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1 PREDSTAVITEV DRUŽBE  
 

Družbo Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje (v nadaljevanju: družba 

ali Nepremičnine) je ustanovila v 100% deležu Mestna občina Celje za opravljanje nalog 

na področju upravljanja, gospodarjenja in trgovanja z nepremičninami. Družba je bila 

ustanovljena z Aktom o ustanovitvi, ki ga je sprejel Mestni svet MOC na 20. seji dne 

30.1.2001. Družba je začela poslovati 1.4.2001.  

 

Družba je z ustanovitvijo prevzela naloge, ki jih je do njene ustanovitve opravljal 

Stanovanjski sklad občine Celje. Ustanoviteljica je na družbo prenesla vso premoženje, 

pravice in obveznosti, ki jih je ob likvidaciji Stanovanjskega sklada prevzela Mestna občina 

Celje. Dokapitalizacija družbe z vrednostjo stanovanj v lasti MOC je bila izvedena 8. 6. 

2004 na podlagi sklepa Mestnega sveta MOC z dne 30.9.2003; vpis dokapitalizacije je bil 

opravljen s sklepom Srg št. 2003/01517 z dne 8. 6. 2004. 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 ustanoviteljica kot presežek stvari in pravic 

prenesla na družbo Nepremičnine in sicer kot vplačani presežek kapitala. 

  

V letu 2005 je Mestni svet Mestne občine Celje sprejel Odlok o podelitvi javnega 

pooblastila  za vodenje postopka in odločanje o upravnih stvareh na stanovanjskem 

področju (UL RS št. 38/05), s katerim je družbi Nepremičnine Celje d.o.o. kot neprofitni 

stanovanjski organizaciji  podelil javno pooblastilo za vodenje postopka in odločanje v 

upravnih stvareh na stanovanjskem področju.  

 

V letu 2010 je Mestni svet Mestne občine Celje na svoji seji 25. 5. 2010 sprejel sklep o 

spremembi Akta o ustanovitvi, s katerim se je družba doregistrirala za opravljanje 

določenih dejavnosti s področja finančnega poslovanja, to je dejavnost finančnega 

zakupa, kreditiranja in drugih finančnih storitev, za katere ni potrebno pridobivati dodatnih 

soglasij državnih organov. 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 družbo v 100 % deležu ustanovila lokalna skupnost, morajo biti računovodski 

izkazi revidirani po 1. odstavku 72. člena ZJF.  

 

Organi družbe so: (1) ustanoviteljica Mestna občina Celje, (2) nadzorni svet in (3) direktor. 

V imenu Mestne občine Celje kot edine ustanoviteljice družbe izvršuje ustanoviteljske 

pravice Mestni svet, ki sprejema letno poročilo družbe, daje soglasje k planom družbe in 

statusnim spremembam družbe, imenuje Nadzorni svet družbe in odloča o drugih 

zadevah, ki so po zakonu v njeni pristojnosti. Poslovanje družbe nadzira sedem članski 

nadzorni svet. Njegove pristojnosti so opredeljene v Aktu o ustanovitvi  družbe z omejeno 

odgovornostjo. Direktor vodi posle družbe in je njen zakoniti zastopnik. Pristojnosti in 

odgovornosti direktorja so opredeljene v Aktu o ustanovitvi. Imenuje in razrešuje ga 

Nadzorni svet družbe, postopek izbire se vodi na podlagi javnega razpisa. 



 

 

 5 / 48 
 

Dejavnost družbe 

 

Mestna občina Celje je ustanovila družbo za opravljanje nalog, ki  se nanašajo na 

dejavnost upravljanja, gospodarjenja in trgovanja z nepremičninami. Poleg gospodarjenja 

s stanovanji, ki so v lasti družbe, posluje družba v svojem imenu in za račun s stanovanji 

v lasti Mestne občine Celje in občine Štore. Nepremičnine Celje d.o.o. nimajo povezanih 

družb. 

 

Ostali podatki o družbi: 

- Osnovni kapital:         41.717.079 EUR 

- Matična številka:        1468952 

- Davčna številka:         SI36092215 

- E- pošta:                    nepremicnine-celje@celje.si         

- Spletna stran:            www.nepremicnine-celje.si 

 

 

Organiziranost družbe 

 

Organiziranost družbe Nepremičnine Celje je določena v Pravilniku o notranji organizaciji 

in sistemizaciji delovnih mest, s katerim družba zagotavlja strokovno, učinkovito in 

racionalno izvrševanje nalog družbe ter učinkovit nadzor nad opravljanjem nalog.  

Delo je v družbi organizirano v treh službah: 

 Služba za stanovanjske zadeve in premoženje. 

 Finančno računovodska služba.  

 Služba za gradnjo, vzdrževanje in upravljanje. 

 

Slika 1: Organigram družbe Nepremičnine Celje d.o.o. 

 
 

 

 

 

mailto:nepremicnine-celje@celje.si
http://www.nepremicnine-celje.si/
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Poslanstvo 

 

»Kakovost bivanja za vse generacije.« 

Občanom z oddajo neprofitnih stanovanj pomagamo reševati stanovanjsko problematiko. 

Mladim, mladim družinam in občanom srednje generacije zagotavljamo pomoč in podporo pri 

najemu in nakupu nepremičnin. Starejšim občanom omogočamo dostojno življenje v njim 

prilagojenih in oskrbovanih stanovanjih. Občanom, ki živijo pod pragom revščine zagotavljamo 

bivalne enote. 

 

Zaposlene spodbujamo k strokovnemu in osebnemu razvoju in uspehu. V časih negotovosti 

jim zagotavljamo varnost zaposlitve in aktivno vključevanje njihovih idej v napredne projekte. 

Deležnikom na vseh področjih zagotavljamo kakovostno, profesionalno in varno sodelovanje. 

Trajnostne rešitve in nove trende bivanja skozi kakovostno gospodarjenje z nepremičninami 

povezujemo v zdrav način življenja občanov Mestne občine Celje in ohranjanje okolja, v 

katerem bivamo. 

 

Vizija 

 

»Zidovom dajemo življenje.« 

Naš razvoj in aktivno vlogo v razvojnih projektih mesta vodi mestotvorno razmišljanje, ki 

spoštuje načela trajnostnega razvoja in energetske učinkovitosti. Z iskanjem in 

uresničevanjem pametnih modelov in inovativnih oblik zagotavljanja strehe nad glavo 

pomagamo občanom pri reševanju stanovanjske problematike. Pametno in uspešno 

gospodarimo z javnimi stanovanji v regiji. Naše znanje, izkušnje in tradicijo združujemo z 

javnimi in nevladnimi institucijami ter z evropskimi sredstvi ustvarjamo kakovost bivanja. 

 

Vrednote 

SKUPNO DOBRO ZAUPANJE SOŽITJE 

moralna in etična načela varnost in zanesljivost medsebojno spoštovanje 

kakovost življenja prilagodljivost  pripadnost 

ohranjanje okolja učinkovitost sodelovanje 
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2 POROČILO DIREKTORJA 
 

Spoštovani! 

 

Leto 2015 je bilo za družbo Nepremičnine Celje uspešno poslovno leto. Skladno s 

temeljnimi usmeritvami smo realizirali cilje, ki smo si jih zadali v poslovnem načrtu. 

Najemniški trg v Sloveniji se kljub restriktivni proračunski politiki države in lokalnih 

skupnosti razvija.  

 

Na trg poleg stanovanjskih skladov vse bolj  vstopajo posamezniki, ki svoja presežna 

sredstva vlagajo v nakup stanovanj z namenom oddaje stanovanj. Slednje je pozitivno, saj 

je povpraševanje po najemnih stanovanjih vedno večje. Pri tem pa ne govorimo zgolj o 

stanovanjih, ki so oddana v neprofitni najem, ampak tudi stanovanjih, ki se oddajajo prosto 

na trgu. Seveda je pri tem obseg trga stanovanj, oddanih v neprofitni najem, omejen in se 

ne povečuje kot bi si želeli, kar pa je predvsem posledica višine najemnin, ki ostajajo 

nespremenjene že več kot 10 let, kljub temu, da je bila stopnja inflacije v tem obdobju več 

kot 25%. Ob tem je potrebno upoštevati dejstvo povečevanja plačilne nediscipline 

najemnikov in vedno večji obseg obveznosti iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika 

za stroške obratovanja. S tem se srečujejo vsi stanovanjski skladi v Sloveniji ne glede na 

obliko organiziranosti.  

 

V družbi smo tudi v letu 2015 težili k racionalnem in učinkovitem poslovanju tako v procesu 

dela kot ustvarjanju prihodkov ter odhodkov.  Ocenjujem, da smo izboljšali procese dela 

tako znotraj podjetja kot tudi v odnosu z zunanjimi deležniki. To je v letu 2015 pomenilo 

nadgradnjo informacijskih sistemov za hitrejše, enostavnejše in učinkovitejše delo 

zaposlenih, aktivnejše delo z našimi najemniki predvsem na področju upravljanja terjatev, 

sistematičen pristop k vzdrževanju in investicijam ter reprogramu kreditov, najetih za 

investicije. Prav tako smo v letu 2015 prenovili celostno grafično podobo, s katero želimo 

komunicirati blagovno znamko podjetja kot družbe, ki zagotavlja stanovanja za različne 

ciljne skupine, kakovostno bivalno okolje in varno najemno razmerje.  

 

Prihodki iz naslova oddaje stanovanj so osnovni vir podjetja, ki jih lahko dosežemo le z 

večjo diverzifikacijo najemnih razmerij, kjer poleg stanovanj, oddanih v neprofitni najem, 

oddajamo oskrbovana in službena stanovanja ter stanovanja, oddana v tržni najem, kamor 

vključujemo tudi namenska stanovanja za posebne ciljne skupine. Najemnine v 

oskrbovanih, službenih, tržnih in namenskih stanovanjih  so nekoliko višje od neprofitnih, 

pa vendar ob upoštevanju vseh stroškov, ki bremenijo najemnike, nižje od tistega, kar 

ponuja trg. Za zagotovitev bodočih investicij in rentabilnosti poslovanja bo potrebno 

povečati število slednjih. V letu 2015 smo oddali 56 obnovljenih stanovanj, od tega 34 v 

neprofitni najem, 4 službena stanovanja ter 18 stanovanj, kjer je najemnina oblikovana 

skladno s pravilnikom družbe. Prihodke iz naslova najemnin smo povečali za 1%.  
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Poleg oddaje stanovanj pa je za prihodkovno stran in zagotavljanje rentabilnosti 

poslovanja pomembna tudi prodaja stanovanj. To sicer ni naš primarni namen,  zato smo 

sledili strategiji, da smo prodali stanovanja, ki se nahajajo v stavbah, kjer imamo 

manjšinski lastniški delež in s tem manj možnosti vplivanja na dogajanje v stavbi, ter 

stanovanja oziroma posamezne enote, ki niso primerna za stanovanja. Glede na leto 2014 

smo bili v letu 2015 uspešnejši, saj smo kljub stagniranju trga in manjšemu padcu cen 

stanovanj v Celju iztržili iz naslova prodaje več kot smo načrtovali.   

