in pričeli z gradnjo objekta, v katerem bo 21 stanovanj; 

- zgradili smo omrežno sončno elektrarno moči 39,68 KW na strehi objekta Novi trg 2-

5, ki je začela obratovati v začetku 2012;  

- zagotovili smo ustrezen vir financiranja, dolgoročni kredit za izgradnjo neprofitnih 

stanovanj Teharje 15; 
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- v sodelovanju z upravniki pričeli z obnovo treh zaščitenih fasad v starem mestnem 

jedru; 

- realizirali tekoče in investicijsko vzdrževanje; 

- ustvarili dobiček, ki ni na račun slabšanja stanja na neprofitnem področju; 

- pri prodaji profitnih stanovanj ustvarili pozitivno razliko. Cilj je bil pokriti vsaj 

stroške; 

- pridobili od MOC stavbno pravico za graditev novih neprofitnih stanovanj na DP III; 

- vodili pospešeno izterjavo pri dolžnikih. 

 

Z doseženim rezultatom smo po naši oceni lahko zadovoljni. Skupni prihodki sicer ne 

dosegajo plana, vendar le na račun prodaje stanovanj, ki ostajajo na zalogi. 

 

Že pri pripravi plana smo ocenili, da bo tudi leto 2011 problematično, kar se je tudi v celoti 

potrdilo. Tako smo planirali največ  8.400 EUR pozitivne razlike med prihodki in odhodki, 

ustvarili pa 53.989 EUR. 

 

Ocenjujem  da smo se v letu 2011 racionalno obnašali. Še vedno nismo zaposlili novega 

sodelavca, čeprav le s težavo obvladujemo obseg dela. Prav tako smo bili racionalni pri 

drugih izdatkih, na katere imamo vpliv. 

  

Na drugi strani pa smo s preudarnim finančnim načrtovanjem uspeli plasirati sredstva kot 

depozite in v celoti poplačati okvirni kredit že v mesecu oktobru. 
 

Tako po poplačilu davka iz dobička in odbitku ostalih obveznosti znaša čisti poslovni izid leta 

2011  35.665 EUR. 
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1.1.2. Gradnje  

 

Pri novih investicijah smo pričeli z novogradnjo na Teharjah 15, kar pomeni dokončno 

ureditev kompleksa Teharje 14 in 15, pričeli z obnovami fasad ter izgradili omrežno sončno 

elektrarno. 

 

 

1.1.2.1. Teharje  15 

 

Po vseh aktivnostih, ki smo jih na objektu izvedli v letu 2009 in 2010, smo v oktobru 2011 

pričeli z gradnjo nadomestnega večstanovanjskega  objekta s skupno netto stanovanjsko 

površino  1.318 m
2
 -  21 stanovanji in sicer:  

  

6 garsonjer,  

2 eno in pol sobni stanovanji, 

8 dvosobnih stanovanj, 

5 dvo in pol sobnih stanovanj 

in 21 parkirnih mest ob objektu . 

 

Za gradnjo objekta smo na podlagi pridobljene projektne dokumentacije izvedli javno 

naročilo za izbiro izvajalca in sklenili gradbeno pogodbo z REMONT d.d. Celje kot 

najugodnejšim ponudnikom po sistemu »na ključ«,  z rokom izgradnje 10 mesecev. 
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1.1.2.2. Cankarjeva  13 

 

V letu 2010 smo pripravili projektno nalogo in razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega 

naročila za izbiro izvajalca za prenovo štirih praznih večjih stanovanj v III., IV. in V. etaži 

objekta Cankarjeva 13, s katero bomo pridobili 9 novih stanovanjskih enot v skupni površini 

629,32 m
2
.  

 

V letu 2011 smo po opravljenem javnem razpisu in izbiri izvajalca MIKA DOM d.o.o. pričeli 

s prenovo 9 stanovanjskih enot, katerim bomo uredili tudi pripadajoče kletne bokse.  
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1.1.2.3. Obnova fasad  

 

1.1.2.3.1. Cankarjeva   5, 7   

 

V letu 2010 je bila zaključena denacionalizacija in odprla se je možnost prodaje stanovanj. 

Zaradi dolgotrajnega postopka denacionalizacije se v objekt ni vlagalo, prav tako nismo 

pristopili k popravilu strehe, niti k obnovi fasade,  ki je bila v zelo slabem stanju, hkrati pa je 

močno kvarila ugled mesta Celja. 

 

Kot družba, ki je imela v objektu najemnike in so vsa leta plačevali najemnino, smo čutili 

dolžnost, da aktivno sodelujemo pri iskanju  možnosti za obnovo.  

 

Ker objekt tudi ni imel upravnika, smo aktivno sodelovali pri izbiri upravnika. Na podlagi 

zbiranja ponudb je bil izbran upravnik DOM PLAN d.o.o., ki je v imenu in za račun vseh 

lastnikov sklenil pogodbo za izvedbo z izbranim izvajalcem REMONT d.d. Celje kot 

najugodnejšim ponudnikom na podlagi zbiranja ponudb. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

1.1.2.3.2. Cankarjeva   9, 11 
 

Tudi ta objekt je v solastništvu kot Cankarjeva 5-7.  

 

V letu 2011 smo skupno s solastniki in z upravnikom Plan trade d.o.o. nadaljevali aktivnosti 

za  obnovo fasade, ki so potekale že več let. Po intenzivnem prepričevanju in razgovorih s 

solastniki je upravnik  Plan trade d.o.o. z izbranim izvajalcem REMONT d.d. Celje na podlagi 

zbiranja ponudb  sklenil pogodbo o obnovi fasade. Sicer pa velja podobna ugotovitev kot za 

Cankarjevo 5-7 v smislu najemnikov in kasneje lastnikov stanovanj ter vlaganj s strani 

družbe. 
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1.1.2.3.3. Vrunčeva  5 
 

V letu 2011 smo po ureditvi pravnih podlag sklenili pogodbo o medsebojnih razmerjih in 

pogodbo z upravnikom Plan trade d.o.o..  

 

Na podlagi zbranih ponudb je Plan trade d.o.o. kot upravnik objekta v začetku novembra 2011 

sklenil pogodbo za izvedbo obnove fasade z izbranim ponudnikom REMONT d.d. Celje.  
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1.1.2.3.4. Mariborska  76 A 

 

Objekt je v solastništvu. Septembra 2010 so solastniki na zboru etažnih lastnikov sprejeli 

sklep, da upravnik naroči izdelavo projekta za sanacijo fasade na objektu Mariborska 76a. 

Upravnik Supra Stan d.o.o. je  v letu 2011, na osnovi sklepa etažnih lastnikov pridobil 

ponudbe, izmed katerih je bil izbran ponudnik Dolar & Dolar d.o.o., s katerim je bila marca 

2012 sklenjena pogodba za izvedbo obnove fasade.   

 

Dela se že izvajajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

1.1.2.3.5. Aškerčeva 1 

 

Objekt je v večinski lasti Nepremičnin Celje d.o.o.. Skupaj z ostalimi lastniki in upravnikom 

Plan trade d.o.o. planiramo obnoviti še zahodni, dvoriščni del z izvedbo toplotno izolirane 

fasade. Vse aktivnosti dogovorov s solastniki in pridobivanje soglasij so v teku s strani 

upravnika. V letu 2011 je bil v sodelovanju z upravnikom dosežen dogovor, da se obnova 

fasade izvede v letu 2012.  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.4. Omrežna sončna elektrarna Novi trg  2-5 

 

V letu 2011 smo kot prvi objekt za izvedbo fotovoltaike izbrali večstanovanjski objekt na 

lokaciji Dolgo polje 3, kare VI, vzhodni blok, ki ima ugodno lego, zadosti veliko strešno 

površino in je v 100 % lasti Nepremičnin Celje d.o.o.. 

 

Po  analizi trga smo po predhodnih pogajanjih izbrali izvajalca izgradnje sončne elektrarne z 

nazivno močjo proizvodne naprave 39,68 kW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za investicijo smo pridobili kredit, sicer pa se bodo stroški mesečnih anuitet, zavarovanj ter 

vzdrževanja pokrivali iz prihodka prodaje električne energije in podpornih shem tako, da 

investicija generirala  v obdobju 15. let  cca 37.000 EUR čistih prihodkov po obdavčitvi. 
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1.1.3. Vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš 2011 

 

Glede na razpoložljive finančne vire smo za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj, 

nujna nepredvidena vzdrževalna dela, intervencijsko vzdrževanje in sanacije objektov, naloge 

tudi realizirali.  

 

 

1.1.3.1. Prenova stanovanj 
 

V letu 2011 smo obnovili 35 stanovanj, ki smo jih pridobili z deložacijo, po smrti 

najemnikov, ali pa so najemniki izpraznili stanovanja iz drugih razlogov (preselitve). Ta 

stanovanja so bila pretežno slabo vzdrževana, zato so bila potrebna delne ali popolne prenove.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

        

    

        

 

 

 

 

 

 

     Iz slik se nazorno vidi, da je v stanovanjih uničeno    

                                                                  praktično vse, od podov, sten, vrat, instalacij, … 
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Prenove stanovanj, ki jih najemniki pustijo v stanju, razvidnem iz slik, z neizterljivimi stroški, 

ki so vezani na stanovanje (najemnina, sodni stroški, stroški deložacij, vodarine, upravnika, 

ogrevanje, ...), pomenijo za družbo izjemno veliko obremenitev. Žal naša stanovanjska 

zakonodaja ni prilagojena pravicam lastnikov, saj dolgotrajni postopek od prvega opomina do 

deložacije traja cca eno, do eno leto in pol. Po zakonodaji pa je potrebno ves postopek pri 

neprofitnih stanovanjih speljati izključno preko sodišča.  

 

Skupaj s službo za stanovanjska razmerja smo opravili 87 prevzemov stanovanj zaradi 

preselitve. 

 

 

1.1.3.2. Strehe, dimniki 

 

Streho in kleparske izdelke smo delno obnovili na 6 stavbah. Manjša popravila streh in 

kleparskih izdelkov ter obnove dimnikov pa smo izvršili še na 10 objektih.  

   

 

1.1.3.3. Elektroinstalacije 

 

Obnove ali manjša popravila elektroinstalacije so bila izvršena v 31 stanovanjih. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.4. Plinifikacija 

 

Plinifikacija se je vršila po programu Nepremičnin Celje d.o.o. ter Energetike - Celjski plini 

d.o.o. in po planu upravnikov. Plinsko etažno centralno kurjavo smo napeljali v 1 stanovanju.  
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1.1.3.5. Dvigala, podpostaje, hidroforji 

 

Servisi dvigal, hidroforjev in podpostaj so se izvajali mesečno v skladu s predpisi o 

servisiranju. V letu 2011 smo  98 % dokončali vgradnjo merilnikov za odčitavanje porabe 

toplote v stanovanjih. 

 

 

1.1.3.6. Intervencije 

 

V intervencijskih vzdrževalnih delih so bila zajeta vsa dela, ki jih je bilo nujno izvesti za 

nemoteno bivanje, varnost bivanja ter preprečitev večje škode na objektih ali v stanovanjih 

(nujna popravila vodovodnih inštalacij, inštalacij centralne kurjave in plinskih peči, delna 

popravila streh, električnih inštalacij). Takih primerov je bilo 557.  

 

Pri intervencijah je potrebno zagotavljati takojšnjo odzivnost naše službe in koordinacijo 

pogodbenih izvajalcev. Na objektih, kjer je lastništvo naprav skupno, je potrebno koordinirati 

dela z etažnimi lastniki in upravniki. Največ intervencijskih del predstavljajo odprave napak 

na vodovodni inštalaciji, saj zaradi dotrajanih napeljav prihaja do mnogih defektov. V mnogih 

stanovanjih je odtočna instalacija še vedno svinčena, kar je tudi vzrok za defekte. Prav tako pa 

predvsem v starem mestnem jedru predstavlja problem dotrajana elekto inštalacija. 

