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1.1. Pismo direktorja 
 
 
Spoštovani, 
 
VGP Novo mesto, d. d. je, kot izvajalec vodnogospodarskih del, ves čas tudi  koncesionar 
državnih vodotokov na tem delu slovenskega porečja. 
 
Primarno delo družbe je na koncesiji, viške logističnih kapacitet pa tržimo v okviru Skupine CGP. 
 
Financiranje dejavnosti koncesije je bilo tudi v letu 2018 precej neurejeno. Dela se je naročalo 
po aneksih. Investitor ni imel jasne slike, koliko denarja bo na voljo za naslednja obdobja, zato 
smo morali dela sproti prilagajati razpoložljivim denarnim sredstvom. 
 
Poleg rednega dela sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Direkcija RS za vode za naše področje 
namenila še kar nekaj sredstev za izvedbo dodatnih del na področju urejanja voda, s katerimi 
smo sanirali nekaj večjih objektov. Ravno s temi dodatnimi deli pa smo lahko zaposlili celotno 
operativo. 
 
V letu 2018 smo nadaljevali z  obnovo strojnih in prevoznih kapacitet. 
 
V lanskem letu smo nadomestili nekaj delovne sile z mlajšimi sodelavci. Tudi v naprej bo 
potrebna zamenjava zaradi starostnega upokojevanja. Sicer povečanja zaposlenosti v 
naslednjem obdobju ne predvidevamo. 
 
Konec leta smo se prijavili na razpis za naslednjo koncesijo za državne vodotoke na našem 
območju, saj dosedanja pogodba v letu 2019 poteče. Izpolnjujemo vse razpisane pogoje in  
verjamemo v pridobitev koncesijske pogodbe za naslednjih sedem let. 
 
Leto smo zaključili z nekaj manjšo realizacijo od planirane, vendar z malo večjim dobičkom od 
načrtovanega. 
 
Smo vodarsko podjetje s tradicijo in tudi v bodoče želimo imeti ključno vlogo pri izvajanju 
koncesijske in ostalih vodarskih dejavnosti v naši regiji. 
 
V novi sezoni upamo na uspešno pridobitev koncesije in nadaljnje urejanje financiranja s strani 
koncedenta. 
 
 
 

Direktor družbe:  
Anton HRASTAR  
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1.2. Predstavitev družbe 
 

Osnovni podatki o družbi 
  
Popolno ime Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto, d. d. 
Kratko ime VGP Novo mesto, d. d. 
Sedež Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, Slovenija 
E-pošta vgp@vgp-nm.si 
Matična številka 5142407 
Davčna številka 81062044 
Pravnoorganizacijska oblika delniška družba 
Organi družbe direktor, nadzorni svet in skupščina delničarjev 
Glavna dejavnost 42.910 Gradnja vodnih objektov 

Osnovni kapital 
627.023,87 EUR, ki je razdeljen na 75.130 navadnih, 
prosto prenosljivih kosovnih delnic 

Akt o ustanovitvi statut 

Registracija 
Okrožno sodišče Novo mesto, Jerebova 2, številka 
registracijskega vložka 1/00076/00 

 
 
 
Sistem upravljanja 
 

Organi družbe direktor, nadzorni svet in skupščina delničarjev 
Direktor družbe Hrastar Anton  
Nadzorni svet Gosenca Martin, predsednik  

 Malavašič Vinko, član 
  Ambrožič Pavel, član 

 
 
 

Lastniška struktura na dan 31. december 2018   
   
Naziv delničarja Število delnic Delež 
Vizija Holding, k. d. d. 37.540 50,0% 
Republika Slovenija 18.784 25,0% 
Hidrotehnik, d. d. 14.637 19,5% 
Modra zavarovalnica, d. d. 4.009 5,3% 
Ostali 160 0,2% 
SKUPAJ 75.130 100,0% 
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Družba VGP, d. d. je del Skupine Perspektiva. 
Konsolidirano letno poročilo se nahaja na sedežu družbe Perspektiva FT, d. o. o. 
 
Pravni posli z obvladujočo družbo in z njo povezanimi osebami (družbe Skupine Perspektiva) so 
razkriti v tem letnem poročilu ali pa so materialno nepomembni. Sklenjeni so bili pod pogoji, ki 
v odvisni družbi veljajo v primeru sklepanja poslov s tretjimi neodvisnimi osebami oziroma v 
skladu s predpisi za posle s povezanimi osebami. Odvisna družba pri navedenih poslih ni bila 
prikrajšana, zato poslovodstvo ni zahtevalo in ni prejelo nadomestil s strani obvladujoče družbe 
oziroma z njo povezanih družb.  
 
Do datuma bilanciranja družba ni zaznala dogodkov, ki bi lahko vplivali na računovodske 
izkaze družbe za leto 2018. 
 