 

Ker smo usmerjeni v odličnost poslovanja, želimo in smo dolžni našim najemnikom, ne 

glede na njihov socialni status, spol, vero, raso ali spolno usmerjenost, zagotoviti 

kakovostne storitve in kakovosten produkt, se pravi stanovanje, ki je primerno za bivanje 

skladno s standardi in pravili stroke. Stanovanja, ki jih ima v lasti družba, se starajo, zato 

so tudi v slabši kondiciji. V letu 2015 smo pristopili k bolj načrtnemu vzdrževanju, saj je 

dolgoročni cilj načrtovanje in ne interveniranje. To je pri obstoječem stanju stanovanj 

dolgoročnejši proces, ki se ga s sistematičnim delom in izpopolnjevanjem znanja da 

doseči.  V letu 2015  smo zmanjšali stroške vzdrževanja stanovanj in skupnih delov stavb, 

kar je posledica bolj sistematičnega pristopa k vzdrževanju in naročanju storitev.  

 

Na področju investicij smo bili kljub načrtni konservativnejši politiki pri energetskih 

sanacijah skupnih delov stavb aktivni in pristopali k investicijam, če se je za to na 

posameznem objektu odločila večina ostalih lastnikov stanovanj. Na področju investicij 

smo v letu 2015 v posamezne in skupne dele stavb vložili za 375.535 EUR ter kupili 

nepremičnine v vrednosti 715.787 EUR. Polovico stanovanj so že zasedali neprofitni 

najemniki, ki to pravico ohranjajo tudi v naprej. Ostala stanovanja pa bodo potrebna 

celovite prenove. V letu 2015 smo aktivno sodelovali pri pripravi podrobnega prostorska 

načrta za območje Dolgo polje 3 - DN 10, za katerega smo predvidevali, do bo morda že 

sprejet, vendar so to žal dolgotrajnejši postopki, ki vključujejo veliko deležnikov.  

 

Ne glede na to, da nismo in ne moremo zagotoviti vseh potreb po najemnih stanovanjih, 

predvsem neprofitnih, gre poudariti, da gledano med slovenskimi občinami, Mestna občina 

Celje preko družbe Nepremičnine Celje zagotavlja največ najemnih stanovanj na prebivalca. 

Primerjalno gledano  z Mestno občino Ljubljana, ki šteje 282.750 prebivalcev, ima stanovanjski 

sklad v lasti 4.094 najemnih stanovanj, v Mariboru, kjer je število prebivalcev 111.100, imajo 

takšnih stanovanj za potrebe prebivalcev Maribora 2100, v Kopru, ki šteje 50.902 prebivalcev 

ima stanovanjski sklad v lasti 500 stanovanj, v Velenju, ki šteje 33.050 prebivalcev in z 

najemnimi stanovanji upravlja občina pa zagotavljajo 903 najemnih stanovanj. V Celju, ki šteje 

48.901 prebivalcev je imela družba Nepremičnine na dan 31.12.2015 oddanih 1.955 

stanovanjskih enot. 

 

 

Primož Brvar 

direktor 
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3 POSLOVNO POROČILO PO DEJAVNOSTIH 

 

3.1 Oddaja stanovanj 

 

Družba je imela na dan 31. 12. 2015 v lasti 2.033 stanovanj in posameznih enot, od tega 49 

bivalnih enot, na podlagi sklenjene pogodbe o upravljanju stanovanj z občinami gospodari še 

s 86 stanovanji in posameznimi enotami v lasti Mestne občine Celje ter 22 v lasti občine Štore. 

 

Slika 2: Število stanovanj v lasti družbe 

 

 

Slika 2: Prihodki iz naslova najemnin 
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3.1.1 Neprofitna stanovanja 

 

Družba je imela na dan 31.12.2015 v neprofitni najem oddanih 1.832 stanovanjskih enot. V 

letu 2015 je bilo v neprofitni najem oddanih 34 na novo prenovljenih stanovanj. Na podlagi 

Razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj z dne 27.3. 2014 je bilo oddanih 13 stanovanj s 

sledečo strukturo: 5 stanovanj – en član, 3 stanovanja – dva člana,  5 stanovanj – trije člani ali 

več.  

 

V letu 2015 je bil izveden razpis za invalidska stanovanja, na podlagi katerega so bila oddana 

3 stanovanja, od tega 2 stanovanji tričlanski družini in 1 stanovanje dvočlanski družini.  

Z zamenjavo stanovanj izboljšujemo bivanjski standard naših najemnikov, predvsem tistih, ki 

živijo v premajhnih stanovanjih in tistih, kjer so stanovanja dotrajana ali neprimerno grajena ter 

s tem ogrožajo njihovo zdravje. V letu 2015 je bilo izvedenih 24  menjav stanovanj, od tega 18 

preselitev v drugo stanovanje, med njimi 4 zamenjave zaradi potreb ustanovitelja oz. zaradi 

bivanjskih razmer, ki so bile nevarne za bivanje najemnikov. Prav tako je bilo opravljeno 6 

zamenjav med najemniki samimi. Z doseženim smo zadovoljni le delno, saj nam večje število 

zamenjav preprečuje dejstvo, da je pretežno število vlog najemnikov za zamenjave takšnih, ki 

želijo manjše stanovanje zamenjati za večje (največkrat zaradi  povečanega števila družinskih 

članov), vlog za zamenjave iz večjega v manjše stanovanje pa je  malo. Razlog za takšno 

stanje vidimo tudi v tem, da so neprofitne najemnine tako nizke, da najemnikov zaenkrat še ne 

stimulirajo, da bi se preselili v manjša stanovanja.  

3.1.2 Bivalne enote 

 

Od 49 bivalnih enot jih je bilo na dan 31.12.2015 zasedenih 36,  kar je v letu 2015 zadovoljilo 

potrebe prosilcev po bivalnih enotah.   

3.1.3 Oskrbovana stanovanja 

 
V letu 2015  v  objektu z oskrbovanimi stanovanj na naslovu Kajuhova 15, Celje nismo oddali 
nobenega stanovanja, saj je bilo v objektu zasedenih vseh 27 stanovanj  (14 v lasti družbe, 
preostala v lasti Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja).  

 
Nadzorni svet družbe je dne 1. 7. 2015 sprejel prenovljena in z Nepremičninskim  skladom 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja usklajena Pravila za oddajanje oskrbovanih 

stanovanj v najem. Komisija  je skladno z novo sprejetimi Pravili sestavila seznam prosilcev 

za najem, na katerem je bilo  na dan 31. 12. 2015 skupno 88 prosilcev. 

 

3.1.4 Službena stanovanja 

 

Službena stanovanja se oddajajo na podlagi Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem, 

ki ga je sprejel Nadzorni svet družbe dne 5.6.2014. Družba je v letu 2015 na podlagi razpisa 

za oddajo službenih  stanovanj oddala 4 stanovanja. Na dan 31. 12. 2015 oddanih 26 

službenih stanovanj.  
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3.1.5 Stanovanja s prosto oblikovano najemnino 

 

V letu 2014 je nadzorni svet sprejel Pravilnik o oddaji tržnih stanovanj in stanovanj, namenjenih 

posebnim prednostnim kategorijam upravičencev, v letu 2015 pa še njegove spremembe in 

dopolnitve. Ključne spremembe so bile prilagoditev najemnin glede na velikost in sobno 

strukturo stanovanj ter možnost sklenitve najemnih pogodb na daljše obdobje, do 8 let, kar 

prinaša varno načrtovanje stanovanjskega vprašanja posameznika ali družine.  

 

V letu 2015 je družba  objavila  razpis za oddajo stanovanj, namenjenih mladim in mladim 

družinam.  Osnovni kriterij je bila starost, za mlade družine med 18. in 35. letom in za mlade 

med 18. in 30. letom starosti. Na razpis se je prijavilo 87 nosilcev, 72 jih je izpolnjevalo pogoje. 

Dodatni prednostni kriteriji so bili čas bivanja v Celju, zaposlenost v Celju, stopnja izobrazbe, 

družine z otroki s posebnimi potrebami, mladi aktivni v mladinskih ali humanitarnih 

organizacijah in mladi podjetniki. V okviru razpisa je bilo oddanih 10 stanovanj, 5 mladim 

družinam in 5 mladim posameznikom ali parom. Stanovanja so bila oddana v prvem kvartalu 

leta 2016. 

  

      
 

Družba je v letu 2015 na novo oddala 18 stanovanj s prosto oblikovano najemnino. Tako je na  

dan 31. 12. 2015 oddanih 45 stanovanj s prosto oblikovano najemnino in 10 garažnih enot. V 

okviru teh enot so všteta tudi 4 stanovanja  in 6 garaž, ki jih družba oddaja v najem bodočim 

kupcem po sistemu »rent to buy«.  
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3.2 Prodaja in nakup stanovanj 

3.2.1 Prodaja 

 

Preteklo leto se je trend rasti prometa na slovenskem nepremičninskem trgu, ki se je leta 2014 

začel z občutno oživitvijo stanovanjskega trga, z nekoliko zmanjšano močjo nadaljeval, cene 

stanovanjskih nepremičnin pa so ostale na približno enaki ravni kakor leto prej. 

 

Slika 3: Gibanje cen vrednosti nepremičnin v EUR/m² na območju Celja 

 

 

Na savinjskem območju se je lani promet s stanovanji v primerjavi z letom prej v povprečju 

zmanjšal za 10 odstotkov, povprečna cena pa se je minimalno znižala. Nadaljevalo pa se je 

oživljanje celjskega stanovanjskega trga, kjer je število evidentiranih prodaj opazno zraslo že 

leta 2014. Povprečna cena rabljenega stanovanja pa je ostala praktično nespremenjena in je 

znašala 1.050 €/m2 

 

Zgoraj omenjeni trend se je kazal tudi pri prodaji stanovanj družbe, ki je v letu 2015 presegla 

pričakovanja, saj smo prodali 28 stanovanj v prodajni vrednosti 858.688 EUR. Tri stanovanja 

so bila prodana obstoječim najemnikom, 23 stanovanj smo prodali drugim interesentom za 

nakup, dve stanovanji pa sta bili prodani s finančnim leasingom.  Pri tem smo sledili strategiji, 

da se prodajajo stanovanja, kjer je družba manjšinski lastnik v večstanovanjski stavbi, 

posamezne enote iz katerih ni možno narediti stanovanj ter strategiji stroškovne in trajnostne 

učinkovitosti, kjer se presoja višina potrebnih investicij v stanovanje ali skupne dele stavb in 

kjer bodoči vložek v obnovo pomeni nesorazmerno visoke stroške v primerjavi z možno 

najemnino in kjer družba nima večjega vpliva na vzdrževanje skupnih delov.  
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Slika 4: Prihodki iz naslova prodaje 

 

 

Vsekakor je primarni interes družbe razvijanje najemnega trga stanovanj in s tem zagotavljanje 

najemnih stanovanj prebivalcem mesta, vendar pa je prodaja in prihodki iz naslova prodaje 

naložbenih nepremičnin nujni pogoj za zagotavljanje rentabilnosti in likvidnosti poslovanje. 

