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Dinamika povprečnega letnega števila uporabnikov 
2013-2016 

VSI

CERKNO

 

STORITEV 
 

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev  (Uradni list RS, 

št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15) določa, da je pomoč družini na domu kot 

socialna oskrba na domu, namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge 

pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni 

pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo 

ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s 

katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem 

varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. 

Po omenjenem pravilniku v Domu upokojencev Idrija, d.o.o. nudimo storitev pomoč družini 

na domu in sicer na področju temeljnih dnevnih opravil, gospodinjstva in ohranjanja 

socialnih stikov uporabnikom na idrijsko-cerkljanskem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zgornjem grafu je prikazana dinamika povprečnega letnega števila uporabnikov za obe 

občini skupaj, ter posebej za občino Cerkno. Razviden je trend počasnega naraščanja števila 

uporabnikov od leta 2013 dalje, kar sicer pomeni vključitev dveh uporabnikov letno več v 

storitev pomoč na domu. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2321
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4136


 

V Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 je za 

področje pomoči na domu za osebe, starejše od 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki 

spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje navedeno, da je bilo 

konec leta 2011 uporabnikov pomoči na domu 5834, cilj do leta 2020 pa je dnevna 

vključenost 3,5 odstotka ciljne populacije oziroma okoli 14.000 oseb (vključno z morebitnimi 

novimi oblikami pomoči na domu in oskrbo v oskrbovanih stanovanjih). 

Ker želimo tudi v Domu upokojencev Idrija 

slediti trendu povečevanja števila vključenih 

oseb v storitve pomoči na domu, smo se konec 

leta 2016 povezali z Območnim združenjem 

Rdečega križa Idrija in pričeli z akcijo zbiranja 

zamaškov, katere posredni namen je tudi 

promocija storitve in seznanjanje ter 

informiranje ciljne populacije z možnostjo 

tovrstne oskrbe v skupnosti. V zvezi z akcijo je 

bil na Radiu Odmev izveden tudi intervju z 

direktorjem doma, članek na to temo je bil 

objavljen v lokalnem in širšem časopisju ter na 

spletnih straneh, prisotni smo bili na 

Barbarinem sejmu v Idriji decembra 2016, kjer smo navezali stik z nekaj potencialnimi 

uporabniki storitve in enega uporabnika celo pridobili ter že naslednji teden vključili v 

storitev na področju občine Idrija. 

Pomembno se nam zdi, da se lokalne skupnosti, predvsem pa občine, zavzemajo za 

ohranitev, razvoj in dostopnost storitev v domačem okolju za svoje občane, saj so 

institucionalne kapacitete vse bolj zasedene in predvsem zaradi prednosti, ki jih prinese 

preživljanje zadnjega življenjskega obdobja v domačem okolju, vrednot ki ljudi vežejo na dom 

in dviga kvalitete življenja, če ima oseba možnost čim daljšega bivanja doma, v znanem 

okolju, z bližnjimi ljudmi. 

 

 



 

Na spodnjem grafu je prikazano število vključenih uporabnikov v občini Cerkno za 

posamezen mesec v letu 2016. Razvidno je, da se je število uporabnikov v zadnji četrtini leta 

rahlo dvignilo, v primerjavi s prejšnjimi meseci leta. 

 

V občini Cerkno bo doseganje cilja 3,5% vključenosti večji izziv, saj je bilo po podatkih 

Statističnega urada Republike Slovenije na dan 01.07.2016 v občini Cerkno 883 prebivalcev, 

starejših od 65 let, v pomoč na domu pa v povprečju čez leto vključenih le 17 oseb, kar 

predstavlja 1,9 % in bi za dosego cilja morali v storitev vključiti še okrog 14 novih 

uporabnikov, kar je skoraj toliko, kot jih je trenutno vključenih. 