1.2.1. Dejavnost družbe 
 
Družba VGP Novo mesto, d. d. pokriva koncesijsko območje spodnje Save, ki obsega porečje 
Save s pritoki od sotočja s Savinjo do državne meje z Republiko Hrvaško z vsemi pritoki, ter del 
porečja Kolpe od sotočja z Dolskim potokom do meje z Republiko Hrvaško in del porečja Sotle 
od sotočja z Bistrico do državne meje z Republiko Hrvaško. Koncesijsko pogodbo smo z 
Ministrstvom za okolje in prostor sklenili junija 2015 za obdobje štirih let. Koncesija gospodarskih 
javnih služb na področju urejanja voda po tej pogodbi je javno-naročniško javno-zasebno 
partnerstvo po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu. Dela urejanja voda po tej pogodbi 
obsegajo: 
 

- izdelavo strokovnih podlag in ostale dokumentacije, potrebne za upravljanje z vodami, 
- obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju 

vodnih količin, 
- obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu 

pred škodljivim delovanjem voda, 
- izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega 

delovanja voda, 
- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, razen nalog obvezne državne gospodarske 

javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja, 
- zagotavljanje vodovarstvenega nadzora. 
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1.3. Poslovanje v letu 2018 
 
Poslovanje v letu 2018 je zaznamovalo neenakomerno zagotavljanje denarnih sredstev za 
vzdrževanje vodotokov s strani koncesionarja. Proste resurse smo bili primorani usmerjati v 
izvajanje inženirskih gradenj ter tako zagotovili nujni obratni kapital za tekoče poslovanje 
družbe. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je jeseni 2018 izvedlo razpis za novega koncesionarja, na katerem 
smo bili edini ponudnik, in zato z veliko gotovostjo pričakujemo podaljšanje oz. sklenitev nove 
koncesijske pogodbe na našem območju za dobo sedmih let. 
V mesecu decembru 2018 je bila podpisana Letna pogodba o izvajanju obveznih državnih 
gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju spodnje Save za leto 2019. 
 
V letu 2018 sta bili izvedeni notranja in zunanja presoja sistema vodenja kakovosti po novem 
standardu ISO 9001:2016 in sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015. Zunanjo 
presojo je izvedla organizacija SGS Slovenija, d. o. o. Cilj presoje je bil preveriti izpolnjevanje 
zahtev standarda ISO 9001:2016 in ISO 14001:2015 v procesu dela in preveriti kakšni so učinki na 
osnovi predlogov izboljšav v preteklem letu. Presojo smo uspešno prestali ter pridobili nova 
standarda ISO 9001:2016 in ISO 14001:2015. 
 
 
1.3.1. Strateške usmeritve 
 
Vizija 
Smo vodilni ponudnik storitev na področju vodarskih del in aktivno nastopamo predvsem na 
območju jugovzhodne Slovenije. 
 
Poslanstvo 
Z družbeno odgovornim konceptom kupcem zagotavljamo celovite in kvalitetne storitve 
vodarskih del ter inženirskih gradenj. Lastnikom zagotavljamo primeren donos na vloženi 
kapital, zaposlenim pa poklicni in osebnostni razvoj. 
 
Cilj 
Temeljni cilj podjetja je dolgoročno zagotavljati načrtovani denarni tok iz poslovanja za 
izvajanje osnovne vodarske dejavnosti ter tudi v bodoče zagotavljati podporo državi in 
lokalnim skupnostim pri upravljanju voda ter drugih z vodo povezanih okoljskih problemov. 
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1.3.2. Izjava o upravljanju družbe in o skladnosti s Kodeksom 
 
Upravljanje družbe je zapisano v Statutu VGP Novo mesto, d. d. 
Družbo upravljajo: direktor, nadzorni svet in skupščina družbe.  
 
Družba VGP Novo mesto, d. d. podaja v skladu z določilom petega odstavka 70. člena ZGD-1 
Izjavo o upravljanju družbe. 
 
Družba je v letu 2018 sledila usmeritvam osnovne ravni Kodeksa upravljanja za nejavne družbe, 
ki so ga izdali Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter Združenje nadzornikov Slovenije (v nadaljevanju: Kodeks), katerega celotna vsebina je 
dostopna na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije (www.gzs.si). 
 
Pri svojem poslovanju družba spoštuje zgoraj navedeni Kodeks, v nadaljevanju pa razkriva in 
pojasnjuje odstopanja od posameznih določb: 
 
1. Okvir korporativnega upravljanja. 
2. Cilji družbe so opredeljeni v Poslovnem poročilu družbe in Poslovnih načrtih družbe. Statut 

družbe je objavljen na javnem portalu AJPES.  
3. Razmerje med družbo in družbeniki. 
4. Družba na redno letno skupščino delničarjev ne vabi pooblaščenega revizorja družbe. 
5. Delovanje in prejemki organa nadzora. 
6. Organ nadzora se sestaja glede na potrebe. 
7. V družbi je vzpostavljen sistem notranjih kontrol z namenom:  

a) zagotavljanja delovanja v skladu z veljavno zakonodajo, 
b) zanesljivosti poročanja notranjim in zunanjim uporabnikom, 
c) zagotavljanja uspešnega in učinkovitega poslovanja, varovanja sredstev, 

preprečevanja goljufij in korupcije. 
 