 

3.2.2 Nakup 

 

V letu 2015 je družba pridobila 28 nepremičnin v skupni vrednosti 715.787 EUR. V tej kvoti je 

26 nepremičnin, ki jih je družba odkupila od Mestne občine Celje, od tega se jih pet nahaja v 

enostanovanjskih hišah, pri 6 stanovanjih, katerih solastnica do 1/2 je bila družba že do sedaj, 

pa je bil kupljen 1/2 idealni delež nepremičnin, vse v vrednosti 678.482 EUR. 12 stanovanj je  

zasedeno z neprofitni najemniki, ki to pravico ohranjajo tudi v naprej. Ostala stanovanja se 

nahajajo v starem mestnem jedru in so potrebna celovitih prenov, zato se bodo urejala v sklopu 

stanovanj za revitalizacijo mestnega jedra. 

 

 

3.3 Gradnje, prenova in vzdrževanje 

 

Družba skrbi za obnavljanje in vzdrževanje lastnega stanovanjskega fonda ter v skladu z 

medsebojnimi pogodbami še za stanovanja v lasti Mestne občine Celje in Občine Štore. Poleg 

samih stanovanj obnavljamo in vzdržujemo tudi njim pripadajoče skupne dele v stavbah, v 

katerih se le-ta nahajajo. Obnove in vzdrževalna dela v samih stanovanjih naročamo sami, na 

skupnih delih stavb pa jih naročajo upravniki oz. etažni lastniki sami, kjer upravnikov ni. 
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3.3.1 Investicijska vlaganja 

 
(1) Novogradnje. V obravnavanem letu družba ni izvajala nobene novogradnje. Zaradi 
nedokončanih postopkov pri pripravi OPPN je za že več let načrtovano gradnjo na območju 
DN10 - Dečkovo naselje pripravljena nova idejna zasnova. Družba a aktivno sodeluje pri 
pripravi OPPN s pripravljavci odloka ter se dogovarja s potencialnimi investitorji. Družba 
aktivno pripravlja tudi investicijsko dokumentacijo: DIIP, IP in natečajno nalogo za izvedbo 
projektnega natečaja in javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije. 
 
(2) Investicijska vlaganja v skupne dele stavb. Aktivno ali samo kot plačnik (v našem 
sorazmernem deležu) smo sodelovali pri pripravi in izvedbi večjega števila investicijskih 
vlaganj v večstanovanjskih zgradbah z upravniki. Večja od teh so: 

 energetska prenova stolpnice na Goriški ulici 1, 
 energetska obnova stavbe Goriška ulica 6 in 8, 
 zamenjava strešne kritine na Dečkovi cesti 56, 
 skupna ureditev dvorišča in priklop na javno kanalizacijsko omrežje za stavbe na 

Gledališkem trgu 3, 6 in 7, 
 priprava energetske obnove fasade ter novih dimnikov na Kersnikovi ulici 52, 
 obnovi strehe na Prešernovi ulici 11 na podlagi posredovane inšpekcijske odločbe, 
 obnovi streh na Gosposki ulici 1, Krekovem trgu 5 in Kocenovi ulici  2, ki so bile 

delno - sofinancirane s strani Mestne občine Celje. 
 
(3) Investicijska vlaganja v stanovanja. V obravnavanem letu je družba izvedla investicijska 
vlaganja v šestih stanovanjih, ostale prenove so bile opredeljene kot vzdrževalna dela. 
 

3.3.2 Vzdrževanje 

 
(1) Vzdrževanje skupnih delov stavb. Na stavbah brez upravnikov se vzdrževalna dela 
opravljajo le izjemoma, ker je praktično nemogoče doseči zadostno soglasje oz. zagotoviti 
plačilo le-teh s strani vseh etažnih lastnikov. 
Na stavbah z upravniki vzdrževanje skupnih delov poteka praviloma po potrjenih letnih načrtih 
vzdrževanja, kateri praviloma vsebujejo: redna opravila na osnovi različnih zakonskih 
predpisov (pregledi gasilnikov, hidrantov in zasilne razsvetljave, pregledi dvigal, pregledi in 
meritve električnih instalacij, menjave merilnih garnitur ipd.), redna vzdrževalna dela ali servisi 
na toplotnih postajah ali drugih delih ogrevalnih sistemov, hidroforjih, dvigalih in drugih 
napravah in razna manjša dela, odvisna od specifike stavb. 
 
(2) Vzdrževanje stanovanjskih enot. Poleg večjega števila manjših in intervencijskih 
vzdrževalnih del je družba v obravnavanem letu: prenovila 38 prevzetih ali deložiranih 
stanovanj, obnovila 12 kopalnic v stanovanjih z najemniki ter zamenjala ali na novo vgradila 
19 grelnikov za pripravo tople vode in/ali ogrevanje. 
 
(3) Vzdrževanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje in Občine Štore. Družba je v 
obravnavanem letu opravljala manjša in nujna intervencijska vzdrževalna dela. Načrtovani ali 
večji posegi se v tem obdobju niso izvajali. 
 

3.3.3 Upravniki 

 
V PGO Glazija in v nekaj večstanovanjskih stavbah (Pod gabri 5 do 33 ter Ob gozdu 3) 
opravljamo naloge upravnika po Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb. 
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3.3.4 Ostale dejavnosti 

 
Na strehi stavbe na Novem trgu 2 – 5 je bila letna proizvodnja električne energije za 2,45% 
višja od načrtovane. 
 
 
 

3.4 Pravde 

3.4.1 Tožbe zoper družbo 

 

Družba v letu 2015 beleži 2  tožbi, ki jih je zoper njo kot subsidiarnega dolžnika vložil Atrij, 

stanovanjska zadruga z.o.o. zaradi  plačila obratovalnih stroškov,  ki jih niso plačali najemniki 

stanovanj v lasti družbe. Tožbi se nahajata v različnih fazah postopka. Družba je na podlagi 

pravnomočne sodbe Okrožnega sodišča v Celju št. P 259/2008 izplačala tožečim strankam 

prisojen del odškodnine v višini 61.587,10 EUR (odškodnina zaradi smrti najemnika zaradi 

zadušitve z ogljikovim monoksidom).  

 

V letu 2015 se je  nadaljevalo pravdanje v  gospodarskem  sporu tožeče stranke Banka Celje 

(sedaj ABANKA d. d.) zoper toženi stranki Nepremičnine Celje d.o.o. in Nepremičninski sklad 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja  zaradi vračila 468.052,17 EUR, zaradi vnovčenja 

bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi za objekt Novi trg 8, 9 in 10 Celje. 

Sodišče se je v letu 2015 ukvarjalo s statusnimi spremembami v Banki Celje in prenosom na 

DUTB, v vsebinskem smislu pa sta obe toženi stranki sodišču predložili izjave prič in dodatno 

dokumentacijo s pojasnili. 

 

3.4.2 Tožbe družbe zoper druge 

 

Vse tožbe oz. elektronske izvršbe, ki jih je družba Nepremičnine Celje vlagala v letu 2015, so 

bile vložene z namenom izterjave neplačane najemnine najemnikov. Vloženih je bilo 59 tožb 

na odpoved najemne pogodbe in izpraznitev stanovanja, 46 sodb smo dali v izvršbo ter vložili 

26 elektronskih izvršb z rubežem plače in denarnih sredstev na računih. Ocenjujemo namreč, 

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.   

 

V letu 2015 je bilo razpisanih 60 deložacij, od tega enemu najemniku štirikrat, dvema 

najemnikoma trikrat, osmim najemnikom dvakrat in 34 najemnikom enkrat. Dokončno 

opravljenih je bilo 11 deložacij, 1 najemnik je pred deložacijo sam vrnil stanovanje. Narejenih 

je bilo 22 odlogov deložacij in 26 umikov. Na podlagi tožb za odpoved najemne pogodbe, 

vloženih v letu 2015, je bilo do konca leta izdanih 45 sodb, s katerimi je bila najemnikom 

odpovedana najemna pogodba. 
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V letu 2015 je družba prejeli tudi več splošnih vprašanj s strani medijev, ki se navezujejo 

na deložacije najemnikov saj gre za socialno zelo občutljivo temo na nacionalni ravni. 

Družba problematiko rešuje z upoštevanjem družbenih vrednot, zato najemnikom ponuja 

več vrst dogovora s katerimi želimo rešiti vprašanja dolgov in njihovega reprogramiranja v 

korist obeh subjektov. 

 

3.5 Zaposleni 

 

V družbi je bilo na dan 31. 12. 2015   skupaj 15 zaposlenih in sicer 8 žensk  in 7 moških.  

 

Tabela 1: Struktura zaposlenih v družbi Nepremičnine Celje d.o.o. 

Raven izobrazbe: 
Število zaposlenih: 

Struktura zaposlenih po 

izobrazbi: Ind.: 

2015 2014 2015 2014 2:3 

1 2 3 4 5 6 

V. 4 4 26,67 28,57 100,00 

VI/1 in VI/2 3 3 20,00 21,43 100,00 

VII. 8 7 53,33 50,00 106,66 

Skupaj 15 14 100,00 100,00 107,14 

 

 

Slika 5: Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2015 po izobrazbi 

 

 

V skladu z načrtom razvoja kadrov družba pripravi letni načrt izobraževanja, ki opredeljuje 

izobraževanja posameznih zaposlenih in vseh zaposlenih družbe. V letu 2015 je bil 

realiziran celoten plan izobraževanja, ki je neposredna investicija v razvoj zaposlenih 

družbe.   
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3.6 Pomembni poslovni dogodki po koncu poslovnega leta 

 

Družba v času od zaključka poslovnega leta do priprave Letnega poročila ni imela 

pomembnejših poslovnih dogodkov. 

 

3.7 Pričakovani razvoj družbe 

 

Družba bo še nadalje sledila svojemu poslanstvu in doseganju dolgoročnih ciljev. V prvi vrsti 

bo družba usmerjena v ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda, ki bo 

energetsko učinkovit, kar bo zmanjševalo stroške najemnikom ter povečalo vrednost le tega. 

Glede na odsotnost nacionalne stanovanjske politike bomo za vzdržnost poslovanja in 

zagotavljanje različne strukture stanovanj za najrazličnejše skupine prebivalcev občine 

pristopili k pripravi novih modelov in projektov stanovanjske oskrbe kot so mešana struktura 

najemnikov (neprofitnih in tržnih), raznovrstna struktura bivalnih enot za različne ciljne skupine 

(samski, družine), oskrbovana stanovanja s konceptom medgeneracijskega dialoga, možnost 

najema tržnih stanovanj za daljše obdobje. Z namenom večjega prirasta prebivalstva mesta 

bomo ponudili stanovanja za mlade družine in poslovne talente, ki niso nujno občani s stalnim 

prebivališčem. 

 

Kot družba, ki ima mestotvorno funkcijo, bo družba sodelovala pri projektu oživljanja mestnega 

jedra ter drugih mestnih projektih, ki spodbujajo dvig bivanjske kulture v mestu. Z namenom 

trajnostnega razvoja družba Nepremičnine sledi strategijam in zakonodajam ki spodbujajo 

učinkovito rabo energije (Direktiva EU o energetski učinkovitosti stavb, Energetski zakon, 

Lokalni energetski koncept Celje, Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine 

Celje, pristop Mestne občine Celje h Konvenciji županov pri Evropski komisiji). 