 

 

1.1.3.7. Stavbno pohištvo 

 

Veliko zahtev najemnikov je za popravila oken oz. zamenjavo le-teh, saj se po novih 

standardih ekologije veliko študij nanaša na izgube energije pri slabem tesnenju oken. Glede 

na starost stavbnega pohištva v stanovanjih pa so izgube energije zagotovo zelo velike, zato je 

potreba po zamenjavi oken še kako velika. 

 

Zamenjali smo lesena okna s PVC v 144 stanovanjih. 

 

 

1.1.3.8. Upravniki 

 

Z upravniki več lastniških objektov tekoče sodelujemo. 

 

Pregledana so bila poročila upravnikov o izvajanju vzdrževalnih in intervencijskih del na 

skupnih delih in napravah več lastniških objektov. 

 

 

1.1.3.9. Ostale aktivnosti 

 

Izvajali smo upravljanje objektov, kjer smo 100 % lastnik in pogodbeno upravljanje objekta 

PGO Glazija, kjer vršimo vsa dela, vezana na upravljanje objekta (popisi števcev, delitve 

stroškov, sklici sestankov, odzivanje na klice lastnikov in reševanje nastalih problemov). 
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1.1.4. Oskrba z neprofitnimi stanovanji 

 

Družba gospodari z 2.193 stanovanji, od katerih je 2.109 neprofitnih. V lasti ima  2.059 

stanovanj, od tega je 36 tržnih, 56 bivalnih enot, 33 službenih in 15 oskrbovanih stanovanj. 

113 neprofitnih stanovanj je v lasti Mestne občine Celje in jih ima družba na podlagi 

sklenjene pogodbe v upravljanju. Ob tem upravlja še z 21 neprofitnimi stanovanji občine 

Štore. 

 

V letu 2011 smo prodali 22 neprofitnih stanovanj, od tega 6 najemnikom.  16 prodanih 

stanovanj pa je bilo nezasedenih,  zaradi dotrajanosti niso bila primerna za bivanje. V takih 

primerih ocenimo smisel in upravičenost vlaganj v stanovanje ter oddajo za neprofitno 

najemnino. V kolikor rezultati ocene pokažejo ekonomsko neupravičenost vlaganj, stanovanja 

na osnovi cenitve odprodamo najugodnejšemu ponudniku.  

 

Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj je bil objavljen v Novem tedniku in na naši spletni 

strani 15.4.2011. Na razpis se je prijavilo 548 udeležencev, pogoje jih je  izpolnjevalo 479, 

kolikor se jih je tudi uvrstilo na prednostno listo (458 na listo A in 21 na listo B). Od 479 

udeležencev, uvrščenih na prednostno listo, jih je bilo v letu 2011 z oddajo stanovanja v 

najem rešenih 44. Od tega jih je bilo iz liste A rešenih 37, iz liste B pa 7. Podatek o številu 

rešenih upravičencev po razpisu iz leta 2011 ni dokončen, ker se reševanje po prednostni listi 

ne zaključi s koncem koledarskega leta, ampak z novim razpisom.  

 

Primerjava s prejšnjimi razpisi kaže, da je bilo v letu 2010 na prednostno listo uvrščenih 

skoraj enako število prosilcev kot leto pred tem, leta  2011 pa se je število upravičencev 

povečalo za 10 %.  

 

Od 56 bivalnih enot jih je bilo ob koncu leta 2011 zasedenih 38, kar je v letu 2011 zadovoljilo 

potrebe po bivalnih enotah. 

 

Ob tem je bilo v letu 2011 sklenjenih 12 najemnih pogodb za oddajo stanovanj s tržno 

najemnino.  

 

V letu 2011 smo na podlagi sklepa župana Mestne občine Celje v skladu s 4. členom 

Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v 

najem dodelili eno službeno stanovanje. 

 

Na dan 31.12.2011 je bilo 827 dolžnikov najemnin, skupen dolg je znašal 382.886  EUR, to je 

29.310 EUR več kot 31.12.2010, povprečen dolg na dolžnika je znašal 462 EUR (v primerjavi 

z letom 2010 je večji za 8 EUR).  

 

V letu 2011 je bilo vloženih 55 tožb na izpraznitev in 43 izvršb na podlagi pravnomočne 

sodbe. Razpisanih je bilo 40 deložacij. 9 je bilo izvršenih, 18 najemnikov je  pred deložacijo 

plačalo celoten dolg, 13 pa smo jih na podlagi delnega plačila preložili.  

 

V letu 2011 je bilo ugodno rešenih 466 vlog za subvencijo najemnine, kar je v primerjavi z 

letom 2010 za 100 manj. Ob tem je strokovna služba obravnavala še 65 vlog za 

subvencioniranje tržnih najemnin, od katerih je bilo 34 odobrenih. Povprečen znesek 

subvencije za neprofitno stanovanje je bil 94,79 EUR, subvencije za tržno stanovanje pa 

62,62 EUR. Z letom 2012 pa je postopek subvencioniranja neprofitnih najemnin prenesen na 

CSD. 
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1.1.5. Tržna dejavnost 

 

V  letu smo 2011 smo izvajali trženje in prodajo stanovanj v objektu Trnoveljski dvojček, ki 

je še vedno v solastništvu z Mesnicami Ledas d.o.o., kar pa  zaradi recesije, kaotičnih razmer 

na nepremičninskem trgu in znanega splošnega slabega stanja na večini področij,  ni dalo 

želenega in pričakovanega rezultata. Kljub temu smo uspeli prodati štiri stanovanja in eno 

garažno mesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tržnih stanovanj na lokacijah Cankarjeva 13, Cankarjeva 6, Ipavčeva 16, Okopi 2b ter 

Teharje 14, v letu 2011 nismo uspeli prodati  in ostajajo na zalogi. 

 

Vkljub temu je rezultat na tržnem področju pozitiven. V letu 2011 znaša pozitvna razlika 

34.229,00 EUR, skupno  v letih   2008-2011 226.765,00 EUR.  Najboljše rezultate  smo 

beležili v letih 2008-2009, ko smo skupno na tržnem delu ustvarili kar 67 % od skupne 

pozitvne razlike. Rezultat v letih 2010 in 2011 pa je posledica recesije in neugodnih 

ekonomskih ter socilanih razmer v državi. 

 

 

1.1.6. Tožbe 

 

V nadaljevanju podajam pregled tožb, ki so se ali začele v letu 2011 ali nadaljevale iz 

preteklih let. 

 

1.1.6.1. Tožbe zoper družbo 

 

Avguština Bosio je l. 1998 padla na rešetki pred stavbo Gledališki trg 7. Leta 2000 je zoper 

vse solastnike stavbe Gledališki trg 7 vložila odškodninsko tožbo v skupnem znesku 

24.238,86 €. Po sodbi smo plačali svoj del (14,87%) odškodnine v znesku 2.875 €. 

 

Vrtačnik Vladislav je leta 2000 vložil odškodninsko tožbo v višini 14.605,00 € za povračilo 

stroškov, ki jih je imel s sanacijo škode po poplavi leta 1998. Okrožno sodišče mu je s sodbo 

v letu 2011 prisodilo 6.254,25 € odškodnine. Zoper sodbo smo se pritožili, višje sodišče pa jo 

je razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje. Če bo sodišče pri ponovnem sojenju upoštevalo 
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ugotovitve višjega sodišča, bo zahtevek zavrnjen, ker je bila lastnica stanovanja ob času 

poplave in vložitve tožbe Mestna občina Celje. 

 

Lea Dobovičnik in ostali so zoper Nepremičnine Celje in Mestno občino Celje vložili tožbo 

zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin, vrnjenih v postopku denacionalizacije. Tožbeni 

zahtevek je glasil na 1.549.832,00 €, višje sodišče je prisodilo odškodnino v višini 238.374 €. 

Zoper sodbo je vložena revizija, zavezanec za plačilo, kolikor ga bo na koncu dosojenega, pa 

je Mestna občina Celje, ki je bila tudi zavezanka za denacionalizacijo in ki je že leta 2006 

podala pisno izjavo, da prevzema plačilo vseh odškodnin, ki izvirajo iz naslova nezmožnosti 

uporabe nacionaliziranih nepremičnin. 

 

Majkovič Darja je zoper Nepremičnine Celje vložila odškodninsko tožbo zaradi škode, ki jo 

je kot najemnica utrpela po izlitju vode v stanovanje zaradi napake na izvedbi strehe stavbe 

Novi trg 6. Tožbeni zahtevek je znašal 7.154,74 € (uničena oprema stanovanja in osebne 

stvari) v mediacijskem postopku pa je bila sklenjena poravnava za 4.400,00 €. 

 

Negri Erich je zoper Nepremičnine Celje in Mestno občino Celje vložil tožbo zaradi 

nezmožnosti uporabe nepremičnin, vrnjenih v postopku denacionalizacije. Tožbeni zahtevek 

je glasil na 965.509 € vendar je bila po poravnavi, ki jo je tožnik sklenil z Mestno občino 

Celje, tožba zoper Nepremičnine Celje umaknjena. 

 

Mestna občina Celje je zoper Nepremičnine Celje d.o.o., G-invest d.o.o. in Sklad nepremičnin 

d.o.o. vložila tožbo zaradi neveljavnosti vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 

2080 k.o. Celje, ker je pri prenosu lastninske pravice iz Mestne občine Celje na Nepremičnine 

Celje d.o.o. in naprej na G-invest d.o.o. , ki je ta solastniški delež vložil v Sklad nepremičnin 

d.o.o.,  prišlo do napake v višini prenesenega solastniškega deleža. Družba Nepremičnine 

Celje d.o.o. razveljavitvi vpisa, kjer je šlo za očitno napako, ne nasprotuje, vendar postopek še 

ni končan, ker se ostala dva toženca popravi napake upirata. 

 

Atrij, stanovanjska zadruga z.o. je leta 2010 zoper Nepremičnine Celje d.o.o. kot 

subsidiarnega dolžnika,  vložila tožbo za plačilo obratovalnih stroškov, ki jih v obdobju pred 

letom 2008 ni plačal najemnik stanovanja. Ker je subsidiarno odgovornost lastnika 

neprofitnega stanovanja po določilih Stanovanjskega zakona mogoče uveljavljati šele od 

junija 2008 dalje, je sodišče zahtevek zavrnilo, vendar sodba še ni pravnomočna.  

 

Mesnice Ledas d.o.o. so septembra 2011 vložile tožbo zoper Nepremičnine Celje d.o.o., 

zaradi plačila 564.875,55 EUR. Vlagatelj tožbe je 50 % soinvestitor objekta Trnoveljski 

dvojček lamela 1 in 2, sedaj Trnoveljska cesta 12, 14 in 16. Vrednost tožbenega zahtevka je 

sestavljena iz škode zaradi nestrokovno vodenega projekta, škode zaradi zamude pri izpolnitvi  

in obresti soinvestitorja do njegove banke. Tožbenemu zahtevku smo v celoti oporekali, saj 

po našem mnenju ni nobene osnove za tak tožbeni zahtevek, niti po vsebini  niti po višini 

(oprt na povsem napačne temelje, ob tem pa je potrebno poudarti še, da pomeni velik del 

zneska tožbenega zahtevka znesek iz že unovčene garancije obeh soinvestitorjev).  