Določen in zapisan je v organizacijskih pravilih in navodilih, ki veljajo za celotno poslovanje in 
vse udeležence v poslovnem procesu. Za nemoteno delovanje in nadzor nad izvajanjem je 
odgovorno poslovodstvo družbe.  
 
Novo mesto, marec 2019 
 

 
 
Direktor družbe:  
Anton HRASTAR  
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1.3.3. Analiza uspešnosti poslovanja  
 
Razmere v slovenskem gospodarstvu so se proti koncu leta 2018 še naprej izboljševale, a bolj 
umirjeno kot v letu 2017. Brezposelnost se je v zadnjih mesecih umirjeno zmanjševala, rast 
zaposlenosti pa je ob povečanem prilivu tujih delavcev ostala razmeroma visoka. Hitro 
povečevanje investicij, predvsem v inženirske objekte, se je nadaljevalo. Država je poleg 
investicij nekoliko povečala tudi ostale primarne izdatke, a je hkrati ob ugodnih gospodarskih 
gibanjih opazno povečala javnofinančni presežek. Nadaljevalo se je tudi povečevanje izvoza, 
a z zmernejšo dinamiko kot v predhodnem letu (Vir: SURS, preračuni UMAR). 
 
 

 

 

 
Vir: UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2018. 
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Kazalniki družbe 
 
Finančni podatki (v EUR) 2018 2017 
Čisti prihodki od prodaje 2.461.310 2.664.943 

Čisti poslovni izid 253.729 397.702 
(1) EBIT 221.503 483.025 

(2) EBITDA 362.721 578.767 
Sredstva 4.936.094 4.698.827 

   
Finančni kazalniki 2018 2017 
Delež EBIT v čistih prihodkih od prodaje 9,0% 18,1% 
Delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje 14,7% 21,7% 

(3) Donosnost kapitala (ROE) 7,0% 11,6% 

(4) Donosnost sredstev (ROA) 5,3% 8,1% 
(5) Dobičkovnost čistih prihodkov od prodaje (ROS) 10,3% 14,9% 

(6) Obveznost/kapital 0,34 0,32 
(7) Neto dolg/EBITDA 0,29 0,05 

(8) Finančni vzvod  1,34 1,32 
   
Dodana vrednost in število zaposlenih 2018 2017 
(9) Dodana vrednost  1.206.929 1.272.586 
Povprečno število zaposlencev (iz ur) 44 39 

Dodana vrednost / zaposlenca  27.301 32.956 
   
Podatki o delnici 31.12.2018 31.12.2017 
Število delnic  75.130 75.130 

Kapital  3.695.718 3.569.710 
(10) Knjigovodska vrednost delnice 49,19 47,51 

(11) Čisti dobiček na delnico (EUR) 3,38 5,29 
 

(1) razlika med prihodki in odhodki iz poslovanja ter drugimi prihodki in odhodki 
(2) poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo, vključno s finančnimi prihodki 
(3) čisti poslovni izid/povprečno stanje lastniškega kapitala; na dan 31.12. tekočega in preteklega leta 
(4) čisti poslovni izid/povprečno stanje sredstev; na dan 31.12. tekočega in preteklega leta 
(5) čisti poslovni izid/čisti prihodki od prodaje  
(6) celotne obveznosti/kapital na dan 31.12. tekočega leta 
(7) finančne obveznosti-denarna sredstva/EBITDA 
(8) sredstva/kapital na dan 31.12. tekočega leta 
(9) razlika med prihodki iz poslovanja in spremembo vrednosti zalog, stroški blaga, materiala, storitev ter  drugimi 
stroški poslovanja 
(10) kapital na dan 31.12. tekočega leta/skupno število delnic 
(11) čisti dobiček/število delnic 
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1.3.4. Prodaja 
 
Struktura čistih prihodkov od prodaje po vrstah projektov 
 

Vrsta projekta 
2018 2017 

v EUR delež v EUR delež 
A VODNA SLUŽBA 2.007.144 81,5% 2.130.724 80,0% 

  a) Vzdrževanje vodotokov - koncesija 1.746.152 70,9% 1.815.640 68,1% 
  b) Priprava dokumentacije - koncesija 195.831 8,0% 196.167 7,4% 

  c) Ostala dela vzdrževanja vodotokov 65.161 2,6% 118.917 4,5% 

B GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI IN OSTALO 454.166 18,5% 534.219 20,0% 

 POSLOVNI PRIHODKI SKUPAJ 2.461.310 100,0% 2.664.943 100,0% 
 
Prihodki vodne službe so v primerjavi s preteklim letom nižji za 203.633 EUR. Večina prihodkov 
izhaja iz izvajanja vodarskih del po koncesijski pogodbi na območju spodnje Save. 
 
 
1.3.5. Dogodki po koncu obračunskega obdobja 
 
Družba ni imela pomembnejših poslovnih dogodkov po izteku poslovnega leta. 
 