 

Ključ za uspešnost poslovanja smo zaposleni in naš odnos s kupci, dobavitelji, javnostjo in 

ustanoviteljem. Z ustvarjanjem skupnih sinergij bomo dosegli višjo kakovost poslovanja, kar 

bo zagotavljalo dolgoročno rast in razvoj družbe. 

 

 

3.8 Upravljanje tveganj 

 

Negotovost in tveganja, ki se pojavljajo v poslovanju, vplivajo na sposobnost izvajanja 

zastavljene strategije in zagotavljanja dolgoročnega razvoja vseh družbe Nepremičnine Celje 

d.o.o. 

 

Sistem ugotavljanja izpostavljenosti tveganjem zajema njihovo identifikacijo in ovrednotenje, 

določitev in izvedbo ukrepov za ublažitev vplivov ter spremljanje uspešnosti upravljanja 

tveganj. V upravljanje tveganj je vključen sistematičen proces planiranja in poročanja ter 

nadzor nad poslovnimi procesi. Službe s posameznih poslovnih področij ukrepe za zmanjšanje 

ugotovljenih tveganj vgrajujejo v načrte in analize odmikov, kar prispeva k lažjemu presojanju 

njihovih poslovnih rezultatov in finančnega položaja.  
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V nadaljevanju so navedena tveganja, ki so bila v letu 2015 najpomembnejša in so vplivala na 

naše poslovanje. 

 

Tabela 2: Poslovna tveganja 

Področje Opis tveganja Obvladovanje tveganja Izpostavljenost 

Nabavna 

tveganja 

Spremembe cen vhodnih 

materialov in kakovost 

Tekoče spremljanje cen in 

kakovosti materialov in storitev 

nizka 

Prodajna 

tveganja 

Padanje cen nepremičnin na 

trgu 

Prilagajanje razmeram na trgu visoka 

 

Poslovna tveganja (Tabela 2) skušamo obvladovati tekoče znotraj posameznih 

organizacijskih enot in poslovnih procesov. Ukrepi in rezultati se redno spremljajo na 

operativni ravni ter na sestankih kolegija.  

 

Na področju izvajanja tržnih dejavnosti je zaradi krize na nepremičninskem področju obseg 

poslovanja vsako leto nižji oziroma je zaradi velike konkurence v določenih primerih težko 

doseči cene, ki bi v celoti pokrivale stroške.  

 

Tabela 3: Finančna tveganja 

Področje Opis tveganja Obvladovanje  tveganja Izpostavljenost 

Kreditno 

tveganje 

Neplačila s strani kupcev 

(najemnine stanovanj) 

Aktivno upravljanje s terjatvami visoka 

Likvidnostno 

tveganje 

Tveganje pravočasne 

poravnave obveznosti do 

dobaviteljev 

Spremljanje in načrtovanje 

likvidnosti 

nizka 

Tveganje škode 

na premoženju 

Požar, obratovalni zastoj, 

druge odgovornosti 

družbe, civilne tožbe 

Ustrezni ukrepi s področja 

varovanja premoženja, 

zavarovanje premoženja in 

odgovornosti 

srednja 

 

Tabela 4:Terjatve do najemnikov 

 Terjatve do najemnikov 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Število 779 827 871 947 960 940 

Znesek dolga v EUR pred 

odpisom 
353.576 380.887 269.588 271.494 266.242 267.063 

Povpr. dolg na dolžnika v EUR 454 461 310 287 277 284 

Odpis dolga v EUR 11.898 117.292 54.872 15.189 26.959 7.630 

 

Razvidno je, da število dolžnikov raste (Tabela 4), upada pa višina dolga in s tem tudi 

povprečen dolg na dolžnika. Zaradi različnih vzrokov nezmožnosti plačila dolga (smrt dolžnika, 

socialno stanje – neuspešne tožbe) vsako leto ob zaključnem računu družba takšne dolgove 

odpiše. V letu 2015 je bilo takšnih odpisov za 7.630 EUR. Na dan 31.12.2015 je družbi pred 

odpisi dolgovalo najemnine 940 dolžnikov,  njihov skupen dolg je znašal 267.063  EUR, kar je 
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20 dolžnikov manj  in 821  EUR več kot v letu 2014. Povprečen dolg dolžnika  v letu 2015 je 

znašal 284 EUR (v primerjavi z letom 2014 je v povprečju višji za 7 EUR). Na višino dolga 

močno vplivajo obremenitve najemnikov za obratovalne stroške, ki jih je družba morala plačati 

zaradi subsidiarne odgovornosti. 
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4 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

 

4.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2015  

 
Tabela 5: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015                                                               v EUR 

  
31. dec. 15 31. dec. 14 

Ind    

 2:3 

1 2 3 4 

SREDSTVA 53.514.869  55.311.807  97 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 51.607.632  52.025.149  99 

  I. Neopredmetena sredstva in dolgor. AČR 21.762  7.105  306 

    1. Dolgoročne premoženjske pravice 21.762  7.105  306 

    2. Dobro ime      

    3. Predujmi za neopredmetena  sredstva      

    4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja      

    5. Druge dolgoročne AČR      

 II. Opredmetena osnovna sredstva 1.548.618  939.825  165 

    1. Zemljišča in zgradbe 548.309  556.590  99 

       a) Zemljišča 455.007  455.007  100 

       b) Zgradbe 93.302  101.583  92 

    2. Proizvajalne naprave in stroji      

    3. Druge naprave in oprema 55.487  52.781  105 

    4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 944.822  330.454  286 

       a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 944.822  330.454  286 

       b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev      

 III. Naložbene nepremičnine 49.744.871  50.815.230  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 134.650  103.407  130 

   1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini      

   2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 134.650  103.407  130 

   3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih      

 VI. Odložene terjatve za davek 39.978  41.829  96 

       

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 1.870.592  3.244.562  58 

 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 21.201  21.201  100 

 II. Zaloge (stanovanja) 9.645  604.072  2 

 III. Kratkoročne finančne naložbe 1.385.000  2.057.391  67 

    1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0  0   

      a) Druge delnice in deleži      

      b) Druge kratkoročne finančne naložbe      
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  31. dec. 15 31. dec. 14 Ind   2:3 

1 2 3 4 

    2. Kratkoročna posojila 1.385.000  2.057.391  67 

      a) Kratkoročna posojila družbam v skupini      

      b) Kratkoročna posojila drugim 1.385.000  2.057.391  67 

      c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital      

 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 326.075  315.202  103 

   1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini      

   2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 101.905  132.826  77 

   3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 224.170  182.376  123 

 V. Denarna sredstva 128.671  246.696  52 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 36.645  42.096  87 

       Zabilančna sredstva 11.566.987  10.648.996  109 

       

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 53.514.869  55.311.807  97 

A. KAPITAL 44.993.742  44.957.245  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 42.616  40.791  104 

   2. Zakonske rezerve 42.616  40.791  104 

 IV. Presežek iz prevrednotenja      

 V. Preneseni čisti poslovni izid 1.610.239  1.579.232  102 

 VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 34.672  31.007  112 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 1.652.921  1.684.356  98 

   1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 55.603  52.347  106 

   2. Druge rezervacije 0  0   

   3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.597.318  1.632.009  98 

       

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 4.515.833  6.312.522  72 

 I. Dolgoročne finančne obveznosti 4.016.811  5.824.103  69 

   1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini      

   2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 3.991.934  5.780.065  69 

   3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic      

   4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 24.877  44.038  56 

 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 375.190  375.202  100 

   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 375.190  375.202  100 

  III. Odložene obveznosti za davek 123.832  113.217  109 

       

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.300.479  2.346.419  98 

 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev      

 II. Kratkoročne finančne obveznosti 729.629  744.341  98 

   1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini      

   2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 729.629  744.341  98 

   3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic      

   4. Druge kratkoročne finančne obveznosti      

 III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.570.850  1.602.078  98 
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31. dec. 15 31. dec. 14 

Ind    

2:3 

1 2 3 4 

   1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini       

   2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 257.748  279.268  92  

   3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov       

   4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.313.102  1.322.810  99  

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 51.894  11.265     461  

       Zabilančna sredstva 11.566.987  10.648.996  109  

 

Celje, 25.03.2016 

 

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:                                             Vodja družbe: 

Antonija Brus                                                                                           Primož Brvar 
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Slika 6: Struktura sredstev na dan 31. 12. 2015 

 
 

Slika 7: Struktura virov sredstev na dan 31. 12. 2015 
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4.2 Izkaz poslovnega izida za leto 2015 – različica I  

 

Tabela 6: Izkaz poslovnega izida od 1.1 do 31.12.2015 

 
   v  EUR    

 Leto 

2015  

 Leto 

2014  

 Ind   

2:3  

1  2   3        4  

1. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 3.795.077  4.013.497  95  

    a) Čisti prihodki od prodaje storitev razen najemnin 146.606  144.571  101  

    b) Čisti prihodki od najemnin 3.635.634  3.857.069  94  

    c) Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 12.837  11.857  108  

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

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE       

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotov. poslovnimi prihodki) 34.691  36.047  96  

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 1.651.765  1.651.169  100  

     Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0  0    

     a) Stroški porabljenega materiala 52.579  40.104  131  

     b) Stroški storitev 1.599.186  1.611.065  99  

6. STROŠKI DELA 610.815  569.032  107  

    a) Stroški plač 474.133  438.110  108  

    b) Stroški pokojninskih zavarovanj 65.010  58.279  112  

    c) stroški drugih socialnih zavarovanj 34.292  32.194  107  

    d) Drugi stroški dela 37.380  40.449  92  

7. ODPISI VREDNOSTI 1.184.813  1.442.542  82  

    a) Amortizacija 1.135.664  1.248.412  91  

    b) Prevrednotovalni posl. odh. pri neopred. sred. in opredm. OS 4.851  103.678          5 

    c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 44.298  90.452  49  

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 38.103  42.589  89  

9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV   720  0  

10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 0  0    

    a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini       

    b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 0  0    

11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 29.467  16.901  174  

    a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini       

    b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 29.467  16.901  174  

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

13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 145.030  193.092  75  

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

     b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank  145.030  193.092  75  

     c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0  0    

14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 2.189  2.298  95  

     a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini        

     b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 203  30  677  

     c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1.986  2.268  88  

15. DRUGI PRIHODKI 431.249  364.459  118  

16. DRUGI ODHODKI 608.807  377.921  161  

CELOTNI DOBIČEK 48.962  152.981  32  

17. DAVEK IZ DOBIČKA       
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 Leto 

2015  

 Leto 

2014  

 Ind   

2:3  

1  2   3   4  

18. ODLOŽENI DAVKI  12.465  120.342        10 

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 36.497  32.639  112  

 

Celje, 25.03.2016 

 

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:                                             Vodja družbe: 

Antonija Brus                                                                                           Primož Brvar 
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Tabela 7: Struktura prihodkov v letu 2015 

 

 