Soinvestitor je imel možnost predlagati arbitražo iz gradbene pogodbe, eventualno 
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odškodnino od projektanta in nadzora. Ničesar od tega ni predlagal, niti izrazil volje do 

takšnih postopkov. Istočasno pa je tožnik tudi dolžnik do Nepremičnin d.o.o. iz Pogodbe o 

soinvestiranju izgradnje. Zaradi strinjanja obeh strank z mediacijo je sodišče začasno 

postopek prekinilo. V sedanji fazi mediacije  poskušamo doseči sporazumno razdelitev 

neprodanega premoženja   (od 39 stanovanj jih je prodanih 21) in dogovoriti odpravo napak iz 

unovčene garancije za odpravo napak v garancijski dobi.   

 

 

1.1.6.2. Tožbe družbe zoper druge 

 

Vse tožbe oz. elektronske izvršbe, ki jih je družba Nepremičnine Celje vlagala v letu 2011, so 

bile vložene z namenom izterjave neplačane najemnine najemnikov, razen elektronske izvršbe 

zoper Triangel d.o.o., ki je bila vložena zaradi plačila stroškov upravljanja in obratovalnih 

stroškov v poslovnem objektu Ljubljanska 20 (garažna hiša). 

 

Od 60 vloženih je 32 tožb glasilo samo na odpoved najemne pogodbe, ker ocenjujemo, da je 

grožnja odpovedi najemne pogodbe  učinkovitejša od rubeža plače ali denarnih sredstev na 

računih najemnikov, ki jim glede na zelo nizke dohodke praktično ni mogoče rubiti skoraj 

ničesar.  

 

Ne glede na to pa vložimo elektronsko izvršbo na denarno terjatev tudi zoper takšne 

najemnike, če dolg na podlagi tožbe za odpoved najemne pogodbe ni poravnan in na ta način 

preprečimo, da bi dolg zastaral. Takšnih je bilo 28. Tako smo pri  23 tožbah  hkrati s tožbo na 

odpoved najemne pogodbe vložili tudi elektronsko izvršba na denarno terjatev, 5 elektronskih 

izvršb pa je bilo vloženih, ne da bi se hkrati vložila tudi tožba na odpoved najemne pogodbe.  

 

Skupaj je tako bilo v letu 2011 vloženih 55 tožb na odpoved najemne pogodbe in 28 

elektronskih izvršb.  

 

Ob tem je bilo na podlagi pravnomočnih sodb vloženih tudi 43 izvršb na izpraznitev 

stanovanja. 

 

Skupni znesek vloženih tožb na denarna sredstva pa je znašal skoraj 46 tisoč EUR. 

 

V juniju leta 2011 smo na Okrožno sodišče v Mariboru vložili tožbo zoper Poštno banko 

Slovenije d.d., Bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d. zaradi plačila 9.701,36 

EUR s p.p. kot izdajatelja bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo del izvajalca 

Gradbeništvo Božičnik na objektu Dolgo polje 3, kare VI.  Zadeva je v postopku, mediacija ni 

uspela. 

 

 

 

               Direktorica: 

        Danica Doberšek, univ. dipl. ekon. 
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2. PREDSTAVITEV DRUŽBE  

2.1. Pravne razmere in pomembnejše dejavnosti 

 

Družbo Nepremičnine Celje d.o.o. (v nadaljevanju družba ali Nepremičnine) je ustanovila 

Mestna občina Celje za opravljanje nalog na področju upravljanja, gospodarjenja in trgovanja 

z nepremičninami, njen sedež pa je na Miklošičevi ulici 1 v Celju. Stanovanjski sklad občine 

Celje, ki je do takrat opravljal te naloge, v svoji organiziranosti ni bil več skladen z veljavnimi 

predpisi, zato ga je bilo potrebno preoblikovati oz. ukiniti. Lastnice so se odločile za njegovo 

likvidacijo in prenos premoženja na novoustanovljeno družbo. Akt o ustanovitvi družbe z 

minimalno višino kapitala je bil sprejet 14.02.2001, družba pa je pričela s svojim poslovanjem 

1.4.2001 kot pravni naslednik Stanovanjskega sklada občine Celje, vendar je prenos 

poslovanja je potekal postopoma vse do 01.06.2002. S stanovanji občine Štore posluje družba 

v svojem imenu in za račun občine, del stanovanj  MO Celje pa ima v brezplačnem najemu. 

To so predvsem stanovanja, za katera so vloženi denacionalizacijski zahtevki oz. so 

predvidena za rušenje. Z večino stanovanj s področja MO Celje pa je lastnica družbo 

dokapitalizirala, zato ta stanovanja predstavljajo na eni strani vrednost opredmetenih osnovnih 

sredstev družbe, na drugi strani pa osnovni kapital. Tudi razliko med prenesenimi terjatvami 

in obveznostmi ter  vrednost prenesenih drugih opredmetenih osnovnih sredstev je lastnica 

kot presežek stvari in pravic prenesla na družbo Nepremičnine in sicer kot vplačani presežek 

kapitala. Postopek dokapitalizacije je bil izveden v letu 2004.  

 

V letu 2007 je družba opravila tudi potrebne postopke v zvezi z določili ZGD -1 in na 

skupščini družbe dne 19.6.2007 na osnovi pretvorbe kapitala iz SIT v EUR sprejela sklep o 

spremembi akta o ustanovitvi. Tako znaša osnovni kapital 41.717.079,00 EUR. 

 

Nepremičnine Celje d.o.o. spadajo po določilih ZGD med majhne družbe (55. člen), za katere 

po ZGD ni obvezno revidiranje poslovanja (57. člen), ker pa je družba v 100% lasti občine, 

morajo biti računovodski izkazi revidirani po 1. odstavku 72. člena ZJF.  

 

Poslovanje družbe je do 22.4.2007 nadziral sedemčlanski nadzorni svet v sestavi: 

- Marko Zidanšek, predsednik,  

- Marjan Krajnc, podpredsednik, 

- Tina Kramer, članica, 

- Darko Končan, član, 

- Milan Kos, član, 

- Denis Padijan, član in 

- Bojan Šrot, član od 22.4.2007 Damjan Vrečko, član.  

 

Dne 3.3.2009 je bil zaradi poteka mandata imenovan nov nadzorni svet v sestavi: 

- Marko Zidanšek (predsednik),  

- Miran Špegel, 

- Roman Kramer (od 16.06.2009 dalje namesto Tine Kramer). 

- Janez Požežnik, 

- Primož Brvar, 

- Damjan Vrečko in 

- Milan Kos. 

 

V letu 2010 je nov mandat nastopila dotedanja direktorica Danica Doberšek. 
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2.2. Podatki o zaposlenih 

 

V družbi je bilo na dan 31. 12. 2011   skupaj 13 zaposlenih in sicer 8 žensk  in 5 moških. 

Kvalifikacijska struktura pa je bila sledeča: 

 

Končana šola (stopnja 

izobrazbe) 

Število zaposlenih Struktura Ind 

2011 2010 2011 2010 2:3 

1 2 3 4 5 6 

Osnovna šola  
 

   

Poklicna šola 1 1 7,69 7,69 100,00 

Srednja šola 3 3 23,08 23,08 100,00 

Višja in visoka šola 3 3 23,08 23,08 100,00 

Univerza 6 6
 

46,15 46,15 100,00 

Skupaj 13 13 100,00 100,00 100,00 

 

2.3. Pomembni poslovni dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta 

 

Po koncu poslovnega leta ni bilo pomembnih dogodkov. 

 

2.4. Pričakovani razvoj družbe 

 

Poslovodstvo ocenjuje, da je družba sposobna nadaljevati poslovanje in nima niti namena niti 

potrebe, da bi poslovanje ustavilo ali pomembno skrčilo, razen če bo tako odločila 

ustanoviteljica. 

 

Družba pričakuje, da bo lahko skupaj z  MOC pripravila strategijo stanovanjske politike in 

vsaj dvoletni stanovanjski program. Ocenjujemo, da je možno le v sodelovanju s strokovnimi 

službami MOC pripraviti dokument, ki bo zajemal vse vidike razvoja MOC, del tega pa je 

stanovanjska politika. Le tako bo lahko tudi družba usmerjeno in načrtno opravljala svoje 

osnovno poslanstvo, hkrati pa delovala na tržnem področju.  

 

Družba si bo tudi v bodoče prizadevala, v sodelovanju z MOC, pridobiti nepovratna sredstva 

iz EU ter republiških skladov, v kolikor bo možno in sprejemljivo, pa tudi sredstva 

Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.  

 

Možnosti za sofinanciranje izgradnje stanovanj, bodisi za oskrbovana stanovanja ali 

prilagojena stanovanja, bo družba iskala tudi pri Nepremičninskem skladu pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja Ljubljana ter pri drugih potencialnih soinvestitorjih, predvsem za 

oskrbovana stanovanja. 

 

Družba si bo ponovno prizadevala pridobiti od Ministrstva za kulturo del nepovratnih sredstev 

za obnovo fasad v starem mestnem jedru, za kar ima vso potrebno dokumentacijo. 

 

Družba bo sodelovala tudi v projektu EPOurban, skupaj z Mestno občino Celje, z namenom 

omogočiti pomoč lastnikom stanovanj v starem mestnem jedru pri obnovi fasad. 
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Družba si bo še nadalje prizadevala kar najučinkoviteje reševati stanovanjsko problematiko na 

neprofitnem področju, tudi z izgradnjo novih stanovanj ter nadaljevala s tržnim delom, v  

okviru spremenjenih možnosti. 

 

Zaostreni pogoji gospodarjenja, ki so se pričeli že sredi leta 2008 in dobili prav na 

nepremičninskem področju neslutene razsežnosti, so delno vplivali že na poslovni rezultat leta 

2008.  Če je recesija v Sloveniji v začetku najbolj prizadela nepremičninsko področje, pa so v 

letu 2010 prišli do izraza drugi dejavniki, ki so pomembno vplivali na celotno gospodarsko 

situacijo v Sloveniji in so bili prisotni tudi v letu 2011 ter  še vedno trajajo. Naj naštejemo 

nekaj pomembnejših na našem področju: nedorečena in neustrezna stanovanjska zakonodaja 

brez Nacionalnega stanovanjskega programa in popolna praznina na področju stanovanjske 

politike, problemi pri pridobivanju bančnih kreditov, omejevanje višine kredita, neugodne 

obrestne mere in predvidevanje naraščanja obrestnih mer,  propadanje gradbenih in drugih 

podjetij,  s tem povezanih bojazni o odpuščanju delavcev in negotovem socialnem statusu, 

neustrezna intervencija države na tem področju,  konstantne  spremembe v gradbeni 

zakonodaji,  ki  zahtevajo vedno dražjo gradnjo (enotni  predpisi za izgradnjo in adaptacijo 

stanovanj, ne glede na vrsto stanovanja), komplicirani administrativni postopki, problematika 

pri vpisih v etažno lastnino, nejasne in povsem različne napovedi gibanja cen na 

nepremičninskem trgu, neustrezne najemnine neprofitnih stanovanj, problematika 

pridobivanja ustrezne lokacije za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, … 

 

Vsekakor bo družba tako kot v letu 2011 sproti analizirala poslovanje, temu podrejala ukrepe 

za dosego čim boljših rezultatov, ter seveda ukrepe preverjala na NS družbe. Temu podredno 

bo vodila tudi politiko investicij ter investicijskega vzdrževanja, tako po obsegu kot namenu. 

Skupaj z drugimi akterji na nepremičninskem področju pa bo iskala možne vzvode, ki bi 

lahko doprinesli k čim boljšim poslovnim rezultatom. 