Po omenjenem pravilniku je normativ neposrednega izvajanja storitve na domu upravičenca 

povprečno 110 ur efektivnega dela (letno) na mesec. V primeru, da gre za posebnost naselja 

(razpršenost uporabnikov, dostopnost do uporabnikov…) ali posebno obravnavo 

upravičencev, lahko povprečno število efektivnih ur na mesec odstopa za največ 10%, kar za 

naši dve občini vsekakor pride v poštev. 
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Meseci v letu 2016 

Opravljene efektivne ure v občini Cerkno glede na sklop 
opravil 

POMOČ PRI TDO

GOSPODINJSKA POMOČ

POMOČ PRI OSS



 

Iz zgornjega grafa, ki prikazuje opravljene efektivne ure po sklopih opravil v občini Cerkno, 

vidimo, da se je pojav porasta ODA v letu 2016 pričel z mesecem septembrom. Za področje 

Cerknega, je konstantno bistveno manj potreb (zanimanja) po pomoči pri ohranjanju 

socialnih stikov, kot po ostalih dveh sklopih opravil. 

Od vseh opravljenih efektivnih ur v letu 2016, je bilo v Cerknem 49% ur izvedenih v sklopu 

gospodinjske pomoči, 44% v sklopu TDO in ostalih 7% v sklopu OSS. 

V prej opisanih deležih sklopa gospodinjske pomoči ni všteta postavka »prinašanje enega 

pripravljenega obroka hrane«, kar časovno predstavlja okrog ene tretjine delavnika 

posameznega oskrbovalca.  

V občini Cerkno je bilo kar 70% vseh obrokov v letu 2016 potrebno dostaviti nad 3km 

relacije, ostalih 30% pa do 3km razdalje od prevzemnega mesta obrokov v Hotelu Cerkno, do 

končnih odjemalcev. 

 

V Cerknem med tednom kosila razvažata  dva oskrbovalca in čez vikend eden. Najbolj 

oddaljeni relaciji na cerkljanskem področju sta Šebrelje in Gorenji Novaki. 

Kosila se razvažajo v več nalaganjih, s čimer krajšamo čas prevoza kasete do (krajevno ali 

časovno) najbolj oddaljenih uporabnikov. Najdaljši čas prevoza obroka v Cerknem je okrog 1 

ure. V letu 2017 bo izvedena validacija/merjenje temperature hrane pri najbolj oddaljenih 

uporabnikih, da bomo preverili ustreznost toplote živila ob dostavi. 
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Dne 20. 12. 2016 smo po pošti poslali anketni vprašalnik vsem aktivnim uporabnikom 

pomoči na domu (na tisti dan jih je bilo 100). Do 06. 01. 2017 je bilo vrnjenih 58 izpolnjenih 

vprašalnikov, katerih podatke smo zbrali v Excelovi tabeli in jih analizirali. Sicer je bil 

vprašalnik anonimen, sestavljen iz zaprtih in odprtih vprašanj. 

Od 58-ih vrnjenih vprašalnikov, je bilo izpolnjenih s strani žensk 59% vprašalnikov, 34% s 

strani moških uporabnikov, 7% pa se jih ni opredelilo. Sicer je bilo na dan 20. 12. 2016 63% 

aktivnih ženskih uporabnic in 37% moških uporabnikov storitve. 

Starostna struktura anketiranih nam 

pokaže, da je tri četrtine anketiranih 

starejših od 76 let. Na dan 20. 12. 2016 je 

bilo od vseh aktivnih uporabnikov 81% 

starejših od 76 let. 

 

 

Na omenjeni datum je bilo aktivnih 21 uporabnikov iz občine Cerkno (vključena uporabnica, 

ki ji storitev doplačuje občina Tolmin). Na vprašalnik je odgovorilo 11 uporabnikov iz 

cerkljanske občine (19%). 

Merili smo splošno zadovoljstvo 

uporabnikov, ki so v 57% zadovoljni 

s storitvijo, 43% jih je zelo 

zadovoljnih, nihče pa ni označil, da 

bi bil s storitvijo nezadovoljen. 

83% vprašanih meni, da je cena 

storitve ustrezna, 9 uporabnikov pa 

meni, da je cena previsoka. 