Tabela 8: Struktura odhodkov v letu 2015 
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4.3 Izkaz denarnih tokov od 01.01. do 31.12.2015 - različica II / posredna 

metoda 

 
Tabela 9: Izkaz denarnih tokov od 01.01. do 31.12.2015 - različica II /posredna metoda 

v EUR    2015 2014 

 A.   Denarni tokovi pri poslovanju      

 a)   Postavke izkaza poslovnega izida      

  

 Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz 

poslovnih terjatev           3.882.999               4.080.556    

  

 Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. 

iz posl. obveznosti  -       2.425.916    -          2.507.178    

   Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih               13.735    -                 7.710    

            1.470.818               1.565.668    

 b)  

 Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, 

rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih 

postavk bilance stanja     

   Začetne manj končne poslovne terjatve  -            55.850                  404.736    

   Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve                 5.451                    25.384    

   Začetne manj končne terjatve za odloženi davek                         -                              -    

   Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo                          -                    37.000    

   Začetne manj končne zaloge                         -                  207.306    

   Končni manj začetni poslovni dolgovi  -            37.850    -             175.571    

   Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije                 9.194    -             296.283    

   Končne manj začetne obveznosti za odloženi davek                         -                              -    

    -            79.055                  202.572    

 c)  

 Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri 

poslovanju (a + b)          1.391.763               1.768.240    

        

 B.   Denarni tokovi pri naložbenju      

 a)   Prejemki pri naložbenju      

  

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na 

naložbenje                          -                         720    

   Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev                         -                              -    

   Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev                         -                      9.660    

   Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin             865.298                  685.798    

   Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb                         -                              -    

   Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb             672.391                              -    

            1.537.689                  696.178    

 b)   Izdatki pri naložbenju      

   Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev  -            18.062                              -    

   Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  -          640.995    -             129.195    

   Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin  -          421.386    -             316.237    

   Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb                         -                              -    

   Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb                         -    -             723.441    

    -       1.080.443    -          1.168.873    
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v EUR              2015              2014 

 c)  

 Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri 

naložbenju (a + b)             457.246    -             472.695    

        

 C.   Denarni tokovi pri financiranju      

 a)   Prejemki pri financiranju      

   Prejemki od vplačanega kapitala                         -                              -    

   Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti                         -                    63.430    

   Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti                         -                              -    

                           -                    63.430    

 b)   Izdatki pri financiranju      

   Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  -          145.030    -             193.092    

   Izdatki za vračila kapitala                         -                              -    

   Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti  -       1.078.292                              -    

   Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti  -          743.712    -             943.401    

   Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku                         -                              -    

    -       1.967.034    -          1.136.493    

 c)  

 Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri 

financiranju (a + b)  -       1.967.034    -          1.073.063    

        

 Č.   Končno stanje denarnih sredstev             128.671                  246.696    

 x)   Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)  -          118.025                  222.482    

 y)   Začetno stanje denarnih sredstev             246.696                    24.214    

 

Celje, 25.03.2016 

 

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:                                             Vodja družbe: 

Antonija Brus                                                                                           Primož Brvar 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 29 / 48 
 

4.4 Izkaz gibanja kapitala od 1.1. do 31.12.2015 

Tabela 10: Izkaz gibanja kapitala od 1.1. do 31.12.2015 

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 Zak. rezerve 

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

A.1.  Stanje 31.12.2013 41.717.079 1.589.136 39.158   1.554.315 24.917 44.924.605 

a) Preračuni za nazaj (popravek napak)               

b) Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih usmeritev)               

A.2.   Stanje 01.01. 2014 41.717.079 1.589.136 39.158   1.554.315 24.917 44.924.605 

B.1.   Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki               

B.2.   Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja           32.639 32.639 

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja           32.639 32.639 

B.3.   Spremembe v kapitalu     1.632 0 24.917 -26.549 0 

a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega 

obdobja na druge sestavine kapitala         24.917 -24.917 0 

b) Razporeditev dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na 

druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora     1.632     -1.632 0 

A.1.  Stanje 31.12.2014 41.717.079 1.589.136 40.790 0 1.579.232 31.007 44.957.244 

a) Preračuni za nazaj (popravek napak)               

b) Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih usmeritev)               

A.2.   Stanje 01.01. 2015 41.717.079 1.589.136 40.790   1.579.232 31.007 44.957.244 

B.1.   Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki               

B.2.   Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja           36.497 36.497 

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja           36.497 36.497 

B.3.   Spremembe v kapitalu     1.825 0 31.007 -32.832 0 

a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega 

obdobja na druge sestavine kapitala         31.007 -31.007 0 

b) Razporeditev dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na 

druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora     1.825     -1.825 0 

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

C.       Stanje 31.12.2015 41.717.079 1.589.136 42.615 0 1.610.239 34.672 44.993.741 

           BILANČNI DOBIČEK 2015         1.610.239 34.672 1.644.911 
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4.5 Bilančni dobiček (dodatek k izkazu gibanja kapitala) 

 
Tabela 11: Bilančni dobiček - dodatek k izkazu gibanja kapitala                                     v EUR 

a)    ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA  

                           

36.496 

b) +  Preneseni čisti dobiček/prenesena čista izguba 

                       

1.610.239    

c) +  Zmanjšanje rezerv iz dobička   

č)   

 Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave (zakonskih rezerv,   

 rezerv za lastne deleže in statutarnih rezerv) 

                          

1.825              

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 

                    

1.644.910                              

     - na delničarje,   

     - v druge rezerve iz dobička   

     - za prenos v naslednje leto   

     - za druge namene                        

     - ostane nerazporejen za reinvestiranje (NSO)                  1.644.910  

 

 

4.6 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 

 
Tabela 12: Izkaz drugega vseobsegajočega donosa                                                       v EUR 

 2015 2014 

a) Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 36.497 32.639 

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 36.497 32.639 
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5 RAZČLENITVE IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

5.1 Pojasnila k bilanci stanja 

5.1.1 Neopredmetena sredstva 

 
Tabela 13: Neopredmetena sredstva                                                                              v EUR 

 Neopredmetena sredstva  2015          2014 Indeks 

 Dolgoročne premoženjske pravice        21.762         7.105       306 

 S K U P A J        21.762         7.105       306 

 

Med neopredmetenimi sredstvi (Tabela 13) ima družba knjižene računalniške programe, 

ki imajo končno dobo koristnosti, zato jih zmanjšuje z amortizacijo, ki je obračunana v višini 

20 %. Konec leta 2015 je družba nabavila nove računovodske programe v vrednosti 

17.947 EUR, amortizacija dolgoročnih premoženjskih pravic pa je v letu 2015 znašala 

3.405 EUR.  

5.1.2 Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine 
 

Tabela 14: Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine                       v EUR 

  

 

Zemljišča 

 

Zgradbe 

Ostala 

oprema 

Drobni 

inventar 

Investicije 

v teku 

Naložbene 

neprem. 
SKUPAJ 

Nabavna 

vrednost 
              

Stanje 1.1. 455.007 404.546 154.524 1.888 343.899 61.554.323 62.914.187 

Prekvalifikacije           594.427 594.427 

Pridobitve     13.533 571 1.112.256 421.386 1.547.746 

Odtujitve     3.842 79 485.365 563.917 1.053.203 

Okrepitve             0 

Oslabitve           523.431 523.431 

Stanje 31.12. 455.007 404.546 164.214 2.380 970.790 61.482.789 63.479.726 

Pop. vrednosti               

Stanje 1.1.   302.963 116.359 716   10.739.093 11.159.131 

Prekvalifikacije     19       19 

Povečanja             0 

Zmanjšanja     3.841 78   101.253 105.172 

Amortizacija   8.281 22.689 1.212   1.100.077 1.132.259 

Prevrednotenje             0 

Stanje 31.12. 0 311.244 135.226 1.850 0 11.737.917 12.186.237 

Neodpisana 

vrednost 
              

Stanje 1. 1.  455.007 101.583 38.165 1.172 343.899 50.815.230 51.755.056 

Stanje 31. 12. 455.007 93.302 28.988 530 970.790 49.744.872 51.293.489 
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Družba vodi med opredmetenimi osnovnimi sredstvi (tabela 14) zemljišča, druge naprave 

in opremo ter osnovna sredstva, ki se pridobivajo. Družba se je v letu 2008 preselila v 

svoje poslovne prostore, 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 455.007 EUR. Stanovanja se po 

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

jih oddaja v najem. 63,34 % nabavne vrednosti naložbenih nepremičnin predstavlja stvarni 

vložek lastnice v družbo kot kapitalski vložek. Vpisi stanovanj v ZK pospešeno potekajo. 

Doslej je bila  v ZK vpisana večina stanovanj, za 152 stanovanj pa so vpisi v teku oz. v 

pripravi. 

 

V letu 2015 je družba aktivirala 2 stanovanji v vrednosti 45.850 EUR. Na 15 stanovanjskih 

hišah (vhodih) je bila obnovljena fasada v vrednosti 251.306 EUR, na devetih 

stanovanjskih hišah (vhodih) streha v vrednosti 37.308 EUR, izvedla temeljito prenovo na 

šestih stanovanjih v vrednosti 56.950 EUR, v petih stanovanjih zamenjala stavbno 

pohištvo v vrednosti 23.029 EUR in novo ogrevanje v vrednosti 6.942 EUR v enem 

stanovanju. Družba je v letu 2015 oddala v najem tudi 5 stanovanj, ki so bila zgrajena za 

prodajo na trgu, in 6 garažnih mest, zato je vrednost teh stanovanj in garaž v vrednosti 

594.427 EUR aktivirala med naložbenimi nepremičninami (prenos iz evidence zalog). 

 

Družba je med letom prodala 28 stanovanj v vrednosti 563.917 EUR. Družba je ob koncu 

leta preverjala vrednosti stanovanj in ocenila, da je le-ta pri petnajstih stanovanjih 

previsoka, zato je njihovo vrednost slabila v skupni višini 523.431 EUR.  

 

Ob koncu leta 2015 je tako imela družba 2.033 aktiviranih lastnih stanovanj v knjigovodski 

vrednosti 49.744.871 EUR.  

 

Investicije v teku predstavljajo predvsem stanovanja, namenjena prenovi in stanovanja, 

kupljena od MOC, ki ob koncu leta še niso bila aktivirana. 

5.1.3 Dolgoročne finančne naložbe  
 

Tabela 15: Dolgoročne finančne naložbe                                                                        v EUR 

 Dolgoročne finančne naložbe 2015     2014 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 (Tabela 15) v delnice po nabavni 

vrednosti. Dolgoročne finančne naložbe  sestavljajo naložbe v delnice Celjskega sejma.  
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5.1.4 Dolgoročne poslovne terjatve 
 
Tabela 16:Dolgoročne poslovne terjatve                                                                         v EUR 

 Dolgoročne poslovne terjatve  2015  2014 Indeks 

 Dolgoročne poslovne terjatve         134.650       103.407         130 

 S K U P A J        134.650       103.407         130 

 

Dolgoročne poslovne terjatve (Tabela 16) predstavljajo terjatve iz prodaje stanovanj s 

finančnim najemom v višini 132.799 EUR in dolgoročne terjatve za obročno prodajo 

stanovanj po Stanovanjskem zakonu v višini 1.851 EUR. 