 
1.3.6. Upravljanje tveganj 
 
 
        
Področje tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost 
FINANČNA TVEGANJA 
kreditno tveganje  

 
tveganje neplačila s strani 
kupcev 

 
bonitetna analiza in ocena 
posameznih kupcev ter aktivno 
upravljanje s terjatvami - izterjava 

majhna 

STRATEŠKA TVEGANJA     
prodajno tveganje tveganje velike odvisnosti 

od koncesionarja 
spremljanje in odzivanje na 
spremenjene pogoje na 
prodajnih trgih 

srednja 

nabavno tveganje tveganje sprememb 
nabavnih cen ter zamud 
pri opravljanju storitev in 
dobav materiala  

vzpostavljanje dolgoročnih 
partnerskih odnosov s ključnimi 
dobavitelji, pridobivanje 
globalnih, stroškovno 
najugodnejših nabavnih virov 

majhna 

kadrovsko tveganje tveganje zagotavljanja 
ključnih in strokovno 
usposobljenih kadrov ter 
socialnega dialoga z 
zaposlenimi 

sistematično delo s ključnimi 
kadri, sistem nagrajevanja, razvoj 
kadrov, stalno izobraževanje, 
merjenje organizacijske kulture in 
klime 

srednja 

zunanja tveganja negativni vplivi na 
poslovanje iz poslovnega 
okolja 

spremljanje okolja, 
makroekonomskih kazalcev 

zmerna 

TVEGANJE DELOVANJA       
tveganje izpada 
podpore 

nezmožnost opravljanja 
ključnih poslovnih procesov 
zaradi izpada tehnične ali 
informacijske podpore 

izvajanje rednih preventivnih 
vzdrževalnih pregledov, z 
vzpostavljanjem sistemov za hitro 
odpravljanje napak 

majhna 

tveganje nezmožnosti 
operativnega 
delovanja 

poznana in nepoznana 
naključna tveganja 

optimalno razporejanje vseh 
resursov majhna 
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1.4. Trajnostni razvoj 
 
 
1.4.1. Zaposleni 
 
Na dan 31. 12. 2018 je bilo v družbi zaposlenih 46 delavcev. Od tega je bilo 40 delavcev 
zaposlenih za nedoločen čas in 6 delavcev za določen čas. Ena zaposlitev predstavlja 
zaposlitev s skrajšanim delovnim časom. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je število 
zaposlenih povečalo za 4 delavce. 
 
Z zavedanjem, da je vlaganje v znanje zaposlenih pomembno za razvoj družbe in 
posameznika, kakor tudi bistvenega pomena za doseganje kvalitete dela zaposlencev, smo 
delavcem v teku poslovnega leta nudili izobraževanja in usposabljanja. Usposabljanja in 
izobraževanja so vezana na zakonska določila o pridobiti določenega znanja in veščin, ali pa 
je to odločitev vsakega posameznika. Nenehna izobraževanja in usposabljanja zaposlenih so 
nujno potrebna zaradi strokovnega razvoja vsakega posameznika, ki mu omogoča dodatne 
možnosti napredovanja in spodbuja inovativnost, ki so nujno potrebna za dobro izvedbo del in 
uspešno poslovanje. Zavedamo se, da vsak zaposleni s svojim strokovnim znanjem in predlogi 
lahko prispeva konstruktivne ideje za izboljšanje delovnega procesa, ki vplivajo na 
izpopolnjevanje procesov dela in izboljšanje opravljenih storitev. Vse to na gospodarskem trgu 
pomeni zgolj povečevanje konkurenčne prednosti družbe. 
 
 
1.4.2. Varstvo okolja 
 
V družbi namenjamo posebno skrb varovanju okolja. Želimo ostati ekološko usmerjena in okolju 
prijazna družba. Vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem je vključen v vse naše poslovne funkcije 
in organizacijske enote. 
 
Naše delovanje na področju varstva okolja lahko opredelimo v dve skupini: 
 

§ preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje pri izvajanju naše 
dejavnosti ter  

§ izvajanje okoljevarstvenih projektov. 
 
V letu 2018 smo skladno z zastavljenim programom uspešno nadaljevali z delom na področju 
varovanja okolja. Opravili smo vse načrtovane aktivnosti. Z rednimi kontrolami in predvsem z 
izobraževanjem smo dvignili raven okoljske zavesti vseh zaposlenih. Uspešno smo opravili 
notranjo in zunanjo presojo okoljskega certifikata 14001.  
 
V letu 2018 smo nadaljevali z aktivnostmi, ki so opredeljene z dovoljenjem za izpuščanje 
toplogrednih plinov za obdobje do leta 2020. Za zmanjšanje emisij v tla smo opravili nadzor in 
čiščenje lovilcev olj na posameznih obratih. Opravili smo nadzor in čiščenje nepretočnih 
greznic za komunalne odpadne vode. Za potrebe črpanja vode iz podtalja smo skladno s 
pridobljenimi dovoljenji za rabo vode v tehnološke namene uvedli kontrolne mehanizme za 
spremljanje nivoja podtalnice na mestih odvzema. S planirano zamenjavo obstoječih 
transportnih sredstev in gradbene mehanizacije z novejšimi okoljsko sprejemljivejšimi vozili smo 
bistveno prispevali k zmanjševanju emisij prašnih delcev v okolje. Pozitivne učinke na okolje smo 
ustvarili tudi z rednim in obsežnim servisiranjem obstoječih vozil in opreme. 
 