Od vseh vprašanih le dva nista odgovorila na vprašanje, če zaupata izvajalcem storitve, vsi 

ostali pa so odgovorili, da zaupajo. 



 

V spodnjem grafu so prikazani odgovori na vprašanje, kaj vprašanim storitev pomoč na domu 

omogoča. Kar 60% jih meni, da storitev zagotavlja kakovostno življenje na lastnem domu.

 

Od tistih vprašanih, ki imajo dogovorjen prinos toplega obroka, jih je 63% odgovorilo, da so s 

hrano zadovoljni, 30% pa zelo zadovoljni, trije anketirani pa so označili, da niso zadovoljni 

(dva iz občine Cerkno). Štirje od enajstih na vprašanje niso odgovorili. Ker je bilo vprašanje 

tudi odprtega tipa, so anketirani zapisali še: 

- včasih je mrzlo (neopredeljena občina) 

- meso v prikuhi bi bilo treba bolj skuhati, da bo užitno; v zadnjih dveh mesecih 

neokusna hrana, menjamo ponudnika; mi taka hrana ne ustreza (občina Cerkno) 

Sicer pa je na mestu poudariti, da iz Cerknega stalno dobivamo ustne pritožbe uporabnikov, 

kako zelo nezadovoljni so s hrano (premalo količinsko, neokusno, hladno…). Opravljeni so bili 

že pogovori, e-mail korespondence in sestanek z direktorico Hotela Cerkno in vodjo kuhinje, 

vendar bistvenih sprememb od konec meseca novembra še ni bilo. Oskrbovalci poročajo tudi 

o neustreznem načinu predaje obrokov (v drugi posodi, kot smo jo zagotovili mi, neustrezno 

pokrivanje posode – s folijo namesto s pokrovom, različna hrana za uporabnike na isti dan, 

nečistoča vozičkov, kaset, predolgo čakanje na prevzem obroka, zmešnjave s seznami 

uporabnikov). Zaradi vsega omenjenega, smo že kontaktirali ostale ustrezne lokalne 

ponudnike hrane (Biser, Padkejca, Gačnk, Slorest), vendar nihče od njih trenutno ne zmore 

prevzeti te obveznosti. Iskanje novega ponudnika hrane v Cerknem še poteka. 
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Vprašanje, ki smo ga tudi zastavili anketiranim, je bilo katere storitve bi koristili, če bi jih 

pomoč na domu vključevala. 15 anketiranih je označilo zdravstvene storitve, kamor bi 

spadalo urejanje pregledov pri zdravniku, priprava in dajanje zdravil, oskrba ran, merjenje 

krvnega tlaka in sladkorja, kompresijsko povijanje nog, idr. 11 bi jih koristilo fizioterapevtske 

storitve razgibavanja, protibolečinske terapije in vzdrževanja kondicije, 4 bi potrebovali 

delovnoterapevtsko obravnavo učenja/vzdrževanja samostojne izvedbe dnevnih aktivnosti 

pri spremenjenem zdravstvenem stanju, 10 jih rabi pomoč pri zagotavljanju varnosti pred 

padci, poškodbami s telefonsko 

dosegljivostjo osebe, ki bi 

uporabniku v stiski pomagala in 

eden od anketiranih želi pomoč 

pri vodenju oz. urejanju financ 

(urejanje pokojnine, plačevanje 

računov, upravljanje z denarjem, 

zastopanje v raznih postopkih). 

 

V vprašalnik smo vključili še vprašanje o brezplačni pomoči dijakov/študentov pri dodatnih 

storitvah, ki jih bomo financirali iz sredstev, zbranih v akciji zbiranja plastičnih zamaškov. V 

dopisu, poslanem poleg vprašalnika smo uporabnike obvestili o akciji, ki poteka na idrijsko-

cerkljanskem od decembra dalje. Seznanili smo jih, da bomo z zbranimi sredstvi zagotovili 

dodatne storitve uporabnikom pomoči na domu, ki si jih zaradi pomanjkanja finančnih 

sredstev težko privoščijo in tistim, ki določenih opravil ne zmorejo več opraviti sami in 