 

2.5. Podružnice družbe 

 

Družba nima podružnic niti doma niti v tujini. 
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3. POROČILO POOBLAŠČENEGA REVIZORJA  
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO 

4. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

4.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2011 

                                                                                                         (v EUR) 

BILANCA STANJA na dan 31.12.2011 

  
31. dec. 11 31. dec. 10 

Ind    

2:3 

1 2 3 4 

SREDSTVA 57.878.871  58.787.357  98  

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 52.291.585  53.095.269  98  

  I. Neopredmetena sredstva in dolgor. AČR 14.652  8.402  174  

    1. Dolgoročne premoženjske pravice 14.652  8.402  174  

    2. Dobro ime       

    3. Predujmi za neopredmetena  sredstva       

    4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja       

    5. Druge dolgoročne AČR       

 II. Opredmetena osnovna sredstva 1.803.511  1.370.402  132  

    1. Zemljišča in zgradbe 836.707  892.793  94  

       a) Zemljišča 761.925  761.925  100  

       b) Zgradbe 74.782  130.868  57  

    2. Proizvajalne naprave in stroji       

    3. Druge naprave in oprema 75.784  79.002  96  

    4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 891.020  398.607  224  

       a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 891.020  398.607  224  

       b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev       

 III. Naložbene nepremičnine 50.117.151  51.174.211  98  

 IV. Dolgoročne finančne naložbe 117.753  117.753  100  

    1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 117.753  117.753  100  

       a) Druge delnice in deleži  117.753  117.753  100  

       b) Druge dolgoročne finančne naložbe       

   2. Dolgoročna posojila 0  0    

      a) Dolgoročna posojila družbam v skupini       

      b) Dolgoročna posojila drugim       

      c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital       

 V. Dolgoročne poslovne terjatve 129.306  343.118  38  

   1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini       

   2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev       

   3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 129.306  343.118  38  

 VI. Odložene terjatve za davek 109.212  81.383  134  

        

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 5.531.534  5.660.741  98  

 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 15.000  0    

 II. Zaloge (stanovanja) 2.986.057  3.217.587  93  

 III. Kratkoročne finančne naložbe 1.307.935  311.928  419  

    1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0  0    

      a) Druge delnice in deleži       
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31. dec. 11 31. dec. 10 

Ind    

2:3 

1 2 3 4 

      b) Druge kratkoročne finančne naložbe       

    2. Kratkoročna posojila 1.307.935  311.928  419  

      a) Kratkoročna posojila družbam v skupini       

      b) Kratkoročna posojila drugim 1.307.935  311.928  419  

      c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital       

 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.138.812  2.033.952  56  

   1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini       

   2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 245.529  566.092  43  

   3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 893.283  1.467.860  61  

 V. Denarna sredstva 83.730  97.274  86  

        

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 55.752  31.347  178  

        

       Zabilančna sredstva 10.381.316  10.384.119  100  

        

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 57.878.871  58.787.357  98  

A. KAPITAL 44.852.793  44.817.126  100  

 I. Vpoklicani kapital 41.717.079  41.717.079  100  

   1. Osnovni kapital 41.717.079  41.717.079  100  

 II. Kapitalske rezerve 1.589.136  1.589.136  100  

 III. Rezerve iz dobička 35.569  33.785  105  

   2. Zakonske rezerve 35.569  33.785  105  

 IV. Presežek iz prevrednotenja       

 V. Preneseni čisti poslovni izid 1.477.127  1.455.423  101  

 VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 33.882  21.703  156  

        

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 2.071.680  2.037.915  102  

   1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 69.863      

   2. Druge rezervacije 0  0    

   3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 2.001.817  2.037.915  98  

        

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 8.018.390  8.714.674  92  

 I. Dolgoročne finančne obveznosti 7.203.695  7.802.366  92  

   1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini       

   2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 7.140.096  7.740.983  92  

   3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic       

   4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 63.599  61.383  104  

 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 733.945  842.921  87  

   1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini       

   2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev       

   3. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov       

   4. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 733.945  842.921  87  

  III. Odložene obveznosti za davek 80.750  69.387  116  

        

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.936.008  3.069.642  96  

 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev       

 II. Kratkoročne finančne obveznosti 800.852  1.388.940  58  

   1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini       
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31. dec. 11 31. dec. 10 

Ind    

2:3 

1 2 3 4 

   2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 800.852  1.388.940  58  

   3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic       

   4. Druge kratkoročne finančne obveznosti       

 III. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.135.156  1.680.702  127  

   1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini       

   2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 653.870  489.039  134  

   3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov       

   4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.481.286  1.191.663  124  

        

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 0  148.000  0  

        

       Zabilančna sredstva 10.381.316  10.384.119  100  

    Celje, 20.03.2012 

   

    Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:                  Vodja družbe:  
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4.2. Izkaz poslovnega izida za leto 2011 (različica I) 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 2011 
   v  EUR    

 2011   2010  
 Ind   

2:3  

1  2   3   4  

1. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 4.105.049  4.414.399  93  

    a) Čisti prihodki od prodaje storitev razen najemnin 150.519  206.319  73  

    b) Čisti prihodki od najemnin 3.759.369  3.775.865  100  

    c) Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 195.161  432.215  45  

2. SPREMEMBA VRED. ZALOG PROIZV. IN NEDOKONČANE PROIZV.       

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE       

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 36.098  36.002  100  

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2.243.101  2.687.976  83  

     Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 214.367  414.228  52  

     a) Stroški porabljenega materiala 53.617  45.886  117  

     b) Stroški storitev 1.975.117  2.227.862  89  

6. STROŠKI DELA 575.904  561.622  103  

    a) Stroški plač 441.498  429.514  103  

    b) Stroški pokojninskih in socialnih zavarovanj 94.870  92.322  103  

    c) Drugi stroški dela 39.536  39.786  99  

7. ODPISI VREDNOSTI 1.365.882  1.253.510  109  

    a) Amortizacija 1.210.720  1.146.401  106  

    b) Prevrednotovalni posl. odh. pri neopred. sred. in opredm. OS 373  71.518    

    c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 154.789  35.591  435  

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI (rezervacije=69.863 EUR; drugi str.=29.220 EUR) 99.083  73.115  136  

9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 1.360  1.360  

    

100 

10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 0  60  0  

    a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini       

    b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 0  60  0  

11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 4.349  1.550  281  

    a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini       

    b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 4.349  1.550  281  

12. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV  FIN. NALOŽB 0  0    

13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 318.214  336.393  95  

     a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini        

     b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank  318.214  336.393  95  

     c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0  0    

14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 4.449  7.810  57  

     a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini        

     b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 75  34  221  

     c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 4.374  7.776  56  

15. DRUGI PRIHODKI 530.052  538.938  98  

16. DRUGI ODHODKI 16.286  39.747  41  

CELOTNI DOBIČEK 53.989  32.136  168  

17. DAVEK IZ DOBIČKA 34.790  18.328  190  

18. ODLOŽENI DAVKI  -16.466  -9.037  182  

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 35.665  22.845  156  

    V Celju,  20.03.2012 

 

   Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:                                                                                  Vodja družbe: 
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4.3. Izkaz denarnih tokov od 01.01. do 31.12.2011 (različica II) 

IZKAZ DENARNIH TOKOV 
 v EUR  

   2011   2010  

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     

a) Postavke izkaza poslovnega izida 1.022.332  1.027.761  

   Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in fin. prih. iz poslov. terj. 4.150.734  4.451.951  

   Poslovni odh. brez amortiz. (razen za prevred.) in fin. odh. oz poslov. obvez. -3.093.612  -3.405.861  

   Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -34.790  -18.329  

b) Spremembe čistih obrat. sred. (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 

odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk BS 1.532.322  585.232  

   Začetne manj končne poslovne terjatve 1.108.952  431.459  

   Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -24.405  -542  

   Začetne manj končne terjatve za odloženi davek   -21.764  

   Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0  0  

   Začetne manj končne zaloge 216.530  406.786  

   Končni manj začetni poslovni dolgovi 345.480  -346.431  

   Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -114.235  102.998  

   Končne manj začetne odložene obveznosti za davek   12.726  

c) Prebitek prej. pri poslov. ali prebitek izdatkov pri poslov. (a + b) 2.554.654  1.612.993  

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     

a) Prejemki pri naložbenju 2.416.456  2.806.446  

     Prej. od dobljenih obr. in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložb. 1.360  1.420  

     Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev     

     Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 63.085    

     Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 888.011  1.183.016  

     Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb     

     Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 1.464.000  1.622.010  

b) Izdatki pri naložbenju -3.479.681  -2.534.847  

     Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -13.872  -1.141  

     Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -1.005.802  -883.068  

     Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin   -338.638  

     Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb     

     Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -2.460.007  -1.312.000  

c) Prebitek prej. pri naložb. ali prebitek izdatkov pri naložb. (a + b) -1.063.225  271.599  

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

a) Prejemki pri financiranju 483.376  637.037  

    Prejemki od vplačanega kapitala      

    Prejemki od  povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 253.214  36.385  

    Prejemki od  povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 230.162  600.652  

b) Izdatki pri financiranju -1.988.349  -2.447.553  

    Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -318.214  -268.556  

    Izdatki za vračila kapitala      

    Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -851.885  -818.441  

    Izdatki za odplačila  kratkoročnih finančnih obveznosti -818.250  -1.360.556  

    Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku     

c) Prebitek prej. pri financ. ali prebitek izdatkov pri financ.  (a + b) -1.504.973  -1.810.516  

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 83.730  97.274  

x) Denarni izid v obdobju (seštevek Ac, Bc in Cc) -13.544  74.076  

y) Začetno stanje denarnih sredstev 97.274  23.198  

 
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:                                                            Vodja družbe:
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4.4. Izkaz gibanja kapitala od 01.01. do 31.12.2011                         (v EUR) 

 

Postavke kapitala 
Osnovni 

kapital 

Kapitalske 

rezerve 

Rezerve iz 
dobička Presežek iz 

prevrednotenja 

Preneseni 

čisti dobiček 

Čisti dobiček 

poslovnega 
leta 

Skupaj 

kapital 

Poslovni dogodki 

Zakonske 

rezerve 

  I/1 II III/1 IV V/1 VI/1 VII 

A.1.  Stanje 31.12.2009 41.717.079 1.589.136 32.643   1.397.699 57.725 44.794.282 

a) Preračuni za nazaj (popravek napak)               

b) Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih usmeritev)               

A.2.   Stanje 01.01. 2010 41.717.079 1.589.136 32.643   1.397.699 57.725 44.794.282 

B.1.   Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki               

B.2.   Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja           22.845 22.845 

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja           22.845 22.845 

B.3.   Spremembe v kapitalu     1.142 0 57.725 -58.867 0 

a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega 

obdobja na druge sestavine kapitala         57.725 -57.725 0 

b) Razporeditev dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora     1.142     -1.142 0 

A.1.  Stanje 31.12.2010 41.717.079 1.589.136 33.785 0 1.455.424 21.703 44.817.127 

a) Preračuni za nazaj (popravek napak)               

b) Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih usmeritev)               

A.2.   Stanje 01.01. 2011 41.717.079 1.589.136 33.785   1.455.424 21.703 44.817.127 

B.1.   Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki               

B.2.   Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja           35.665 35.665 

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja           35.665 35.665 

B.3.   Spremembe v kapitalu     1.783 0 21.703 -23.486 0 

a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega 

obdobja na druge sestavine kapitala         21.703 -21.703 0 

b) Razporeditev dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora     1.783     -1.783 0 

c) Razporeditev čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine               

C.       Stanje 31.12.2011 41.717.079 1.589.136 35.568 0 1.477.127 33.882 44.852.792 

           BILANČNI DOBIČEK 2011         1.477.127 33.882 1.511.009 
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4.5. Bilančni dobiček (dodatek k izkazu gibanja kapitala)                 (v EUR) 

a)    ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA                       35.665 

b) +  Preneseni čisti dobiček/prenesena čista izguba 

                       

1.477.127    

c) +  Zmanjšanje rezerv iz dobička   

č)   

 Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave (zakonskih rezerv,   

 rezerv za lastne deleže in statutarnih rezerv)                          1.783              

d)   

 Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzornega sveta  

 (drugih rezerv iz dobička)                            

e) = 
 BILANČNI DOBIČEK oz. BILANČNA IZGUBA(a+b+c-č-d), ki 

 ga skupščina razporedi 

                    

1.511.009                              

     - na delničarje,   

     - v druge rezerve iz dobička   

     - za prenos v naslednje leto   

     - za druge namene                        

     - ostane nerazporejen za reinvestiranje (NSO)                  1.511.009  

 

4.6. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa                                          (v EUR) 

  Leto 2011 Leto 2010 

a) Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 35.665 22.845 

b) Spremembe presežka iz prevrednotenja NS in OOS     

c) Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev     

d) Dobički in izgube iz preverbe računov. izkazov v tuji valuti     

e) Druge sestavine vseobsegajočega donosa     

f) Celotni vseobsegajoči donos 35.665 22.845 
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5. NAČELA SESTAVLJANJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

 

Pri izdelavi bilance stanja na dan 31.12.2011 in pri izdelavi izkaza poslovnega izida, izkaza 
gibanja kapitala ter izkaza denarnih tokov za leto 2011, ki so izdelani v skladu z Zakonom o 
gospodarskih družbah (ZGD) in določili Slovenskih računovodskih standardov (SRS) 2006, 
so upoštevana določila in temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka 
poslovnih dogodkov, upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. Kakovostne značilnosti 
računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem razumljivost, 
ustreznost, zanesljivost in primerljivost.  
 