 

5.1.5 Odložene terjatve za davek 

 
Tu ima družba evidentirane odložene terjatve za davek v višini 39.978 EUR iz naslova 
oblikovanih vrednosti terjatev za amortizacijo prostorov uprave.  
 

5.1.6 Zaloge 

 
Med zalogami vodi družba stanovanja, ki jih je kupila, zgradila in dogradila za nadaljnjo prodajo 
na trgu. V letu 2015 se je vrednost zmanjšala za vrednost stanovanj, ki jih je družba aktivirala 
kot naložbene nepremičnine za oddajo v najem v vrednosti 594.427 EUR.  
 

5.1.7 Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 

 
Kot sredstva za prodajo se po SRS evidentirajo sredstva, namenjena prodaji. Konec leta 2015 
družba evidentira dve takšni stanovanji v vrednosti 21.201 EUR. 
 

5.1.8 Kratkoročne poslovne terjatve 

 
Tabela 17: Kratkoročne poslovne terjatve                                                                       v EUR 

 Kratkoročne poslovne terjatve  2015 2014 Indeks 

 Terjatve do kupcev bruto        271.852        251.992        108 

 Popravek vrednosti terjatev     -  169.947     -  133.481        127 

 Terjatve do kupcev skupaj        101.905        118.511          86 

 Kratkoročne poslovne terjatve do drugih        224.170        196.691        114 

 S K U P A J         326.075        315.202        103 
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Kratkoročne terjatve iz poslovanja sestavljajo (Tabela 17): 

 

 terjatve do kupcev v višini 118.511 EUR. Pri terjatvah do najemnikov stanovanj je družba 

na predlog inventurne komisije in po sklepu uprave zaradi neizterljivosti dolgov (socialno 

stanje, smrt dolžnika…) dokončno odpisala 9.062,54 EUR terjatev. Pri teh odpisih so bili 

predhodno izpeljani vsi sodni ali drugi postopki za izterjavo. V letu 2015 je družba v skladu 

z določilom 64. čl. Pravilnika o računovodstvu oblikovala dodatne popravke vrednosti 

terjatev za sporne in dvomljive terjatve (terjatve, ki so v tožbi ali elektronski izvršbi), tako 

da znaša knjiženi popravek vrednosti v letu 2015 skupaj 169.946,54 EUR. 

 

 kratkoročne poslovne terjatve do drugih v višini 224.170 EUR, kjer predstavljajo  terjatve 

iz poslovanja za tuj račun 62.501 EUR (za MOC, občino Štore in garažno hišo), 134.969 

EUR terjatve do MOC, občin Štore in Žalec ter državnih organov (118.539 EUR do MOC 

za subvencije najemnin socialnim upravičencem, rezervni sklad za stanovanja in provizijo)  

in  18.000 EUR terjatve za obročno prodajo stanovanj (leasing), ki zapadejo v  letu 2016, 

predujmi in varščine 8.062 EUR, ostale terjatve pa 638 EUR (to so terjatve za obresti od 

depozitov in terjatve do DURS). 

 

5.1.9 Kratkoročne finančne naložbe 

 

Tabela 18: Kratkoročne finančne naložbe                                                                       v EUR 

 Kratkoročne finančne naložbe 2015 2014 Indeks 

 Druge kratkoročne finančne naložbe       1.385.000      2.057.391         67   

 S K U P A J       1.385.000      2.057.391         67 

 

Kratkoročne finančne naložbe (Tabela 18) predstavljajo depoziti pri bankah; stanje je 

usklajeno s stanjem v poslovnih knjigah Banke Celje d. d. (o.p.p. Abanke) in BKS Bank 

AG.  

 

5.1.10 Denarna sredstva  
 

Tabela 19: Denarna sredstva                                                                                           v EUR 

 Denarna sredstva 2015 2014 Indeks 

 Gotovina v blagajni in prejeti čeki                 23                    85                      27           

 Denarna sredstva v banki        128.648            246.611             52 

 S K U P A J          128.671       246.696             52     

 

Denarna sredstva v banki (Tabela 19) predstavljajo sredstva na transakcijskih računih 

poslovnih bank. 
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5.1.11 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
 

Tabela 20: Kratkoročne aktivne časovne razmejitve                                                      v EUR 

 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (AČR) 2015 2014 Indeks 

 Kratkoročno odloženi stroški in odhodki         36.645             42.096          87     

 S K U P A J          36.645        42.096          87    

 

Med AČR (Tabela 29) izkazuje družba odhodke, ki so ji bili zaračunani v letu 2015, 

nanašajo pa se na naslednje leto, od tega terjatve do SGP Nova 22.414 EUR ter 

kratkoročno odloženi stroški za rezervni sklad po SZ 9.516 EUR in drugi odloženi stroški 

4.715 EUR (strokovna literatura, opravnina). 

 

5.1.12 Kapital  
 
Tabela 21: Kapital                                                                                                      v EUR            

 Kapital 2015 2014 Indeks 

 Osnovni kapital    41.717.079    41.717.079          100 

 Kapitalske rezerve      1.589.136      1.589.136          100 

 Rezerve iz dobička (zakonske)           42.616           40.791          104 

 Preneseni čisti poslovni izid      1.610.239      1.579.232          102     

 Čisti poslovni izid poslovnega leta           34.672             31.007            112      

 S K U P A J     44.993.742        44.957.245              100      

 

V letu 2015 (Tabela 21) je znašal čisti izid obračunskega obdobja 36.496 EUR; iz tega so 

se oblikovale zakonske rezerve iz dobička v višini 1.825 EUR, tako da znaša čisti dobiček 

po zmanjšanju 34.672 EUR. Drugih sprememb v kapitalu v primerjavi s prejšnjim letom ni 

bilo. 

 

5.1.13 Rezervacije in dolgoročne PČR 

 

Tabela 22: Rezervacije in dolgoročne PČR                                                                    v EUR 

 Rezervacije in dolgoročne PČR 2015 2014 Indeks 

 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve      1.597.318            1.632.009               98     

 Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine           55.603            52.347        106 

 S K U P A J       1.652.921       1.684.356          98      

 

Družba med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami (Tabela 22)  prikazuje 

sredstva, ki jih je doslej dobila kot dotacijo iz proračuna MOC za zagotavljanje neprofitnih 

stanovanj ter sredstva za vzpodbude EIB.  
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Ta sredstva se porabljajo v višini obračunane letne amortizacije (34.691 EUR v letu 2015) 

za stanovanja, nabavljena iz teh namenskih sredstev. Druge rezervacije pa so oblikovane 

za odpravnine in jubilejne nagrade. V letu 2015 so se oblikovale dodatne rezervacije v 

višini 3.256  EUR.  

 

5.1.14 Dolgoročne obveznosti 

 

Tabela 23: Dolgoročne obveznosti                                                                                 v EUR 

 Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 2015 2014 Indeks 

 Dolgoročne finančne obveznosti do bank      3.991.934            5.780.065                 69 

 Druge dolgoročne finančne in poslovne obvez.         400.067          419.240            95 

 Odložene obveznosti za davek         123.832          113.217          109 

 S K U P A J       4.515.833       6.312.522            72     

 

(Tabela 23) Dolgoročne obveznosti iz financiranja v višini 3.991.934 EUR predstavljajo 

obveznosti za najete kredite za gradnjo  stanovanj (SS RS, NLB in DBS). V letu 2015 je 

družba predčasno odplačala 1.944.164 EUR kreditov in sicer 935.130 EUR 

Stanovanjskemu skladu RS in 1.009.034 EUR BKS za Teharje 15 in sončno elektrarno, 

najela pa je nov kredit v višini 950.000 EUR pri DBS po ugodnejši obrestni meri. Druge 

dolgoročne finančne in poslovne obveznosti v višini 400.067 EUR predstavljajo obveznosti 

za plačane lastne udeležbe 24.877 EUR, varščine za varovana stanovanja 19.628 EUR in 

dolgoročna obveznost do MOC za stavbno zemljišče  355.007 EUR.  

 

Stanja dolgoročnih finančnih in poslovnih obveznosti so na dan 31.12.2015 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, DBS 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 DBS, pa s hipoteko.  
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5.1.15 Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 

 

Tabela 24: Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti                                               v EUR 

Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 2015 2014 Indeks 

 Kratkoročne poslovne obveznosti      1.570.850          1.602.078               98     

 Kratkoročne finančne obveznosti          729.629         744.341           98 

 S K U P A J      2.300.479           2.346.419                98    

 

Kratkoročne poslovne obveznosti (Tabela 24) v višini 1.570.850 EUR predstavljajo 

obveznosti do dobaviteljev 257.748 EUR (obveznosti do dobaviteljev družba poplačuje 

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

307.325 EUR (od tega 221.904 EUR do MOC), dolgoročne obveznosti, ki zapadejo v  letu 

2016 za obveznosti do lastnih udeležb 32.000 EUR, obveznosti za prejete varščine 40.871 

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 2.612 EUR, obveznost iz 

garancije za Novi trg 8, 9 znaša 353.033 EUR,  druge obveznosti  pa 31.640 EUR (za 

DDV, davek na promet nepremičnin, obveznost do republiških skladov in druge 

obveznosti). 

 

Kratkoročne finančne obveznosti do bank predstavljajo obveznost do SS RS 629 EUR in  

za obveznosti, ki zapadejo v letu 2016 in sicer vračilo anuitet  BKS, NLB in SS RS v višini 

697.000 EUR ter lastnih udeležb v višini 32.000 EUR.  

 

5.1.16 Pasivne časovne razmejitve 

 

Kratkoročno odloženi prihodki so v letu 2015 znašali 51.894 EUR. 

 

5.1.17 Zabilančna sredstva in obveznosti 

 

Med zabilančnimi sredstvi in obveznostmi v višini 11.566.987 EUR 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 841.199 EUR, 

e) davčno nepriznan odpis terjatev v višini 32.654 EUR, 

f) hipoteka do Stanovanjskega sklada RS v višini 644.293 EUR, 
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g) hipoteka do NLB v višini 3.980.000 EUR, 

h) hipoteka do DBS v višini 950.000 EUR, 

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

 stanovanja občine Štore v višini 328.238 EUR in stanovanja MOC v 

brezplačnem najemu v višini 1.078.136 EUR ter 

 stavbna zemljišča v vrednosti 57.976 EUR. 

 

5.2 Pojasnila k izkazu poslovnega izida 

 

Družba je v letu 2015 ustvarila 4.290.483 EUR prihodkov in 4.241.522 EUR odhodkov, 

tako da je poslovanje zaključila s 48.961 EUR celotnega dobička. Družba obveznosti 

davka od dobička za to leto nima, odloženi davki po obračunu obveznosti (10.614 EUR) 

terjatev iz obračunane amortizacije in znižanja terjatev za odložene davke (1.851 EUR) pa 

za davčne namene pomenijo obveznost v višini 12.465 EUR. Čisti poslovni izid leta 2015 

znaša tako 36.496 EUR. 