nimajo svojcev oz. prijateljev, ki bi jim priskočili na pomoč. Gre za izredne dodatne storitve, 

kot so pomoč pri pripravi drv, manjših popravilih, kidanju snega, košnji trave, urejanju vrta in 

podobno. Storitve bodo izvajali dijaki in študenti, ki bodo za delo plačani, za uporabnika pa 

bo storitev brezplačna. V vprašalniku pa smo uporabnike vprašali, če bodo koristili te 

storitve. Od tistih, ki so na vprašanje odgovorili, jih je kar 25 označilo, da brezplačne pomoči 

NE bodo koristili, ker jim pri teh opravilih pomagajo svojci, prijatelji in sosedje. Dva sta prav 

tako odgovorila, da NE, ker lahko sama plačata delavca za ta opravila, 13 jih meni, da niti 

nima potrebe po teh opravilih. Skupno 10 uporabnikov, pa bo pomoč koristilo, od tega 7 iz 



 

razloga, ker sami ne zmorejo opraviti teh opravil in nimajo nikogar, ki bi jim pomagal, trije pa 

zato, ker si finančno ne morejo privoščiti plačila delavca. 

Pomoč pri omenjenih opravilih že poteka, pomagali smo trem uporabnicam (ena iz Cerknega, 

dve iz Idrije), skupno okrog 15 ur dela. Z opravljenimi storitvami so bile vse tri zelo 

zadovoljne in si želijo, da bi pomoč lahko še koristile. 

 

PISARNA VCC 
 

V letu 2016 smo se v dogovoru z Občino Cerkno vselili v eno izmed pisarn Večnamenskega 

centra Cerkno, kar nam predstavlja bistveno pridobitev pri izvajanju storitev na cerkljanskem 

področju. Tam lahko shranimo dokumentacijo uporabnikov, kar pomeni večjo varnost 

osebnih podatkov, pospravljen imamo delovni material na zalogi, da ga ni potrebno 

prevažati okrog z avtomobilom. Prav tako je pisarna namenjena preživljanju časa med 

odmori za oskrbovalce, saj so se prej zadrževali po mestu ali celo presedeli cel odmor v 

službenem avtomobilu. 

V imenu Doma upokojencev Idrija, d.o.o. in še posebej ekipe Pomoč družini na domu, se 

zahvaljujemo Občini Cerkno, da ste nam prisluhnili glede potrebe po pisarni in nam ažurno 

in prijazno v zameno za skrbno ravnanje, predali ključe in prostor v uporabo brez 

najemnine. 

 

 

 
 
 
Poročilo pripravila: 
 
Teja Simonič 
Koordinatorka službe Pomoč družini na domu



 

  

RAČUNOVODSKO POROČILO O IZVAJANJU POMOČI DRUŽINI 
NA DOMU  

  

  

NA OBMOČJU OBČINE CERKNO V OBDOBJU 1.1.-31.12.2016 
  

      

      KONTO 
PO ZR  

KONTO 
PO ZGD NAZIV 2016 2015 

indeks 
2016/2015 

4602 402 Stroški energije in vode 4.582 5.548 83 

4606 406 Pisarniški material  661 510 130 

4609 407 Drugi materialni stroški 254 1.001 25 

460 40 STROŠKI MATERIALA 5.497 7.059 78 

      
4610 410 Storitve za opravljanje dejavnosti 1.670 1.463 114 

4612 412 Tekoče in investicijsko vzdrževanje 2.936 1.817 162 

4611 414 Stroški službenih potovanj in izobraževanj 433 642 67 

4613 415 Zavarovalne premije 1.830 2.476 74 

4616 419 Stroški zdravstvenih storitev 22 417 5 

4618 419 Drugih stroški storitev 251 5.429 5 

461 41 STROŠKI STORITEV  7.142 12.244 58 

      
4620 430,431 Amortizacija  OS v upravljanju 3.796 3.925 97 

4623 433 Amortizacija DI 0 1 0 

462 43 AMORTIZACIJA 3.796 3.926 97 

      
4640 470,471 Plače zaposlencev 28.257 30.397 93 

4641 473 Regres za letni dopust, prevoz, prehrana, jubilejne 5.818 4.954 117 

4646 472,474 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4.741 5.047 94 

464 47 STROŠKI DELA PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSL. 38.816 40.398 96 