5.1. Računovodske usmeritve 

 
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporabljajo določila SRS, razen pri 
vrednotenju postavk, pri katerih SRS dajejo družbi možnost izbire med različnimi načini 
vrednotenja. 

Družba pri vrednotenju postavk v računovodskih izkazih uporablja usmeritve, predpisane v 
pravilniku o računovodstvu družbe.  

5.1.1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

 
Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje predvsem računalniške programe, ki jih 
potrebuje pri svojem delu. Neopredmetena sredstva se izkazujejo po nabavnih vrednostih, 
zmanjšanih za enakomerno časovno obračunano amortizacijo. Dolgoročnih AČR družba 
nima. 

5.1.2. Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine 

 
Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za 
enakomerno časovno obračunano amortizacijo. 

V nabavni vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva so všteti njegova nakupna cena in vsi 
stroški usposobitve sredstva za nameravano uporabo. 

V skladu s SRS se morajo nepremičnine, ki jih družba poseduje zato, da jih daje v najem 
(stanovanja in poslovni prostori), pripoznavati kot naložbene nepremičnine, ki so prej spadale 
med OOS. Naložbene nepremičnine vrednoti družba po modelu nabavne vrednosti. 

Če kasneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom ali naložbeno 
nepremičnino, povečujejo njegove bodoče koristi (to je najemnine) v primerjavi s prej 
ocenjenimi, se poveča njegova nabavna vrednost.  

Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, če so 
odtujena ali izničena, ker od njih ni več mogoče pričakovati koristi.  

Naložbene nepremičnine, ki so namenjene prodaji, razvrsti družba med zaloge – 
nekratkoročna sredstva za prodajo. 
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5.1.2.1. Amortizacija 

 
Neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine družba 
amortizira posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 

V družbi se uporabljajo naslednje amortizacijske stopnje: 

 

vrsta osnovnih sredstev amortizacijska stopnja (v %) 

Stanovanja  1,6 

poslovni objekti 3 - 5 

merilne in kontrolne naprave 33,3 

oprema za vzdrževanje in čiščenje 12,5 – 33,3 

transportna sredstva 14 

ostali stroji in naprave 10,0 – 33,3 

pisarniško in delavniško pohištvo 10,0 – 33,3 

pisarniški stroji (telefoni, faksi, fotokopirni 

stroji, kalkulatorji, ipd.) 

10,0 – 33,3 

računalniška oprema 25 

drobni inventar 100 

  

5.1.3. Zaloge 

 

Družba spremlja v glavni knjigi skupine zalog trgovskega blaga in sicer nepremičnine za trg 

(stanovanja). V analitični evidenci spremlja skupine zalog trgovskega blaga (stanovanj) po 

posameznih naslovih. 

 

Količinsko enoto zaloge trgovskega blaga ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna 

cena, dajatve in drugi stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. 

 

Med nekratkoročnimi sredstvi za prodajo se vodijo opredmetena osnovna sredstva in 

naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti, namenjene prodaji. 

Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine se med nekratkoročnimi sredstvi 

za prodajo vodijo po knjigovodski vrednosti ali pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške 

prodaje – po tisti, ki je manjša.  

 

5.1.4. Terjatve 

 
Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
predpostavki, da bodo poplačane. Terjatev v tuji valuti družba ne izkazuje. Družba oblikuje 
popravek vrednosti terjatev glede na izkušnje iz prejšnjih let in pričakovanja v obračunskem 
obdobju določi odstotek od prihodkov iz naslova stanovanjskih razmerij, po katerem družba 
vračunava zneske odpisa terjatev v breme odhodkov poslovanja in v dobro ustreznega 
popravka vrednosti terjatev. 

V bilanci stanja so terjatve prikazane z utemeljenimi poplačljivimi zneski.  
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5.1.5. Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina 

 
V tej postavki se izkazujejo denarna sredstva v blagajni, prejeti čeki in drugi takoj vnovčljivi 
vrednostni papirji ter  denar na računih pri bankah ali drugih finančnih institucijah ter depoziti 
na vpogled.  

5.1.6. Kapital 

 
Celotni kapital se razčlenjuje na osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička,  
preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid poslovnega leta.  

Osnovni kapital se vodi v domači valuti. 

Družba oblikuje zakonske rezerve skladno s 64. členom ZGD in sicer v višini  10% 
osnovnega kapitala družbe vendar ne več kot 5 % od čistega dobička tekočega leta in le 
dokler ne dosežejo 10 % osnovnega kapitala družbe. 

5.1.7. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

 

Družba ima oblikovane dolgoročne rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade.  

 

Če družba pridobi sredstva kot državno podporo (iz proračuna ali iz drugih sredstev javnih 

financ) za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev, se sredstva državne podpore izkazujejo 

kot dolgoročne pasivne časovne razmejitve. Takšna sredstva predstavljajo sredstva, ki jih za 

namene pridobivanja neprofitnih stanovanj nakazuje MO Celje. Ob nastanku stroškov, ki jih 

predstavljajo stroški amortizacije naložbenih nepremičnin (stanovanj), za pokrivanje katerih 

so bile državne podpore dane, se ustrezni zneski dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev 

prenesejo med prihodke v višini obračunane amortizacije. 

 

5.1.8. Obveznosti 

 
Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo 
iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo.  

Dolgoročne obveznosti se kasneje povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga 
nadomestila), za katere obstaja sporazum z upnikom. Obračunane obresti od dolgoročnih 
obveznosti so odhodki od financiranja. Dolgoročne obveznosti se zmanjšujejo za odplačane 
zneske in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom. Zmanjšujejo se tudi za tisti 
del, ki bo moral biti poplačan v manj kot letu dni, kar se izkazuje med kratkoročnimi 
obveznostmi.  

5.1.9. Kratkoročne časovne razmejitve (aktivne in pasivne) 

 
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške (odhodke). 
Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo 
dejavnosti, s katero se družba ukvarja. Med AČR se vodijo tudi vrednotnice (znamke in 
koleki). 

Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene prihodke. 
Kratkoročno odloženi prihodki so nastali, ker so storitve družbe že zaračunane, družba pa jih 
še ni opravila. 
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5.1.10.  Pripoznavanje prihodkov 

 
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo 
izmeriti.  

V skladu s SRS 18 se prihodki delijo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge 

prihodke. 

 

5.1.11.  Pripoznavanje odhodkov 

 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče 
zanesljivo izmeriti.  

Družba razčlenjuje odhodke na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.  

 

5.1.12.  Izkaz denarnih tokov 

 

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi iz podatkov bilance stanja na dan 

31.12.2010 in bilance stanja na 31.12.2011, iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 2011 

ter iz drugih podatkov v poslovnih knjigah družbe. 

 

5.1.13.  Izkaz gibanja kapitala 

 

Oblika izkaza gibanja kapitala, izbrana za družbo, je opredeljena v standardih kot različica I v 

obliki sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala. Poseben dodatek k izkazu 

gibanja kapitala je prikaz "bilančnega dobička" ali "bilančne izgube". 
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5.2. Razčlenitve in pojasnila k računovodskim izkazom 

5.2.1. Bilanca stanja 

5.2.1.1. Neopredmetena sredstva 

                                                                                                                                   v EUR 

 Neopredmetena sredstva 2011 2010 Indeks 

 Dolgoročne premoženjske pravice        14.652          8.402       174     

 S K U P A J        14.652          8.402       174 

 

Med neopredmetenimi sredstvi ima družba knjižene računalniške programe, ki imajo končno 

dobo koristnosti, zato jih zmanjšuje z amortizacijo, ki je obračunana v višini 20%. V letu 

2011 je družba nabavila in aktivirala program za dokumentarni sistem v vrednosti 13.872 

EUR, odpisala stare neuporabne programe v vrednosti 4.375 EUR, amortizacija pa je znašala 

7.622 EUR.  

 

5.2.1.2. Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine 

                   v EUR  

Postavka Zemljišča 

Poslovni 

prostori 

Miklošičeva 

Druge 

naprave in 

oprema 

OS v 

gradnji in 

izdelavi 

Skupaj 

OOS 

Naložbene 

nepremič. 

1. Nabavna vrednost             

    Stanje 1.1.2011 761.925 280.431 142.002 398.607 1.582.965 58.837.691 

    Povečanja   -  pridobitve     17.147 959.717 976.864 433.158 

    Prekvalifikacije       433.158 433.158   

    Zmanjšanja  - odtujitve     14.013 33.382 47.395 431.656 

    Zmanjšanja  - inv. manjki, 

odpis       764 764   

    Zmanjšanja - oslabitev         0   

    Stanje 31.12.2011 761.925 280.431 145.136 891.020 2.078.512 58.839.193 

2. Popravek vrednosti             

   Stanje 1.1.2011   149.563 63.000   212.563 7.663.480 

   Povečanje  - amortizacija   56.086 19.991   76.077 1.127.021 

   Zmanjšanje  - odtujitve         0 68.459 

   Zmanjšanje  - inv. manjki, 

odpis     13.639   13.639   

   Zmanjšanje  -  oslabitev         0   

   Stanje 31.12.2011 0 205.649 69.352 0 275.001 8.722.042 

3. Neodpisana vrednost             

   Stanje 1.1.2011 761.925 130.868 79.002 398.607 1.370.402 51.174.211 

   Stanje 31.12.2011 761.925 74.782 75.784 891.020 1.803.511 50.117.151 

Predujmi za opredm.osn.sr.             

   Stanje 1.1.2011         0   

   Stanje 31.12.2011         0   

Skupaj             

   Stanje 1.1.2011 761.925 130.868 79.002 398.607 1.370.402 51.174.211 

   Stanje 31.12.2011 761.925 74.782 75.784 891.020 1.803.511 50.117.151 
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Družba vodi med opredmetenimi osnovnimi sredstvi zemljišča, druge naprave in opremo ter 

osnovna sredstva, ki se pridobivajo. Družba se je v letu 2008 preselila v svoje poslovne 

prostore, kupljene na lizing, ki jih vodi med opredmetenimi osnovnimi sredstvi - poslovni 

prostori v nabavni vrednosti 280.431 EUR. Pomembno skupino opredmetenih osnovnih 

sredstev predstavljata stavbni zemljišči v vrednosti 761.925 EUR. Stanovanja se po določilih 

SRS pripoznavajo kot naložbene nepremičnine, saj jih družba poseduje zato, da jih oddaja v 

najem. 66,78 % nabavne vrednosti naložbenih nepremičnin predstavlja stvarni vložek lastnice 

v družbo kot kapitalski vložek. Vpisi stanovanj v ZK pospešeno potekajo. Doslej je bilo v ZK 

vpisanih  med 80-85 % stanovanj, za ostala pa so vpisi v teku oz. v pripravi.  
 