5.2.1 Čisti prihodki od prodaje 
 

Tabela 25: Čisti prihodki od prodaje                                                                               v EUR 

 Čisti prihodki od prodaje 2015 2014 Indeks 

 Čisti prihodki od prodaje      3.795.077      4.013.497        95     

 S K U P A J      3.795.077      4.013.497        95    

 

Prihodke od prodaje (Tabela 25) predstavljajo prihodki iz najemnin 3.635.634 EUR, 

prihodki  iz najemnih razmerij za stanovanja 115.662 EUR, prihodki za opravljene storitve 

30.944 EUR in prihodki od prodane električne energije 12.837 EUR.  

 

5.2.2 Drugi poslovni prihodki 

 
Druge poslovne prihodke v višini 34.691 EUR predstavljajo prihodki iz naslova obračunane 
amortizacije (zmanjšanje PČR) za stanovanja, kupljena iz sredstev, prejetih iz proračuna in 
vzpodbud  EIB za stanovanja.   

 

5.2.3 Stroški blaga, materiala in storitev 
 
Tabela 26:Stroški blaga, materiala in storitev                                                                 v EUR 

 Stroški blaga, materiala in storitev 2015 2014 Indeks 

 Nabavna vrednost prodanega blaga in  

 materiala ter stroški porabljenega materiala            52.579                40.104     

          

       131 

 Stroški storitev       1.599.186       1.611.065          99   

 S K U P A J        1.651.765       1.651.169        100 
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5.2.3.1 Stroški materiala 
 

Tabela 27: Stroški materiala                                                                                           v EUR 

 Stroški materiala 2015 2014 Indeks 

 Odpis drobnega inventarja in embalaže              8.508               685     1.242 

 Stroški porabljene energije            30.863          27.654        112      

 Str. pisarniškega mat. in strokovne lit.            11.238          10.007        112    

 Drugi stroški materiala              1.970               1.758           112      

 S K U P A J             52.579          40.104        131   

 

5.2.3.2 Stroški storitev 
 

Tabela 28: Stroški storitev                                                                                               v EUR 

 Stroški storitev 2015 2014 Indeks 

 Stroški transportnih stor. (PTT, kurirske s.)            19.583          19.889          98 

 Stroški storitev vzdrževanja          819.742     1.049.425          78 

 Najemnina za poslovne prostore                 440               528          83 

 Str. plačilnega prometa in bančnih storitev            26.797          21.779        123   

 Povračila stroškov delavcem            11.913          13.381          89 

 Stroški intelektualnih in osebnih storitev          377.954        300.699        126   

 Zavarovalne premije          108.958          57.493        190 

 Stroški sejmov, reklame in reprezentance            37.676          35.461        106 

 Stroški storitev po pogodbah            11.693            8.967        130 

 Stroški drugih storitev (obrat. str., ki bremenijo 

druge)          184.430        103.442        178 

 S K U P A J       1.599.186     1.611.064          99 

 

(Tabela 28) V letu 2015 je družba za vzdrževanje stanovanj namenila 813.003 EUR. Stroški 

transportnih storitev (PTT, kurirske storitve) so za 306 EUR nižji kot preteklo leto, stroški 

najemnin za poslovne prostore (arhiva) za 88 EUR, stroški povračil delavcem (stroški, 

povezani z izobraževanjem) pa za 1.468 EUR. Stroški zavarovalnih premij so za 51.465 EUR 

višji kot preteklo leto, za 2.215 EUR stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški 

intelektualnih in osebnih storitev  (stroški upravljanja, vpisov v ZK, projektov, cenitev, 

računalniških, odvetniških, notarskih storitev) za 77.255 EUR, stroški storitev po pogodbah za 

2.726 EUR, stroški drugih storitev pa za 80.988 EUR.  

 

Strošek sejnin za NS je znašal 11.693,06 EUR.  Obveznost družbe za storitve revizije v letu 

2015 je po pogodbi znašala 6.839,32 EUR. 
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5.2.4 Stroški dela 

 
Tabela 29: Stroški dela                                                                                                   v EUR 

 Stroški dela 2015   2014 Indeks 

 Plače in nadomestila zaposlenim          474.133       438.110        108 

 Stroški dodat. pokojninskega zavarovanja            25.615         21.735        118  

 Stroški za prevoz na delo in iz dela              6.991           6.594        106      

 Stroški prehrane med delom            19.319         17.066        113 

 Regres za letni dopust            11.070         16.789          66 

 Delodajalčevi prispevki od plač            73.687         68.738        107 

 S K U P A J           610.815           569.032            107 

 

(Tabela 29) Plače po individualni pogodbi prejema direktor, ki se mu plača izplačuje v skladu 

z individualno pogodbo in sklepom NS. V letu 2015 so njegovi skupni bruto-bruto prejemki 

znašali 72.422,74 EUR. Regres za letni dopust je bil izplačan v enaki višini kot prejšnje leto.  

 

Plače in nadomestila se izplačujejo delavcem po Kolektivni pogodbi za nepremičninsko 

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

z delom. Stroški dela znašajo 610.815 EUR, kar je za 2 % manj od planiranih in za 7 % več 

kot leto prej.  

 

5.2.5 Odpisi vrednosti  

 

Tabela 30: Odpisi vrednosti                                                                                            v EUR 

 Odpisi vrednosti 2015 2014 Indeks 

 Am. NOS, OOS in posl. prost.             35.587    34.990          102 

 Am. naložbenih nepremičnin – stanovanj        1.100.077   1.044.549        105 

 Am. naložbenih neprem. – prizidek k ND               168.873         

 Prevred. posl. odh. pri NOS in OOS                    21            106          20    

 Prevred. posl. odh. pri obratnih sredstvih             44.298       90.452          49 

 Prevred. posl. odh.  slabitve stanov. na zalogi               4.830    103.572            5 

 S K U P A J         1.184.813   1.442.542          82 

 

Pri obračunu amortizacije (Tabela 30) opredmetenih osnovnih sredstev družba ni spreminjala 

niti načina obračuna niti stopnje. Med opredmetenimi OS so evidentirani tudi sončna elektrarna 

in poslovni prostori, zato je tudi amortizacija evidentirana med amortizacijo OOS. Med odpisi 

vrednosti je evidentirana tudi amortizacija naložbenih nepremičnin. Načina obračuna in stopenj 

amortizacije družba ni spreminjala.  Za amortizacijo poslovnih prostorov, ki ni bila priznana v 

davčni bilanci, je evidentirana terjatev za odložene davke. Med prevrednotovalnimi poslovnimi 

odhodki so evidentirani odpisi in popravki vrednosti terjatev ter odpisi OOS. 
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5.2.6 Drugi odhodki poslovanja 

 

Tabela 31: Drugi odhodki poslovanja                                                                             v EUR 

 Drugi odhodki poslovanja   2015 2014 Indeks 

 Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali 

 drugih vrst stroškov            13.871               10.271         135      

 Ostali stroški            20.976          21.715           97      

 Rezervacije za jub. nagrade in odpravnine              3.256               10.603                31 

 S K U P A J             38.103          42.589           89    

 

(Tabela 31) Med dajatvami so evidentirani davki od prometa nepremičnin in nadomestilo 

za uporabo stavbnih zemljišč, med ostalimi stroški pa glavnino predstavljajo stroški 

deložacij in sicer  8.530 EUR ter sodne takse 9.362 EUR, stroški izvršiteljev za izterjavo 

pa znašajo 2.004 EUR. Rezervacije so oblikovane za odpravnine in jubilejne nagrade v 

skladu s SRS in na podlagi aktuarskega izračuna.  

 

5.2.7 Finančni prihodki  

 

Tabela 32: Finančni prihodki                                                                                           v EUR 

 Finančni prihodki 2015 2014 Indeks 

 Finančni prihodki iz deležev                               720              

 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev            29.467         16.901        174 

 S K U P A J             29.467         17.621        167     

 

V skupnih finančnih prihodkih (Tabela 32) predstavljajo prihodki od obresti 11.567 EUR, 

ostali finančni prihodki (od prevrednotenj) pa 17.900 EUR.  

 

5.2.8 Finančni odhodki  

 

Tabela 33: Finančni odhodki                                                                                            v EUR 

 Finančni odhodki 2015 2014 Indeks 

 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti          145.030        193.092          75      

 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti              2.189            2.298          95 

 S K U P A J v EUR          147.219        195.390          75      

 

Finančni odhodki (Tabela 33) v višini 145.030 EUR predstavljajo obresti in prevrednotenja 

(revalorizacijo) dolgov iz naslova kreditnih obveznosti do bank in SS RS, 2.189 EUR pa 

obresti za varščine, lastne udeležbe in zamudne obresti. V skupnih finančnih odhodkih 

predstavljajo obresti 147.219 EUR.  
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5.2.9 Drugi prihodki  

 

Tabela 34: Drugi prihodki                                                                                                v EUR 

 Drugi prihodki 2015 2014 Indeks 

 Prihodki od prodaje stanovanj (naložb. neprem.)        407.485            350.348             116      

 Drugi prihodki          23.763         14.111        168      

 S K U P A J        431.249       364.459        118     

 

Glavnino drugih prihodkov (Tabela 34)  predstavljajo prihodki od prodaje neprofitnih 

stanovanj v višini 407.485 EUR, drugi prihodki (skonti, odkupi terjatev, odškodnine) pa 

23.763 EUR. 

 

5.2.10 Drugi odhodki 

 

Tabela 35: Drugi odhodki                                                                                                v EUR 

 Drugi odhodki  2015 2014 Indeks 

 Odhodki iz odtujitve naložbenih neprem.               6.630       329.961           2 

 Odhodki iz slabitve naložbenih neprem.           523.431              

 Drugi odhodki              78.746         47.960       105 

 S K U P A J           608.807       377.921       161 

 

(Tabela 35) Odhodke iz odtujitve naložbenih nepremičnin predstavlja razlika med sedanjo 

in prodajno vrednostjo prodanega stanovanja v višini 6.630 EUR. Družba je ob koncu leta 

preverjala vrednosti stanovanj in ocenila, da je le-ta pri petnajstih stanovanjih previsoka, 

zato je njihovo vrednost slabila v skupni višini 523.431 EUR – to so odhodki iz slabitve 

naložbenih nepremičnin. 

 

Med drugimi odhodki pa so evidentirana izplačila sredstev rezervnega sklada za prodana 

stanovanja in odpisi po sklepu inventurne komisije (investicija v teku, ki se ne bo 

nadaljevala) v višini 17.129 EUR in izplačana odškodnina v višini 61.617 EUR.  
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5.2.11 Čisti poslovni izid po preračunu kapitala s pomočjo cen življenjskih potrebščin 

 

Tabela 36: Čisti posl. 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) leto 2015 44.957.245 - 0,5 %  224.786          261.283 

Kapital vse kategorije, razen tekočega 

dobička (za preračun s cenami življenjskih 

potrebščin) leto 2014 44.924.606   0,2 %    89.849         -  57.210 

 

(Tabela 36) V primeru prevrednotenja kapitala s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin (- 0,5 

%) za leto 2015 bi družba izkazala pozitivni čisti poslovni izid v višini 261.283 EUR (brez 

upoštevanja vpliva na obračun davka od dobička pravnih oseb).  