 

      4   ODHODKI IN DRUGI IZDATKI  55.251 63.627 87 

      
      

7603 7601 Prihodki od izvajanja programa pomoč družini na domu 56.863 65.141 87 

760 76 PRIHODKI OD PRODAJE  56.863 65.141 87 

      7   PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 56.863 65.141 87 

      
7 - 4   PRIHODKI - ODHODKI  1.612 1.514 106 

      

      OBRAZLOŽITEV  PRESEŽKA PRIHODKOV NAD  ODHODKI  
  

      Celotni prihodki  iz programa izvajanja pomoči družini na domu v občini Cerkno v letu 
  2016 so presegali celotne odhodke   za 1.612 EUR. 

   

      Sredstva, prejeta za izvajanje programa pomoči družini na domu, tako iz proračuna Občine Cerkno, kot 
od 

 neposrednih uporabnikov storitev, so bila porabljena izključno za namen pokrivanja stroškov, nastalih z  
 izvajanjem programa. 

   

      Presežek  prihodkov  nad odhodki   za leto 2016 v višini 1.612 EUR  bomo porabili za izboljšanje pogojev dela 

v letu 2017. 
    

      

      Vodja računovodske službe: 
   Terezija Zajc 

    

      Idrija, 21.3.2017 
    



 

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2016 

 
 konto 

Postavka  
Oznaka 
za AOP 

Znesek 

INDEKS 
TL/PL 

KONCESIJSKA 
DEJAVNOST 

INDEKS 
TL/PL 

DELEŽ 
KONCESIJSKE 
DEJAVNOSTI 

Tekočega 
leta  

Prejšnjega 
leta 

Tekočega 
leta  

Prejšnjega 
leta 

Tekoče 
leto 

Prejšnje 
leto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    SREDSTVA (002+032+053) 001 14.727.522 15.238.805 97 14.727.522 15.238.805 97 100% 100% 

  A. 
DOLGOROČNA SREDSTVA 
(003+010+018+019+027+031) 

002 13.711.319 14.187.227 97 13.711.319 14.187.227 97 100% 100% 

  I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne 
aktivne časovne razmejitve (004+009) 

003 639 1.315 
49 

639 1.315 
49 

100% 100% 

  1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 004 639 1.315 49 639 1.315 49 100% 100% 

del 00 a) Dolgoročne premoženjske pravice 005 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 00 b) Dobro ime 006 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 00 c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 007 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 00, del 
08, del 13 

č) Druga neopredmetena sredstva 008 639 1.315 
49 

639 1.315 
49 

100% 100% 

del 00 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

  II. 
Opredmetena osnovna sredstva (011 do 
017) 

010 13.710.680 14.185.912 
97 

13.710.680 14.185.912 
97 

100% 100% 

del 02, del 03 1. Zemljišča  011 368.636 315.980 117 368.636 315.980 117 100% 100% 

del 02, del 03 2. Zgradbe  012 12.556.413 12.905.878 97 12.556.413 12.905.878 97 100% 100% 

del 04, del 05 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 04, del 05 4. 
Druge naprave in oprema, drobni inventar in 
druga opredmetena osnovna sredstva 

014 785.631 964.054 
81 

785.631 964.054 
81 

100% 100% 

del 04, del 05 5. Biološka sredstva 015 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 



 

del 02, del 04 6. 
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in 
izdelavi 

016 0 0 
#DEL/0! 

0 0 
#DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

del 08, del 13 7. 
Predujmi za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev  

017 0 0 
#DEL/0! 

0 0 
#DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

01 III. Naložbene nepremičnine 018 0 0 
#DEL/0! 

0 0 
#DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

  IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 019 0 0 
#DEL/0! 