Sistemsko zbiramo in recikliramo gradbene ter druge vrste odpadkov. Odpadke ločujemo na 
izvoru nastajanja in jih glede na vrsto odpadka obdelamo ali oddamo pooblaščenim 
prevzemnikom. Redno izvajamo in vzdržujemo postopke za prepoznavanje in preprečitev 
morebitnih izrednih razmer ali nesreč in postopke za ukrepanje v primeru dejanskih izrednih 
dogodkov, da se prepreči ali zmanjša z njimi povezane škodljive vplive na okolje. 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO 
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2.1. Izjava odgovornosti direktorja 
 
Poslovodstvo sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe VGP Novo mesto, d. d., za leto, 
končano na dan 31. decembra 2018 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k 
računovodskim izkazom.  

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo računovodskega poročila tako, da le-to kaže resnično 
in pošteno podobo premoženjskega stanja družbe in rezultatov njenega poslovanja za leto 
2018. 

Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter 
da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. 
Poslovodstvo tudi potrjuje, da so računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, izdelani na podlagi 
predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), sprejetimi v Evropski uniji. 

Poslovodstvo je odgovorno za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejetje ustreznih ukrepov 
za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti 
oziroma nezakonitosti. 

Novo mesto, marec 2019 

Direktor družbe: 

Anton HRASTAR 
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2.1.1. Poročilo neodvisnega revizorja 
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2.2. Računovodski izkazi družbe 
 
 
2.2.1. Izkaz poslovnega izida 
 

   
(v EUR) Pojasnilo 31.12.2018 31.12.2017 
    
Čisti prihodki od prodaje 2.3.4.1 2.461.310 2.664.943 
Drugi poslovni prihodki 2.3.4.2 43.903 264.089 
Prihodki iz poslovanja  2.505.214 2.929.033 
Stroški blaga, materiala in storitev 2.3.4.3 (1.296.636) (1.652.183) 
- nabavna vrednost prodanega blaga  0 (85) 
- stroški materiala  (475.789) (406.127) 
- stroški storitev  (820.847) (1.245.971) 
Stroški dela 2.3.4.4 (907.526) (762.131) 
- stroški plač  (646.811) (538.194) 
- stroški zavarovanj  (117.475) (98.187) 
- drugi stroški dela  (143.240) (125.750) 
Amortizacija in odpisi 2.3.4.5 (77.901) (27.399) 
- amortizacija  (72.145) (25.174) 
- odpisi opredmetenih in neopredmetenih OS  (5.756) (2.225) 
Drugi stroški poslovanja 2.3.4.6 (1.649) (4.264) 
Stroški iz poslovanja  (2.283.711) (2.445.977) 
Drugi prihodki  0 1 
Drugi odhodki  0 (31) 
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)  221.503 483.025 
Finančni prihodki od drugih 2.3.4.7 63.318 68.342 
- udeležbe v dobičku in dividende  38.024 34.846 
- prihodki od obresti  25.294 33.496 
Finančni odhodki od drugih 2.3.4.8 (4.382) (103.203) 
- odhodki od obresti od drugih  (636) (662) 
- slabitve, odpisi, prodaje finančnih naložb  0 (82.837) 
- drugi finančni odhodki  (3.746) (9.322) 
Finančni izid  58.936 (34.861) 
    
Poslovni izid pred davki  280.438 448.195 
Obračunani davek  (26.205) (50.501) 
Odloženi davek  (505) 38 
Davek od dobička 2.3.4.9 (26.709) (50.462) 
    
Čisti poslovni izid  253.729 397.703 
      
EBITDA  362.721 578.767 
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2.2.2. Drugi vseobsegajoči donos 
 
 

 
 
  

(v EUR)  31.12.2018 31.12.2017 
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  253.729 397.702 
Sprememba poštene vrednosti  (60.899) 19.381 
Druge spremembe  11.572 (3.682) 
Drugi vseobsegajoči donos, ki bo v prihodnje 
pripoznan v izkazu poslovnega izida 

 
(49.327) 

 
15.698 

      
Drugi vseobsegajoči donos, ki v prihodnje ne bo 
pripoznan v izkazu poslovnega izida 

  
(3.263) 

 
12.334 

Skupaj vseobsegajoči donos po davkih  (52.590) 28.033 
      
Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta  201.139 425.735 
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2.2.3. Izkaz finančnega položaja 
 

(v EUR) Pojasnilo 31.12.2018 31.12.2017 
SREDSTVA    
Nekratkoročna sredstva  3.312.281 3.383.418 
Neopredmetena sredstva 2.3.5.1. 0 106 

– druga neopredmetena sredstva  0 106 
Opredmetena osnovna sredstva 2.3.5.2. 436.144 318.240 

– oprema  436.144 318.240 
Nekratkoročno dana posojila 2.3.5.3. 2.614.723 2.814.723 