 

5.3 Pojasnila k izkazu denarnih tokov 

 

Izkaz denarnega izida družbe je sestavljen po posredni metodi (različica II). Podatke za 

sestavo izkaza denarnega izida je podjetje pridobilo: 

 z dopolnjevanjem postavk poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov (brez 

prevrednotovalnih, povezanih z naložbenjem in financiranjem) ter finančnih 

prihodkov iz poslovnih terjatev in finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (brez 

prevrednotovalnih, povezanih z naložbenjem in financiranjem) iz izkaza poslovnega 

izida s spremembami obratnih sredstev, časovnih razmejitev, rezervacij in 

odloženih davkov v obdobju (za denarne tokove pri poslovanj) ter 

 iz poslovnih knjig podjetja (za denarne tokove pri naložbenju in financiranju). 

 

Izkaz denarnih tokov za leto 2015 kaže začetno stanje denarnih sredstev na dan 1. 1. 2015 v 

višini  246.696 EUR. Prejemki pri poslovanju so višji od izdatkov pri poslovanju za znesek 

1.391.763 EUR, predvsem zaradi nižjih poslovnih terjatev. Izdatki pri naložbenju so za 472.695 

EUR nižji od prejemkov pri naložbenju; pri dejavnosti financiranja se pojavljajo predvsem 

izdatki v višini 1.967.034 EUR, nanašajo pa se na odplačila finančnih obveznosti - kreditov. 

Skupni izdatki so v letu 2015 za 118.025 EUR višji od skupnih prejemkov, tako da je končno 

stanje denarnih sredstev na dan 31.12. 2015 znašalo 128.671 EUR. 

 

5.4 Izkaz gibanja kapitala in bilančni dobiček 

 

Niti po stanju 31.12.2013, niti po stanju 31.12.2014 v družbi ni prišlo do preračunov in 

prilagoditev kapitala, prav tako ne do spremembe lastniškega kapitala. Tako v letu 2014 kot v 

letu 2015 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 v obrazcu pa so, ker v njih ni podatkov, izpuščene. 
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6 IZJAVA UPRAVE 

 

Kot direktor in edini član uprave potrjujem, da so bile v letu 2015 dosledno uporabljene 

ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu 

previdnosti in dobrega gospodarja. Prav tako potrjujem, da so računovodski izkazi skupaj 

s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z 

veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

 

 

Primož Brvar 

direktor 
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7 KAZALNIKI POSLOVANJA 

 

1. Skupne obveznosti do virov sredstev so se v letu 2015 znižale, tako da se je kapital 

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

81,3 % na 84,1 %, kar vpliva na majhno povišanje stopnje lastniškosti financiranja, 

lastni viri skupaj pa so z 84,32 % v letu 2014 porasli na 87,17 % v letu 2015.  

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

virov sredstev 95,7 % v letu 2014, v letu 2015 pa 95,6 %. 

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

nepremičninami v strukturi vseh sredstev 93,6 % v letu 2014, v letu 2015 pa 95,9 

%.  

4. Terjatve iz naslova prodaje stanovanj po SZ so se znižale, prav tako tudi vrednost 

naložbenih nepremičnin, na račun znižanja zalog stanovanj pa so se sredstva v 

celoti občutneje znižala, kar vpliva na malenkostno spremembo deleža dolgoročnih 

sredstev (osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, dolgoročne terjatve) v vseh 

sredstvih in sicer se je delež iz 94,0 % v letu 2014 povišal na 96,3 % v letu 2015. 

5. Primerjava kapitala z osnovnimi sredstvi in naložbenimi nepremičninami kaže 

povišanje in sicer iz 86,9 % v letu 2014 na 87,7 % v letu 2015 zaradi znižanja 

osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin. 

6. V primerjavi s preteklim letom se je stanje likvidnih sredstev, t.j. denarnih sredstev 

na TRR in v blagajni znižala občutneje kot kratkoročne obveznosti, zato se je 

pokritost kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi v primerjavi s prejšnjim letom 

znižala. Kazalec prikazuje stanje na dan 31.12.2015, vendar družba svoje 

obveznosti poravnava v valutnih rokih in nima likvidnostnih težav. 

7. V letu 2015 so se kratkoročne terjatve in naložbe znižale bolj kot kratkoročne 

obveznosti, zato se je kazalec pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti znižal 

za 28 %. Kratkoročne terjatve skupaj z likvidnimi sredstvi pokrivajo 111,6 % 

kratkoročnih obveznosti v letu 2014, v letu 2015 pa 80,0 %. 

8. V primerjavi s prejšnjim letom so se skupna kratkoročna sredstva precej znižala, 

kratkoročne obveznosti pa manj, kar je vplivalo na slabše razmerje med 

kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Razmerje med kratkoročnimi 

sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi je v letu 2015 za 41 % slabše kot leto prej. 

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

prejšnjim letom povišal za 1 % ob tem, da med poslovnimi prihodki niso všteti 

prihodki od prodaje nepremičnin, med poslovnimi odhodki pa je všteta tudi 

amortizacija nepremičnin.  

10. Čisti poslovni izid leta 2015 je bil nekoliko višji od tistega v letu 2014, kar je vplivalo 

tudi na kazalec dobičkonosnosti kapitala, ki se je povišal.  
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Iz gornjih kazalcev je razvidno, da so se temeljni kazalniki stanja financiranja (zap. št. 1 in 

2) in temeljni kazalniki stanja investiranja (zap. št. 3 in 4) v primerjavi s prejšnjim letom 

nekoliko povišali. Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja (zap. št. 5 do 8)  pa 

so se z izjemo koeficienta kapitalske pokritosti močno znižali. Koeficient gospodarnosti 

poslovanja in koeficient dobičkonosnosti kapitala sta porasla.  Razvidno je tudi, da 

dolgoročni viri pokrivajo dolgoročna sredstva z 99,1 %, (lastni 90,4 %), kratkoročni viri pa 

v celoti pokrivajo kratkoročna sredstva. 

 

Pri vseh gornjih kazalnikih se v zadnjih letih kaže ugoden trend. Tudi uradna statistika, ki 

družbo primerja s 1.200 drugimi podjetji,  nas pri vseh kazalnikih uvršča v zgornjo tretjino, 

kar pomeni, da družba izkazuje zelo ugodne rezultate poslovanja.  

 

V nadaljevanju sta prikazani dve statistični primerjavi in sicer gibanje sredstev in kapitala 

ter gibanje dodane vrednosti na zaposlenega. Tudi pri teh kategorijah je družba v 

primerjavi z ostalimi v zelo ugodnem položaju.   
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Tabela 37:Kazalniki poslovanja

Kazalnik 2015 2014 Ind 15:14 

 1. Stopnja lastniškosti financiranja: 
kapital 

0,8408 0,8128 103 
obveznosti do virov sredstev 

 2. Stopnja dolgoročnosti financiranja: 
vsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z dolgoročnimi rezervacijami) 

0,9560 0,9574 100 
obveznosti do virov sredstev 

 3. Stopnja osnovnosti investiranja: 
osnovna sredstva in naložbene nepremičnine (po neodpisani vrednosti) 

0,9585 0,9357 102 
sredstva 

 4. Stopnja dolgoročnosti investiranja: 
vsota OS in nal. neprem. (po neodpisani prednosti), dolgor. naložb in dolgor. poslovnih terjatev 

0,9632 0,9397 103 
sredstva 

 5. Koeficient kapitalske pokritosti OS: 
kapital 

0,8772 0,8687 101 
osnovna sredstva in  naložbene nepremičnine (po neodpisani vrednosti) 

 6. Koef. neposredne pokritosti kratkor. 

obvez. (hitri   koef.): 

likvidna sredstva 
0,0559 0,1051 53 

kratkoročne obveznosti 

 7. Koef. pospešene pokritosti kratkor. obvez. 

(pospešen koef.): 

vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev 
0,7997 1,1163 72 

kratkoročne obveznosti 

 8. Koef. kratkor. pokritosti kratkor. obvez. 

(kratkor. koef.): 

kratkoročna sredstva 
0,8131 1,3828 59 

kratkoročne obveznosti 

 9. Koeficient gospodarnosti poslovanja: 
poslovni prihodki 

1,0988 1,0929 101 
poslovni odhodki 

10. Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala: čisti dobiček v poslovnem letu 0,0008 0,0007 112 
povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida leta) 
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Slika 8: Gibanje sredstev in kapitala 

 
 

Slika 9: Dodana vrednost na zaposlenega 

 
 

Iz gornjih grafov je se kaže trend, da družba ustvarja vedno višjo dodano vrednost. Čeprav 

so bila prva leta v prikazu glede pogojev gospodarjenja ugodnejša, se rast dodane 

vrednosti skozi leta kljub poostrenim pogojem gospodarjenja ni ustavila. Na nižjo dodano 

vrednost v zadnjem letu so vplivali nižji prihodki (ni več najemnine za Narodni dom, ki je 

predstavljala 7% prihodkov od najemnin), slabitve vrednosti stanovanj in višje število 

zaposlenih. 
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Priloga 1 - NAČELA SESTAVLJANJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

 

Pri izdelavi bilance stanja na dan 31.12.2015 in pri izdelavi izkaza poslovnega izida, izkaza 

gibanja kapitala ter izkaza denarnih tokov za leto 2015, 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.  

 

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.  

 

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. 

 

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. 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 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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Amortizacija 

Neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine 

družba amortizira posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. V družbi 

se uporabljajo naslednje amortizacijske stopnje, opredeljene v Tabeli 1 priloge.  

 

Tabela 1: Amortizacijske stopnje 

vrsta osnovnih sredstev amortizacijska stopnja (v %) 

Stanovanja  1,3 – 3 

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 

neopredmetena sredstva  20 

 

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 po-

puste. 

 

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.  

 

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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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.  

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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). 
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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. 

 

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. 

 

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.  

 

Izkaz denarnih tokov 

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

31.12.2014 in bilance stanja na 31.12.2015, iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 

2015 ter iz drugih podatkov v poslovnih knjigah družbe. 

 

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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Priloga 2 - POROČILO POOBLAŠČENEGA REVIZORJA 
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Priloga 3 – POROČILO NADZORNEGA SVETA 
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Priloga 1 - NAČELA SESTAVLJANJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

 

Pri izdelavi bilance stanja na dan 31.12.2015 in pri izdelavi izkaza poslovnega izida, izkaza 

gibanja kapitala ter izkaza denarnih tokov za leto 2015, 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.  

 

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.  

 

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. 

 

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. 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 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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Amortizacija 

Neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine 

družba amortizira posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. V družbi 

se uporabljajo naslednje amortizacijske stopnje, opredeljene v Tabeli 1 priloge.  

 

Tabela 1: Amortizacijske stopnje 

vrsta osnovnih sredstev amortizacijska stopnja (v %) 

Stanovanja  1,3 – 3 

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 

neopredmetena sredstva  20 

 

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 po-

puste. 

 

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.  

 

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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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.  

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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). 
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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. 

 

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. 

 

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.  

 

Izkaz denarnih tokov 

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

31.12.2014 in bilance stanja na 31.12.2015, iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 

2015 ter iz drugih podatkov v poslovnih knjigah družbe. 

 

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 
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