V letu 2011 je družba v več stanovanjih zamenjala okna v vrednosti 242.988 EUR in vgradila 

ustrezne merilne naprave za potrebe obračuna dejanske porabe energije v stanovanjih (na 

napeljavah centralne kurjave) skladno z energetskim zakonom v vrednosti 145.805 EUR. V 

enem stanovanju je bila napeljana centralna kurjava v vrednosti 7.128 EUR, na treh 

stanovanjskih hišah je bila obnovljena fasada v vrednosti 21.926 EUR in na treh 

stanovanjskih hišah streha v vrednosti 15.310 EUR. 
 

Družba je med letom prodala 22 stanovanj v velikosti 1.209,50 m
2
  in v knjigovodski 

vrednosti 363.196,94 EUR.   
 

Ob koncu leta 2011 je tako imela družba 2.027 aktiviranih stanovanj in prizidek k Narodnemu 

domu v knjigovodski vrednosti 50.117.151 EUR (od tega prizidek k Narodnemu domu 

756.958 EUR). 
 

Investicije v teku predstavljajo predvsem novogradnjo na Teharjah 15 in omrežno elektrarno, 

del pa stanovanja, kupljena od MOC. 

 

5.2.1.3. Dolgoročne finančne naložbe 

              v EUR 

 Dolgoročne finančne naložbe 2011     2010 Indeks 

 Dolgoročne finančne naložbe 117.753         117.753        100    

 S K U P A J        117.753         117.753        100 
 

Družba evidentira dolgoročne finančne naložbe v delnice po nabavni vrednosti. Dolgoročne 

finančne naložbe  sestavljajo naložbe v delnice Celjskega sejma.  

 

5.2.1.4. Dolgoročne poslovne terjatve 

              v EUR 

 Dolgoročne poslovne terjatve 2011 2010 Indeks 

 Dolgoročne poslovne terjatve        129.306        343.118           38 

 S K U P A J        129.306        343.118           38 

 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo dolgoročne terjatve za obročno prodajo 

stanovanj po Stanovanjskem zakonu. 
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5.2.1.5. Odložene terjatve za davek 

 

Tu ima družba evidentirane odložene terjatve za davek iz naslova oblikovanega popravka 

vrednosti terjatev in davčno nepriznanih stroškov obračunane amortizacije za Narodni dom in 

poslovne prostore.  

 

5.2.1.6. Zaloge 

 

Med zalogami vodi družba stanovanja, ki jih je kupila, zgradila in dogradila za nadaljnjo 

prodajo na trgu. V letu 2011 se je vrednost zmanjšala za prodajo stanovanj v vrednosti 

214.367 EUR. 

 

5.2.1.7. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 

 

Kot sredstva za prodajo se po SRS evidentirajo sredstva, namenjena prodaji. Konec leta 2011 

družba evidentira eno takšno stanovanje v vrednosti 15.000 EUR. 
 

5.2.1.8. Kratkoročne poslovne terjatve 

              v EUR 

 Kratkoročne poslovne terjatve  2011 2010 Indeks 

 Terjatve do kupcev bruto        371.956        672.519          55 

 Popravek vrednosti terjatev     -  126.427     - 106.427        119 

 Terjatve do kupcev skupaj        245.529        566.092          43 

 Kratkoročne poslovne terjatve do drugih        893.283     1.467.860          61 

 S K U P A J     1.138.812     2.033.952          56 

 

Kratkoročne terjatve iz poslovanja sestavljajo: 

- terjatve do kupcev v višini 245.529 EUR. Pri terjatvah do najemnikov stanovanj je družba 

zaradi neizterljivosti dolgov (socialno stanje, smrt dolžnika…) dokončno odpisala 117.292 

EUR ter 17.498 EUR drugih terjatev po sklepu uprave. Pri teh odpisih so bili predhodno 

izpeljani vsi sodni ali drugi postopki za izterjavo. V letu 2011 je družba v skladu z 

določilom 64. čl. Pravilnika o računovodstvu oblikovala dodatnih 20.000 EUR popravkov 

vrednosti terjatev, tako da znaša knjiženi popravek vrednosti v letu 2011 skupaj 126.427 

EUR. 

- kratkoročne poslovne terjatve do drugih v višini 893.283 EUR, kjer predstavljajo  terjatve 

iz poslovanja za tuj račun 168.189 EUR (za MOC, občino Štore in garažno hišo), 468.364 

EUR terjatve do MOC in državnih organov (448.455 EUR do MOC za subvencije 

najemnin socialnim upravičencem, najemnino in po pogodbi za investicijske transfere)  in  

200.000 EUR terjatve za obročno prodajo stanovanj, ki zapadejo v  letu 2012, ostale 

terjatve pa 56.730 EUR (kratkoročni predujmi, varščine in terjatve iz naslova do 

profitnega dela). 
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5.2.1.9. Kratkoročne finančne naložbe 

                 v EUR 

 Kratkoročne finančne naložbe 2011 2010 Indeks 

 Druge kratkoročne finančne naložbe      1.307.935       311.928        419     

 S K U P A J     1.307.935       311.928        419 

 

Kratkoročne finančne naložbe predstavljajo depoziti pri bankah; stanje je usklajeno s stanjem 

v poslovnih knjigah Banke Celje d.d., BKS Bank AG in Hranilnice Lon d.d..  

 

5.2.1.10. Denarna sredstva 

              v EUR 

 Denarna sredstva 2011 2010 Indeks 

 Gotovina v blagajni in prejeti čeki                    3                      50            6           

 Denarna sredstva v banki          83.727               97.224               86 

 S K U P A J          83.730               97.274               86     

 

Denarna sredstva v banki predstavljajo sredstva na transakcijskih računih poslovnih bank. 

 

5.2.1.11. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

               v EUR 

 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 2011 2010 Indeks 

 Kratkoročno odloženi stroški in odhodki         55.752               31.347              178     

 S K U P A J         55.752          31.347         178     

 

Med AČR izkazuje družba odhodke, ki so ji bili zaračunani v letu 2011, nanašajo pa se na 

naslednje leto, od tega zavarovalne premije 21.578 EUR,  terjatve do SGP Nova 24.662 EUR 

ter kratkoročno odloženi stroški za rezervni sklad po SZ 4.027 EUR in drugi odloženi stroški 

5.485 EUR (plin Ob gozdu, strokovna literatura, opravnina). 

 

5.2.1.12. Kapital 

              v EUR 

 Kapital 2011 2010 Indeks 

 Osnovni kapital    41.717.079    41.717.079          100 

 Kapitalske rezerve      1.589.136      1.589.136          100 

 Rezerve iz dobička (zakonske)           35.569           33.785          105 

 Preneseni čisti poslovni izid      1.477.127      1.455.423          101     

 Čisti poslovni izid poslovnega leta           33.882             21.703            156      

 S K U P A J    44.852.793        44.817.126              100      

 

V letu 2011 je znašal čisti izid obračunskega obdobja 35.665 EUR; iz tega so se oblikovale 

zakonske rezerve iz dobička v višini 1.783 EUR, tako da znaša čisti dobiček po zmanjšanju 

33.882 EUR. Drugih sprememb v kapitalu v primerjavi s prejšnjim letom ni bilo. 
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5.2.1.13. Rezervacije in dolgoročne PČR 

             v EUR 

 Rezervacije in dolgoročne PČR 2011 2010 Indeks 

 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve      2.001.817            2.037.915               98     

 Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine           69.863   

 S K U P A J      2.071.680       2.037.915        102      

 

Družba med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami prikazuje sredstva, ki jih je 

doslej dobila kot dotacijo iz proračuna MOC za zagotavljanje neprofitnih stanovanj ter 

sredstva za vzpodbude EIB. Ta sredstva se porabljajo v višini obračunane letne amortizacije 

(36.098 EUR v letu 2011) za stanovanja, nabavljena iz teh namenskih sredstev. Druge 

rezervacije pa so oblikovane za odpravnine in jubilejne nagrade. 

 

5.2.1.14. Dolgoročne obveznosti 

              v EUR 

 Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 2011 2010 Indeks 

 Dolgoročne finančne obveznosti do bank      7.140.096            7.740.983                 92 

 Druge dolgoročne finančne in poslovne obvez.         797.544          904.304            88 

 Odložene obveznosti za davek           80.750            69.387          116 

 S K U P A J      8.018.390       8.714.674            92     

 

Dolgoročne obveznosti iz financiranja v višini 7.140.096 EUR predstavljajo obveznosti za 

najete kredite za gradnjo  stanovanj (SS RS, NLB in BKS) ter sončne elektrarne in prizidka k 

Narodnemu domu (BKS). Druge dolgoročne finančne in poslovne obveznosti v višini 797.544 

EUR predstavljajo: obveznosti do republiških skladov iz naslova obročne prodaje stanovanj 

(30% od terjatev za kupnine) po Stanovanjskem zakonu v višini 38.792 EUR, obveznosti za 

plačane lastne udeležbe znašajo 63.599 EUR, varščine za varovana stanovanja 18.219 EUR, 

leasing za nakup poslovnih prostorov 15.009 EUR (BKS leasing) in dolgoročna obveznost do 

MOC za stavbno zemljišče  661.925 EUR.  

 

Stanja dolgoročnih finančnih in poslovnih obveznosti so na dan 31.12.2011 usklajena s stanji 

v poslovnih knjigah posojilodajalcev. 

  

Odložene obveznosti za davek so obračunane od obračunane amortizacije stanovanj za davčne 

namene.  
 

Krediti za gradnjo stanovanj so najeti pri Stanovanjskem skladu RS, BKS in pri NLB. Od 

kreditov, najetih pri SS RS je en kredit zavarovan z bančno garancijo (pri Raiffeisen Krekovi 

banki), eden s hipoteko, ostali pa z lombardom (bodočimi najemninami), krediti, najeti pri 

NLB in BKS, pa s hipoteko. Kredit za gradnjo prizidka k Narodnemu domu je zavarovala MO 

Celje s hipoteko na zemljiščih in stavbah v njeni lasti. 
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5.2.1.15. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 

              v EUR 

 Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 2011 2010 Indeks 

 Kratkoročne poslovne obveznosti      2.135.156          1.680.702             127      

 Kratkoročne finančne obveznosti do bank         800.852      1.388.940           58 

 S K U P A J      2.936.008           3.069.642                96     
 

Kratkoročne poslovne obveznosti  v višini 2.135.156 EUR predstavljajo: obveznosti do 

dobaviteljev 653.870 EUR (od tega predujmi 14.177 EUR) (obveznosti do dobaviteljev 

družba poplačuje redno v valutnih rokih, ki niso daljši od 30 dni), obveznosti iz poslovanja za 

tuj račun 419.767 EUR (od tega 336.500 EUR do MOC), dolgoročne obveznosti, ki zapadejo 

v  letu 2012 za obveznosti do republiških skladov za obročni odkup stanovanj 60.000 EUR, za 

odplačilo leasinga 51.000 EUR in lastnih udeležb 28.000 EUR, 577.621 EUR obveznost do 

MOC za preneseno razliko med obveznostmi in terjatvami ob likvidaciji SS občine Celje (na 

zahtevo Računskega sodišča RS v letu 2007 prenesene iz kapitalskih rezerv), obveznost iz 

garancije za ND 65.725 EUR, obveznost iz garancije za Trnoveljsko 12, 14, 16 znaša 150.000 

EUR,  druge obveznosti  pa 129.173 EUR (za DDV in davek od dohodka, do republiških 

skladov, profitnega dela poslovanja do neprofitnega in druge obveznosti). Kratkoročne 

finančne obveznosti do bank predstavljajo obveznost do SS RS 852 EUR in vračilo anuitet 

BKS in NLB, ki zapadejo v letu 2012 v višini 800.000 EUR.  