0 0 
#DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

  1. 
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 
(021 do 023) 

020 0 0 
#DEL/0! 

0 0 
#DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

del 06 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 021 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 06 b) Druge delnice in deleži 022 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 06 c) Druge dolgoročne finančne naložbe  023 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

  2. Dolgoročna posojila (025+026) 024 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 07 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini  025 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 07 b) Druga dolgoročna posojila  026 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

  V. 
Dolgoročne poslovne terjatve  
(028 do 030) 

027 0 0 
#DEL/0! 

0 0 
#DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

del 08 1. 
Dolgoročne poslovne terjatve do družb v 
skupini 

028 0 0 
#DEL/0! 0 0 #DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

del 08 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 029 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 08 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 030 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

09 VI. Odložene terjatve za davek 031 0 0 
#DEL/0! 0 0 #DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

  B. 
KRATKOROČNA SREDSTVA 
(033+034+040+048+052) 

032 1.016.203 1.051.578 
97 

1.016.203 1.051.578 
97 

100% 100% 

67 I. 
Sredstva (skupine za odtujitev) za 
prodajo 

033 0 0 
#DEL/0! 0 0 #DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

  II. Zaloge (035 do 039) 034 26.704 28.633 
93 

26.704 28.633 
93 

100% 100% 

30, 31, 32 1. Material 035 26.704 28.633 93 26.704 28.633 93 100% 100% 

60 2. Nedokončana proizvodnja 036 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

63 3. Proizvodi 037 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

65, 66 4. Trgovsko blago 038 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 



 

del 13 5. Predujmi za zaloge 039 0 0 
#DEL/0! 0 0 #DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

  III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 040 155.400 290.400 
54 

155.400 290.400 
54 

100% 100% 

  1. 
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 
(042 do 044) 

041 0 0 
#DEL/0! 

0 0 
#DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

del 17 a) Delnice in deleži v družbah v skupini  042 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 17 b) Druge delnice in deleži 043 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 17 c) Druge kratkoročne finančne naložbe  044 0 0 
#DEL/0! 0 0 #DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

  2. Kratkoročna posojila (046+047) 045 155.400 290.400 54 155.400 290.400 54 100% 100% 

del 07, del 18 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 046 0 0 #DEL/0! 155.400 290.400 54 #DEL/0! #DEL/0! 

del 07, del 18 b) Druga kratkoročna posojila 047 155.400 290.400 54 0 0 #DEL/0! 0% 0% 

  IV. 
Kratkoročne poslovne terjatve  
(049 do 051) 

048 697.494 684.852 
102 

697.494 684.852 
102 

100% 100% 

del 08, del 
12, del 13, 

del 15, del 18 
1. 

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v 
skupini 

049 122 0 

#DEL/0! 122 0 #DEL/0! 

100% #DEL/0! 

del 08, del 
12, del 13, 

del 15, del 18 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 050 679.509 663.010 

102 679.509 663.010 102 

100% 100% 

del 08, del 
13, 14, del 

15, 16, del 18 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 051 17.863 21.842 

82 17.863 21.842 82 

100% 100% 

10, 11 V. Denarna sredstva 052 136.605 47.693 
286 136.605 47.693 286 

100% 100% 

19 C. 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

053 0 0 
#DEL/0! 0 0 #DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

del 99   Zunajbilančna sredstva 054 0 0 
#DEL/0! 0 0 #DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

    
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(056+072+075+085+095) 

055 14.727.523 15.238.805 
97 

14.727.523 15.238.805 
97 

100% 100% 

  A. 
KAPITAL  
(057+060+061+067+301+068-069+070-
071) 

056 8.281.409 8.249.794 
100 

8.281.409 8.249.794 
100 

100% 100% 



 

  I. Vpoklicani kapital (058-059) 057 8.524.638 8.524.638 100 8.524.638 8.524.638 100 100% 100% 

del 90 1. Osnovni kapital 058 8.524.638 8.524.638 100 8.524.638 8.524.638 100 100% 100% 

del 90 2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 059 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

91 II. Kapitalske  rezerve 060 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

  III. 
Rezerve iz dobička  
(062+063-064+065+066) 

061 0 0 
#DEL/0! 