– nekratkoročno dana posojila drugim  2.614.723 2.814.723 
Odložene terjatve za davek 2.3.5.4. 261.414 250.348 
Kratkoročna sredstva  1.623.812 1.315.409 
Sredstva za prodajo 2.3.5.5. 22.175 22.175 
Finančne naložbe 2.3.5.6 871.976 932.875 

– finančne naložbe v druge  871.976 932.875 
Dana posojila 2.3.5.7 200.000 200.000 

– dana posojila drugim  200.000 200.000 
Poslovne terjatve 2.3.5.8 230.187 90.097 

– poslovne terjatve do kupcev  215.119 73.437 
– poslovne terjatve do drugih  15.068 16.661 

Terjatve iz davka na dohodek  24.296 0 
Druga sredstva  143 360 
Denar in denarni ustrezniki 2.3.5.9 275.034 69.903 
Skupaj  4.936.094 4.698.827 
 
 

   

KAPITAL IN OBVEZNOSTI    
Kapital 3.4./ 

2.3.5.10 
3.695.718 3.569.710 

Kapital  3.695.718 3.569.710 
Osnovni kapital  627.024 627.024 
Rezerve  1.385.880 1.438.470 

– kapitalske rezerve  1.419.905 1.419.905 
– zakonske rezerve  865.979 865.979 
– druge rezerve  205.386 205.386 
– rezerve za pošteno vrednost  (1.105.390) (1.052.800) 

Preneseni poslovni izid  1.429.086 1.106.513 
Čisti poslovni izid  253.729 397.702 
Obveznosti  1.240.375 1.129.117 
Nekratkoročne obveznosti  194.167 59.582 
Rezervacije za pokojnine in podobne 
obveznosti  

 
2.3.5.11 

 
57.533 

 
59.582 

Nekratkoročne poslovne obveznosti 2.3.5.12 136.634 0 
Kratkoročne obveznosti  1.046.208 1.069.536 
Finančne obveznosti 2.3.5.13 381.018 101.018 

– finančne obveznosti do drugih  381.018 101.018 
Poslovne obveznosti 2.3.5.14 660.982 719.456 

– poslovne obveznosti do dobaviteljev  560.011 627.989 
– poslovne obveznosti do drugih  100.971 91.467 

Obveznosti za davek od dohodka 2.3.5.15 4.208 2.749 
Druge obveznosti  0 246.313 
Skupaj  4.936.094 4.698.827 
Pogojne obveznosti 2.3.5.16 424.045 375.078 
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2.2.4. Izkaz gibanja kapitala 
 
(v EUR) Osnovni 

kapital 
Rezerve 

  Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Druge 
rezerve 

Rezerve za 
pošteno 
vrednost 

      
Začetno stanje 01.01.2017 627.024 1.419.905 865.979 205.386 (1.143.612) 
Prenos dela čist. posl. izida leta 2016 0 0 0 0 0 
Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 
Transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 
Čisti poslovni izid   0 0 0 
Sprememba poštene vrednosti 0 0 0 0 0 
Druge spremembe 0 0 0 0 90.812 
Spremembe drugega 
vseobsegajočega donosa 0 0 0 0 90.812 

           
Končno stanje 31.12.2017 627.024 1.419.905 865.979 205.386 (1.052.800) 

 
 
 Osnovni 

kapital 
Rezerve 

  Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Druge 
rezerve 

Rezerve za 
pošteno 
vrednost 

      
Začetno stanje 01.01.2018 627.024 1.419.905 865.979 205.386 (1.052.800) 
Prenos dela čist. posl. izida leta 2017 0 0 0 0 0 
Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 
Transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 
Čisti poslovni izid 0 0 0 0 0 
Sprememba poštene vrednosti 0 0 0 0 (49.327) 
Druge spremembe 0 0 0 0 (3.263) 
Spremembe drugega 
vseobsegajočega donosa 0 0 0 0 (52.590) 

      
Končno stanje 31.12.2018 627.024 1.419.905 865.979 205.386 (1.105.390) 
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Rezerve Zadržani dobiček Kapital 
Revaloriza-

cijske rezerve 
Rezerve za 
lastne delnice 

Lastne delnice Preneseni 
poslovni izid 

Čisti poslovni 
izid 

poslovnega 
leta 

 

      
62.779 0 0 1.080.814 175.959 3.294.235 

0 0 0 175.959 (175.959) 0 
0 0 0 (150.260) 0 (150.260) 
0 0 0 25.699 (175.959) (150.260) 
0 0 0 0 397.702 397.702 
0 0 0 0 0 0 

(62.779) 0 0 0 0 28.033 
0 0 0 0 0 0 

     0 
0 0 0 1.106.513 397.702 3.569.710 

 
 

 Rezerve Zadržani dobiček Kapital 
Revaloriza-

cijske rezerve 
Rezerve za 
lastne delnice 

Lastne delnice Preneseni 
poslovni izid 

Čisti poslovni 
izid 

poslovnega 
leta 

 

      
0 0 0 1.106.513 397.702 3.569.710 
0 0 0 397.702 (397.702) 0 
0 0 0 (75.130) 0 (75.130) 
0 0 0 322.572 (397.702) (75.130) 
0 0 0 0 253.729 253.729 
0 0 0 0 0 (49.327) 
0 0 0 0 0 (3.263) 
0 0 0 0 253.729 201.139 