 

5.2.1.16. Pasivne časovne razmejitve 

              v EUR 

 Pasivne časovne razmejitve 2011 2010 Indeks 

 Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki                             

 Kratkoročno odloženi prihodki               148.000           

 S K U P A J               148.000          
 

Kratkoročno odloženih prihodkov v letu 2011 ni bilo. 

 

5.2.1.17. Zabilančna sredstva in obveznosti  

 

Med zabilančnimi sredstvi in obveznostmi vodi družba 

a) obveznosti za dobljeno garancijo pri Raiffeisen banki (Krekovi banki) za poplačilo 

Stanovanjskemu skladu RS za dobljeni kredit v višini 1.213.745 EUR, 

b) vrednost prizidka k ND v lasti RS v višini 1.408.611 EUR, 

c) vrednost dela bloka na DP3, ki je v lasti NSPIZ v višini 1.032.135 EUR,   

d) evidentirane odložene davke (terjatve za davek od davčno nepriznane amortizacije in 

popravka vrednosti terjatev ter obveznosti za davek od davčno priznane amortizacije) 

v višini 858.415 EUR, 

e) hipoteka do Stanovanjskega sklada RS v višini 644.293 EUR, 

f) hipoteka do NLB v višini 3.980.000 EUR, 

g) sredstva, ki jih ima v brezplačnem najemu oz. upravlja z njimi: 

- stanovanja občine Štore v višini 227.726 EUR in stanovanja MOC v brezplačnem 

najemu v višini 958.415 EUR ter 

- stavbna zemljišča v vrednosti 57.976 EUR. 
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5.2.2. Izkaz poslovnega izida 

Družba je v letu 2011 ustvarila 4.676.908 EUR prihodkov in 4.622.919 EUR odhodkov, tako 

da je poslovanje zaključila s 53.989 EUR celotnega dobička. Družba bo morala plačati 34.790 

davka od dobička, odloženi davki po obračunu obveznosti (11.363 EUR) in terjatev (27.829 

EUR) iz obračunane amortizacije pa za davčne namene pomenijo terjatev v višini 16.466 

EUR. Čisti poslovni izid leta 2011 znaša tako 35.665 EUR. 

 

5.2.2.1. Čisti prihodki od prodaje 

                 v EUR 

 Čisti prihodki od prodaje 2011 2010 Indeks 

 Čisti prihodki od prodaje      4.105.049      4.414.399         93     

 S K U P A J      4.105.049      4.414.399         93     

 

Prihodke od prodaje predstavljajo prihodki iz najemnin 3.759.369 EUR, prihodki  iz najemnih 

razmerij za stanovanja 116.296 EUR, prihodki za opravljene storitve 34.223 EUR in prihodki 

od prodaje blaga (stanovanj na tržnem delu) 195.161 EUR. 

 

5.2.2.2. Drugi poslovni prihodki 

 

Druge poslovne prihodke v višini 36.098 EUR predstavljajo prihodki iz naslova obračunane 

amortizacije (zmanjšanje PČR) za stanovanja, kupljena iz sredstev, prejetih iz proračuna in 

vzpodbud EIB za stanovanja.   

 

5.2.2.3. Stroški blaga, materiala in storitev 

                 v EUR 

 Stroški blaga, materiala in storitev 2011 2010 Indeks 

 Nabavna vrednost prodanega blaga in  

 materiala ter stroški porabljenega materiala            53.617                45.886     

          

       117 

 Nabavna vrednost prodanega blaga 

 (stanovanj na tržnem delu)          214.367          414.228          52 

 Stroški storitev       1.975.117       2.227.862          89    

 S K U P A J       2.243.101       2.687.976          83    

 

5.2.2.3.1. Stroški materiala 

                 v EUR 

 Stroški materiala 2011 2010 Indeks 

 Odpis drobnega inventarja in embalaže                 115                   60        192 

 Stroški porabljene energije            39.148            29.243        134      

 Str. pisarniškega mat. in strokovne lit.            12.718            15.657          81    

 Drugi stroški materiala              1.636                    926            177      

 S K U P A J            53.617            45.886        117      
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5.2.2.3.2. Stroški storitev 

                 v EUR 

 Stroški storitev 2011 2010 Indeks 

 Stroški transportnih storitev (PTT, kurirske s.)            24.066            23.246        104 

 Stroški storitev vzdrževanja       1.357.278       1.643.153          83 

 Najemnina za poslovne prostore                 816                 480        170 

 Str. plačilnega prometa in bančnih storitev            27.098            18.932        143    

 Povračila stroškov delavcem              6.470              7.743          84   

 Stroški intelektualnih in osebnih storitev          356.181          347.713        102   

 Zavarovalne premije            50.755            48.053        106  

 Stroški sejmov, reklame in reprezentance            24.090            29.959          80  

 Stroški storitev po pogodbah            13.108              7.838        167  

 Stroški drugih storitev (obrat. str., ki bremenijo druge)          115.255          100.745        114   

 S K U P A J       1.975.117       2.227.862          89  

 

V letu 2011 je družba za vzdrževanje stanovanj namenila 1,36 mio EUR, kar je za 276.596 

EUR manj sredstev kot prejšnje leto, za 1.273 EUR so nižji stroški povračil delavcem (stroški, 

povezani z izobraževanjem), stroški sejmov, reklame in reprezentance pa so nižji za 5.869 

EUR. Nekoliko višji so stroški najemnin za poslovne prostore (arhiva) in stroški transportnih 

storitev (PTT, kurirske storitve), stroški  intelektualnih in osebnih storitev so se zvišali za 

8.468 EUR, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev so predvsem zaradi stroškov 

najema novih kreditov višji za 8.166 EUR, stroški zavarovalnih premij za 2.702 EUR in 

stroški drugih storitev za 14.510 EUR. Stroški storitev po pogodbah so višji za 5.270 EUR. 

Sejnine za NS so se povišale za 35 % oz. 2.724 EUR in znašajo 10.562 EUR. Obveznost 

družbe za storitve revizije v letu 2011 je po pogodbi znašala 6.727,20 EUR. 

 

5.2.2.4. Stroški dela 

                                                                                                                                       v EUR 

 Stroški dela 2011   2010 Indeks 

 Plače in nadomestila zaposlenim          441.498          429.514       103    

 Stroški dodat. pokojninskega zavarovanja            23.634            23.034       103  

 Stroški za prevoz na delo in iz dela              6.036              5.933       102      

 Stroški prehrane med delom            16.741            17.335         97 

 Regres za letni dopust            14.874            14.292       104 

 Odpravnine in drugi prejemki ter jub. nagr.              1.884              2.226         85 

 Delodajalčevi prispevki od plač            71.237            69.288       103      

 S K U P A J          575.904              561.622           103      

Plače in nadomestila se izplačujejo delavcem po Kolektivni pogodbi za komunalne dejavnosti 

in po podjetniški KP in do višine, določene v Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z 

delom. Plače po individualni pogodbi prejema direktorica, ki se ji plača izplačuje v skladu z 

individualno pogodbo in sklepom NS. V letu 2011 ji je bila izplačana tudi jubilejna nagrada v 

skladu s Podjetniško pogodbo, tako da so njeni skupni bruto-bruto prejemki znašali 68.746 

EUR, kar je manj kot v letu 2010. 
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5.2.2.5. Odpisi vrednosti 

                 v EUR 

 Odpisi vrednosti 2011 2010 Indeks 

 Am. NOS, OOS in posl. prost.            83.700            77.138        109 

 Am. naložbenih nepremičnin – stanovanj          958.147          900.390        106 

 Am. naložbenih neprem. – prizidek k ND          168.873          168.873        100 

 Prevred. posl. odh. pri NS in OOS                 373            71.518            1 

 Prevred. posl. odh. pri obratnih sredstvih          154.789            35.591        435 

 S K U P A J       1.365.882       1.253.510        109 
 

Pri obračunu amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev družba ni spreminjala niti načina 

obračuna niti stopnje. Med opredmetenimi OS so evidentirani tudi poslovni prostori, zato je 

tudi amortizacija za te prostore, ki je obračunana po stopnji 20 % zaradi trajanja leasinga, 

evidentirana med amortizacijo OOS, vendar je obračunana amortizacija nad dovoljeno 3 % 

stopnjo izvzeta iz davčne bilance. Med odpisi vrednosti je evidentirana tudi amortizacija 

naložbenih nepremičnin. Načina obračuna in stopenj amortizacije družba ni spreminjala.  

Amortizacija za prizidek k ND je zaradi časovno omejene pogodbe o najemu prostorov v 

njem obračunana po stopnji 10,90 %, vendar je tudi tu amortizacija nad dovoljeno 5 % izvzeta 

iz davčne bilance. Za amortizacijo poslovnih prostorov in prizidka k narodnemu domu, ki ni 

priznana v davčni bilanci, je evidentirana terjatev za odložene davke. Med 

prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki so evidentirani odpisi in popravki vrednosti terjatev.  

 

5.2.2.6. Drugi  poslovni odhodki 

                 v EUR 

 Drugi odhodki poslovanja   2011 2010 Indeks 

 Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali 

 drugih vrst stroškov              1.286                   1.771                72      

 Ostali stroški            27.934                 71.344                39      

 Rezervacije za jub. nagrade in odpravnine            69.863                             

 S K U P A J            99.083            73.115         136    
 

Med dajatvami so evidentirani davki od prometa nepremičnin in nadomestilo za uporabo 

stavbnih zemljišč, med ostalimi stroški pa glavnino predstavljajo stroški deložacij in sicer 

14.908 EUR, sodne takse znašajo 8.832 EUR, stroški izvršiteljev za izterjavo pa 1.977 EUR. 

Rezervacije so oblikovane za odpravnine (62.936 EUR) in jubilejne nagrade (6.927 EUR) v 

skladu s SRS in na podlagi aktuarskega izračuna.   

 

5.2.2.7. Finančni prihodki 

              v EUR 

 Finančni prihodki 2011 2010 Indeks 

 Finančni prihodki iz deležev              1.360              1.360       100      

 Finančni prihodki iz danih posojil                                       60                   

 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev              4.349              1.550       281 

 S K U P A J              5.709              2.970       192      
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V skupnih finančnih prihodkih predstavljajo prihodki od obresti 4.342 EUR, ostali finančni 

prihodki (od prevrednotenj) pa 8 EUR.  

 

5.2.2.8. Finančni odhodki 

                 v EUR 

 Finančni odhodki 2011 2010 Indeks 

 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti          318.214          336.393            95      

 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti              4.449              7.810            57 

 Odhodki iz odprave pripoznanja fin. naložb                          

 S K U P A J          322.663          344.203            94      

 

Odhodki v višini 318.214 EUR predstavljajo obresti in prevrednotenja (revalorizacijo) dolgov 

iz naslova kreditnih obveznosti do bank in SS RS, 4.449 EUR pa obresti za varščine, lastne 

udeležbe in kupnine. V skupnih finančnih odhodkih predstavljajo obresti 249.901 EUR, 

prevrednotovalni odhodki pa 72.762 EUR.  