0 0 
#DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

del 92 1. Zakonske rezerve  062 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 92 2. 
Rezerve za lastne delnice in lastne 
poslovne deleže 

063 0 0 
#DEL/0! 0 0 #DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

del 92 3. 
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot 
odbitna postavka) 

064 0 0 
#DEL/0! 0 0 #DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

del 92 4. Statutarne rezerve 065 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 92 5. Druge rezerve iz dobička 066 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

94 IV. Revalorizacijske rezerve 067 0 0 
#DEL/0! 0 0 #DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

95 V.  
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po 
pošteni vrednosti 

301 0 0 
#DEL/0! 0 0 #DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

del 93 VI. Preneseni čisti dobiček 068 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 93 VII. Prenesena čista izguba 069 243.229 274.844 88 243.229 274.844 88 100% 100% 

del 93 VIII. Čisti dobiček poslovnega leta 070 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 93 IX. Čista izguba poslovnega leta 071 0 0   0 0       

  B. 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(073+074) 

072 565.851 492.183 
115 

565.851 492.183 
115 

100% 100% 

del 96 1. Rezervacije 073 504.255 454.011 111 504.255 454.011 111 100% 100% 

del 96 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 61.596 38.172 
161 

61.596 38.172 
161 

100% 100% 

  C. 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  
(076+080+084) 

075 4.580.952 5.200.000 
88 

4.580.952 5.200.000 
88 

100% 100% 

  I. 
Dolgoročne finančne obveznosti 
(077 do 079) 

076 4.580.952 5.200.000 
88 

4.580.952 5.200.000 
88 

100% 100% 

del 97 1. 
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v 
skupini 

077 0 0 
#DEL/0! 

0 0 
#DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 



 

del 97 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 078 4.580.952 5.200.000 88 4.580.952 5.200.000 88 100% 100% 

del 97 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti  079 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

  II. 
Dolgoročne poslovne obveznosti  
(081 do 083) 

080 0 0 
#DEL/0! 

0 0 
#DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

del 98 1. 
Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v 
skupini 

081 0 0 
#DEL/0! 

0 0 
#DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

del 98 2. 
Dolgoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev 

082 0 0 
#DEL/0! 

0 0 
#DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

del 98 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti  083 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

del 98 III. Odložene obveznosti za davek 084 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

  Č. 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  
(086+087+091) 

085 1.166.106 1.177.154 
99 

1.166.106 1.177.154 
99 

100% 100% 

21 I. 
Obveznosti, vključene v skupine za 
odtujitev 

086 0 0 
#DEL/0! 

0 0 
#DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

  II. 
Kratkoročne finančne obveznosti  
(088 do 090) 

087 619.048 650.000 
95 

619.048 650.000 
95 

100% 100% 

del 27, del 97 1. 
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v 
skupini 

088 0 0 
#DEL/0! 

0 0 
#DEL/0! 

#DEL/0! #DEL/0! 

del 27, del 97 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 089 619.048 650.000 95 619.048 650.000 95 100% 100% 

del 27, del 97 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti  090 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

  III. 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
(092 do 094) 

091 547.058 527.154 
104 

547.058 527.154 
104 

100% 100% 

del 22, del 
23, del 28, 

del 98 
1. 

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb 
v skupini 

092 17.388 0 
#DEL/0! 17.388 0 #DEL/0! 

100% #DEL/0! 

del 22, del 
23, del 28, 

del 98 
2. 

Kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev 

093 257.899 264.306 
98 257.899 264.306 98 

100% 100% 

24, del 23, 
25, 26, del 
28, del 98 

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 094 271.771 262.848 
103 271.771 262.848 103 

100% 100% 

29 D. 
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

095 133.205 119.674 
111 133.205 119.674 111 

100% 100% 

del 99   Zunajbilančne obveznosti 096 0 0 #DEL/0! 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 
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