     0 
0 0 0 1.429.085 253.729 3.659.718 
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2.2.5. Izkaz denarnega toka 
 

(v EUR)  31.12.2018 31.12.2017 
    
Denarni tokovi pri poslovanju    
    
Postavke izkaza poslovnega izida  233.694 115.127 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje)  2.478.205 2.691.031 
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje)  (2.206.454) (2.419.273) 
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslov. odhodkih  (38.057) (156.631) 
Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk 
izkaza finančnega položaja 

 (124.032) (95.016) 

Začetne manj končne poslovne terjatve  24.296 96.418 
Začetna manj končna druga sredstva  217 (178) 
Končne manj začetne poslovne obveznosti  99.818 (207.681) 
Končne manj začetne druge obv. in odloženi prihodki  (248.362) 16.425 
Denarni izid pri poslovanju  109.662 20.111 
    
Denarni tokovi pri investiranju    
    
Prejemki pri investiranju  109.459 660.250 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku 
drugih, ki se nanašajo na investiranje 

 
(3) 

 
0 

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev  0 356 
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev  46141 408.794 
Prejemki od odtujitve finančnih naložb  63.318 17.618 
Prejemki od zmanjšanja danih posojil  0 233.482 
Izdatki pri investiranju  (214.830) (293.567) 
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev  0 (320) 
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  (214.830) (293.081) 
Izdatki za pridobitev finančnih naložb  0 (166) 
Denarni izid pri investiranju  (105.372) 366.683 
    
Denarni tokovi pri financiranju    
    
Prejemki pri financiranju  390.000 1001.100 
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti  390.000 1.001.100 
Izdatki pri financiranju  (189.156) (1.668.693) 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  (4.029) (19.706) 
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti  (110.000) (1.498.792) 
Izdatki za odplačila dividend in drugih deležev v dobički  (75.127) (150.195) 
Denarni izid pri financiranju  200.844 (667.593) 
Začetno stanje denarnih sredstev  69.903 350.703 
Denarni izid v obdobju  205.131 (280.800) 
Končno stanje denarnih sredstev  275.034 69.903 
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2.3. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 

2.3.1. Poročajoča družba 
 
VGP Novo mesto, d. d. (v nadaljevanju družba) je družba s sedežem na Ljubljanski cesti 36 v 
Novem mestu. V nadaljevanju so predstavljeni ločeni računovodski izkaz za leto, ki se je 
končalo na dan 31. 12. 2018. 
 
 
2.3.2. Podlaga za sestavo 
 
Izjava o skladnosti 
 
Direktor družbe je računovodske izkaze družbe potrdil dne 21. februarja 2019. 
 
Računovodski izkazi družbe VGP Novo mesto, d. d., so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, ter s pojasnili, ki 
jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja 
(OPMSRP) in jih je sprejela tudi evropska unija in v skladu z določili Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1). 
Funkcionalna valuta družbe je EUR, prav tako so računovodski izkazi družbe predstavljeni v EUR 
brez centov.  
Družba ni spreminjala računovodskih usmeritev.  
 
Novi sprejeti standardi in pojasnila, ki so stopili v veljavo s 1. 1. 2019 
 
Predplačilne funkcije z negativnim nadomestilom (dopolnitev MSRP 9, veljavnost od 1.1.2019 
dalje) 
Dopolnitve omogočajo merjenje nadomestil za predčasno prekinitev pogodbe po 
odplačni/pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. Omenjene spremembe 
ne bodo vplivale na ločene računovodske izkaze družbe. 
 
Najemi (MSRP 16, veljavnost od 1.1.2019 dalje) 
Najemi sredstev se morajo obračunati po enotnem modelu v okviru izkaza finančnega 
položaja, pri čemer ni potreben obračun za sredstva majhne vrednosti in za najeme z ročnostjo 
do 12 mesecev. Tudi poslovni najemi se bodo obračunavali podobno kot finančni najemi v 
skladu z MRS17. Omenjene spremembe ne bodo pomembno vplivale na ločene računovodske 
izkaze družbe. 
 
Negotovost pri obračunavanju davka od dobička (MSRP 23, veljavnost od 1.1.2019 dalje) 
Pojasnilo obravnava negotovost pri obračunu davka od dobička. Omenjene spremembe ne 
bodo pomembno vplivale na ločene računovodske izkaze družbe. 
 
 
Standardi, ki še niso sprejeti s strani EU 
 
Predstavljanje računovodskih izkazov in računovodske usmeritve, spremembe računovodskih 
ocen in napake (dopolnitve MRS 1 in MRS8, veljavnost od 1.1.2020 dalje) 
Dopolnitve opredeljujejo izraz pomembnost in njegovo uporabo. Omenjene spremembe ne 
bodo vplivale na ločene računovodske izkaze družbe. 
 