 

5.2.2.9. Drugi prihodki 

                v  EUR 

 Drugi prihodki 2011 2010 Indeks 

 Prihodki od prodaje stanovanj (naložb.neprem.)        524.815             533.647               98      

 Drugi prihodki            5.237             5.291           99      

 S K U P A J        530.052        538.938          98     

 

Glavnino drugih prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje neprofitnih stanovanj v višini 

524.815 EUR, drugi prihodki (skonti, odkupi terjatev) pa 5.237 EUR. 

 

5.2.2.10. Drugi odhodki 

                 v EUR 

 Drugi odhodki  2011 2010 Indeks 

 Odhodki iz odtujitve naložbenih neprem.                          32.324                 

 Drugi odhodki in odškod. po denac.             16.286               7.423         219 

 S K U P A J             16.286             39.747           41 

 

Med drugimi odhodki so evidentirani prenosi sredstev rezervnega sklada stanovanj po SZ in 

odškodnine po sodnih odločbah po denacionalizaciji. 

 

5.2.2.11. Čisti poslovni izid po preračunu kapitala s pomočjo cen       življenjskih 

potrebščin 

          v EUR 

  

 Znesek 

kapitala   % rasti  

 Izračunan 

učinek  

 Sprememba 

poslovnega izida – 

čistega dobička  

Kapital vse kategorije, razen tekočega dobička 

(za preračun s cenami življenjskih potrebščin)      44.817.126 2,0 %        896.343        - 860.677 



 44 

 

V primeru prevrednotenja kapitala s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin (2,0 %) za leto 

2011 bi družba izkazala negativni čisti poslovni izid (izgubo) v višini 860.677 EUR (brez 

upoštevanja vpliva na obračun davka od dobička pravnih oseb).  

 

5.2.3. Izkaz denarnih tokov 

 

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi na osnovi podatkov iz dveh zaporednih 

bilanc stanja, iz izkaza poslovnega izida tekočega leta ter iz drugih podatkov v poslovnih 

knjigah družbe. Iz izkaza je razvidno, da so bili prejemki pri poslovanju za 2.554.654 EUR 

višji od izdatkov predvsem zaradi znižanja poslovnih terjatev ter znižanja vrednosti zalog. Pri 

naložbenju so bili izdatki za 1.063.225 EUR višji od prejemkov predvsem zaradi izdatkov za 

pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (investicije v teku za naložbene nepremičnine -  

stanovanja) in kratkoročnih finančnih naložb (depoziti). Na področju financiranja smo zaradi 

odplačil kreditov za gradnjo stanovanj dosegli prebitek izdatkov v višini 1.504.973 EUR. 

Končno stanje denarnih sredstev se je znižalo za 13.544 EUR in znaša na dan 31.12.2011 

83.730 EUR. 

 

5.2.4. Izkaz gibanja kapitala in bilančni dobiček 

 

Niti po stanju 31.12.2009, niti po stanju 31.12.2010 v družbi ni prišlo do preračunov in 

prilagoditev kapitala, prav tako ne do spremembe lastniškega kapitala. Tako v letu 2010 kot v 

letu 2011 je prišlo do povišanja kapitala iz naslova čistega dobička in oblikovanih zakonskih 

rezerv tekočega leta. Zaradi tega so v razpredelnici razčlenjeno prikazani le ti premiki, ostale 

možne členitve sprememb pa so iz prikaza izpuščene. 

 

5.2.5. Kazalniki poslovanja 

 

1. Skupne obveznosti do virov sredstev so se v letu 2011 znižale, saj novi najeti krediti 

ob odplačevanju obstoječih še niso vplivali na povišanje, tako da se je kapital v 

strukturi virov sredstev v primerjavi s prejšnjim letom nekoliko povišal in sicer iz 76,2 

% na 77,5 %, kar vpliva na povišanje stopnje lastniškosti financiranja, lastni viri 

skupaj pa so s 79,7 % v letu 2010 porasli na 81,1 % v letu 2011.  
 

2. Dolgoročni viri (t.j. kapital, rezervacije in dolgoročni dolgovi) predstavljajo v strukturi 

virov sredstev 94,5 % v letu 2010, v letu 2011 pa  94,9 %. 
 

3. Na aktivni strani bilance stanja predstavljajo osnovna sredstva z naložbenimi 

nepremičninami v strukturi vseh sredstev 89,4 % v letu 2010, v letu 2011 pa 89,7 %. 

 

4. Znižanje terjatev iz naslova prodaje stanovanj po SZ vpliva (poleg nižje vrednosti 

naložbenih nepremičnin) na minimalno spremembo deleža dolgoročnih sredstev 

(osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, dolgoročne terjatve) v vseh sredstvih in 

sicer se je delež iz 90,18 % v letu 2010 znižal na 90,13 % v letu 2011. 
 

5. Primerjava kapitala z osnovnimi sredstvi in naložbenimi nepremičninami kaže 

povišanje iz 85,3 % v letu 2010 na 86,4 % v letu 2011 predvsem zaradi znižanja 

vrednosti naložbenih nepremičnin. 
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6. V primerjavi s preteklim letom so se likvidna sredstva, t.j. denarna sredstva na TRR in 

v blagajni znižala za 13.544 EUR, kratkoročne obveznosti pa so se znižale za 133.634 

EUR, zato se je pokritost kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi v primerjavi s 

prejšnjim letom nekoliko znižala. Kazalec prikazuje stanje na dan 31.12.2011, vendar 

družba tudi sicer svoje obveznosti poravnava v valutnih rokih in nima likvidnostnih 

težav. 
 

7. V letu 2011 so se kratkoročne terjatve in naložbe povišale, kratkoročne obveznosti pa 

znižale, zato se je kazalec pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti povišal za 8 

%. Kratkoročne terjatve skupaj z likvidnimi sredstvi pokrivajo 79,6 % kratkoročnih 

obveznosti v letu 2010, v letu 2011 pa 86,2 %. 
 

8. V primerjavi s prejšnjim letom so se skupna kratkoročna sredstva znižala manj kot 

kratkoročne obveznosti, kar je vplivalo na izboljšanje razmerja med kratkoročnimi 

sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Razmerje med kratkoročnimi sredstvi in 

kratkoročnimi obveznostmi je v letu 2011 za 2 % boljše kot leto prej. 

 

9. Iz bilančnih podatkov izhaja, da se je kazalnik gospodarnosti v primerjavi s prejšnjim 

letom znižal za 1% ob tem, da med poslovnimi prihodki niso všteti prihodki od 

prodaje nepremičnin, med poslovnimi odhodki pa je všteta tudi amortizacija 

nepremičnin. Tudi ob upoštevanju  prihodkov od prodaje nepremičnin bi bila 

gospodarnost nekoliko nižja kot prejšnje leto.  

 

10. Čisti poslovni izid leta 2011 je bil pozitiven in višji od tistega v letu 2010, kar je 

vplivalo tudi na kazalec dobičkonosnosti kapitala, ki se je povišal.  

 

Iz gornjih kazalcev je razvidno, da dolgoročni viri pokrivajo dolgoročna sredstva s 105,07 %, 

(lastni 89,73 %), torej tudi del kratkoročnih, saj jih kratkoročni viri ne pokrivajo v celoti. 
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Kazalnik 
  

2011 2010 
Ind 

11:10 

 1. Stopnja lastniškosti financiranja: 
kapital   

0,7749 0,7624 102 
obveznosti do virov sredstev 

 
 2. Stopnja dolgoročnosti financiranja: 

vsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z dolgoročnimi rezervacijami) 

 
0,9493 0,9453 100 

obveznosti do virov sredstev 

 
 3. Stopnja osnovnosti investiranja: 

osnovna sredstva in naložbene nepremičnine (po neodpisani vrednosti) 

 
0,8971 0,8939 100 

sredstva 

 
 4. Stopnja dolgoročnosti investiranja: 

vsota OS in nal. neprem. (po neodpisani prednosti), dolgor. naložb in dolgor. poslovnih terjatev 

 
0,9013 0,9018 100 

sredstva 

 
 5. Koeficient kapitalske pokritosti OS: 

kapital 

 
0,8639 0,8528 101 

osnovna sredstva in  naložbene nepremičnine (po neodpisani vrednosti) 

 
 6. Koef. neposredne pokritosti kratkor. obvez. (hitri   
koef.): 

likvidna sredstva 

 
0,0285 0,0317 90 

kratkoročne obveznosti 

 
 7. Koef. pospešene pokritosti kratkor. obvez. (pospešen 

koef.): 

vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev 

 
0,8619 0,7959 108 

kratkoročne obveznosti 

 
 8. Koef. kratkor. pokritosti kratkor. obvez. (kratkor. 

koef.): 

kratkoročna sredstva 

 
1,8840 1,8441 102 

kratkoročne obveznosti 

 
 9. Koeficient gospodarnosti poslovanja: 

poslovni prihodki 

 
0,9667 0,9725 99 

poslovni odhodki 

10. Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala: 
čisti dobiček v poslovnem letu 

 
0,0008 0,0005 156 

povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida leta)   



 47 

KAZALO 

 

 

I. POSLOVNO POROČILO ................................................................................................................................ 1 

1. POROČILO DIREKTORICE .................................................................................................................... 1 

2. PREDSTAVITEV DRUŽBE .................................................................................................................... 17 

2.1. PRAVNE RAZMERE IN POMEMBNEJŠE DEJAVNOSTI .............................................................................. 17 
2.2. PODATKI O ZAPOSLENIH ...................................................................................................................... 18 
2.3. POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI, KI SO NASTOPILI PO KONCU POSLOVNEGA LETA ............................... 18 
2.4. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE ........................................................................................................... 18 
2.5. PODRUŽNICE DRUŽBE ......................................................................................................................... 19 

3. POROČILO POOBLAŠČENEGA REVIZORJA .................................................................................. 20 

II. RAČUNOVODSKO POROČILO ................................................................................................................ 21 

4. RAČUNOVODSKI IZKAZI..................................................................................................................... 21 

4.1. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2011 ................................................................................................ 21 
4.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2011 (RAZLIČICA I) ..................................................................... 25 
4.3. IZKAZ DENARNIH TOKOV OD 01.01. DO 31.12.2011 (RAZLIČICA II) .................................................... 27 
4.4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD 01.01. DO 31.12.2011                         (V EUR) ......................................... 28 
4.5. BILANČNI DOBIČEK (DODATEK K IZKAZU GIBANJA KAPITALA)                 (V EUR) ................................ 29 
4.6. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA                                          (V EUR) ..................................... 29 

5. NAČELA SESTAVLJANJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ............................................................ 30 

5.1. RAČUNOVODSKE USMERITVE .............................................................................................................. 30 
5.1.1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve ............................................ 30 
5.1.2. Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine ......................................................... 30 
5.1.3. Zaloge ............................................................................................................................................ 31 
5.1.4. Terjatve ......................................................................................................................................... 31 
5.1.5. Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina ..................................................................................... 32 
5.1.6. Kapital ........................................................................................................................................... 32 
5.1.7. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve ................................................................. 32 
5.1.8. Obveznosti ..................................................................................................................................... 32 
5.1.9. Kratkoročne časovne razmejitve (aktivne in pasivne) ................................................................... 32 
5.1.10. Pripoznavanje prihodkov .......................................................................................................... 33 
5.1.11. Pripoznavanje odhodkov .......................................................................................................... 33 
5.1.12. Izkaz denarnih tokov ................................................................................................................. 33 
5.1.13. Izkaz gibanja kapitala ............................................................................................................... 33 

5.2. RAZČLENITVE IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ................................................................ 34 
5.2.1. Bilanca stanja ................................................................................................................................ 34 
5.2.2. Izkaz poslovnega izida ................................................................................................................... 40 
5.2.3. Izkaz denarnih tokov ...................................................................................................................... 44 
5.2.4. Izkaz gibanja kapitala in bilančni dobiček .................................................................................... 44 
5.2.5. Kazalniki poslovanja ..................................................................................................................... 44 
KAZALO ...................................................................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 