Sprememba, omejitev ali poravnava programa (dopolnitve MRS 19, veljavnost od 1.1.2019 
dalje) 
Dopolnitve zahtevajo uporabo posodobljenih aktuarskih predpostavk pri določanju stroškov 
zaslužkov zaposlencev. Omenjene spremembe ne bodo vplivale na ločene računovodske 
izkaze družbe. 
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Dolgoročne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (dopolnitve MRS 28, veljavnost 
od 1.1.2019 dalje) 
Dopolnitve se nanašajo na merjenje nekratkoročnih naložb v pridružena podjetja in skupne 
podvige. Družba ne pričakuje vpliva na ločene računovodske izkaze. 
 
Poslovne združitve (dopolnitve MRS 3, veljavnost od 1.1.2020 dalje) 
Dopolnitve se nanašajo na opredelitev ali gre za prevzem poslovanja ali skupine sredstev. 
Družba ne pričakuje vpliva na ločene računovodske izkaze. 
 
Prodaja in prispevek sredstev med naložbenikom in pridruženo družbo / skupnim podvigom 
(dopolnitve MRS 10 in MRS28, veljavnost odložena za nedoločen čas) 
Spremembe se nanašajo na obračunavanje izgube obvladovanja odvisnega podjetja. Družba 
ne pričakuje vpliva na ločene računovodske izkaze. 
 
Temeljni okvir standardov MSRP (veljavnost od 1.1.2020) 
UOMRS je objavil prenovo temeljnega okvira standardov pri računovodskem poročanju. 
Družba pregleduje vpliv sprememb. 
 
Poslovne združitve in Skupni dogovori (dopolnitve MSRP 3 in MSRP 11, veljavnost od 1.1.2019 
dalje) 
Dopolnitve določajo kdaj je potrebno ponovno merjenje deležev po pridobitvi nadzora nad 
poslovanjem, ki je skupno delovanje. Družba ne pričakuje vpliva na ločene računovodske 
izkaze. 
 
Davek od dobička (MRS12, veljavnost od 1.1.2019 dalje) 
Dopolnitve zahtevajo, da se davčne posledice iz naslova plačil finančnih instrumentov, ki so 
razvrščeni v kapital, pripoznajo v isti postavki, kot so se pripoznale transakcije. Družba ne 
pričakuje vpliva na ločene računovodske izkaze. 
 
 
2.3.3. Računovodske usmeritve družbe 
 
Družba v teh računovodskih izkazih dosledno uporablja spodaj opredeljene računovodske 
usmeritve za vsa predstavljena obdobja. 
Uporabljene računovodske usmeritve so enake kot pri zadnjem letnem poročanju z izjemo 
novih sprejetih standardov in pojasnil v nadaljevanju.  
 
a. Podlaga za merjenje 
Pri pripravi računovodskih izkazov so upoštevani splošna pravila o členitvi izkaza finančnega 
položaja, izkaza poslovnega izida in vrednotenja postavk v računovodskih izkazih, vsebina 
prilog k izkazom in zahteve glede poslovnega poročila, kar ustreza resničnemu in poštenemu 
prikazu poslovanja družbe. Prav tako so upoštevane temeljne računovodske predpostavke ter 
kakovostne značilnosti računovodskih izkazov. Računovodski izkazi so pripravljeni ob 
upoštevanju izvirne vrednosti, razen v primeru finančnih naložb in zemljišč, kjer se upošteva 
poštena vrednost.  
 
b. Izpostavljenost in obvladovanje tveganj 
Valutno tveganje nastane v primeru nihanja spremembe deviznega tečaja. Izpostavljenost 
družbe valutnemu tveganju ni, saj družba nima naložb in obveznosti v tuji valuti. 
Obrestno tveganje je tveganje, da bo družba imela povišane stroške obresti zaradi 
neugodnega gibanja obrestnih mer. Obrestno tveganje družba obvladuje z optimizacijo 
kreditnega portfelja.  
Kreditno tveganje nastane v primeru, da družba ne bi izpolnila obveznosti in bo družbi 
povzročila finančno izgubo, tveganje spremembe cene finančnih instrumentov itd.   
Plačilnosposobnostno tveganje je tveganje, da bo v družbi nastala težava pri zbiranju finančnih 
sredstev, potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti.  
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Družba ima za zagotavljanje plačilne sposobnosti na voljo posojila. Plačilnosposobnostno 
tveganje je majhno.  
Družba ni izpostavljena drugim tveganjem oz. so ta nebistvena.  
 
c. Prevedba tujih valut 
Računovodski izkazi ter pojasnila so predstavljeni v evrih. Evro je tudi funkcionalna valuta 
družbe.  
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcionalno valuto po menjalnem tečaju 
na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti ob koncu poročevalskega 
obdobja, se preračunajo v funkcionalno valuto po takrat veljavnem tečaju. Tečajne razlike se 
pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 
 
d. Finančni instrumenti  
Finančni instrumenti vključujejo naslednje postavke: 

- neizpeljana finančna sredstva, 
- neizpeljane finančne obveznosti, 

Oslabitev finančnih sredstev je podrobneje opisano v nadaljevanju.  
 
Neizpeljana finančna sredstva 
 
Neizpeljana finančna sredstva vključujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in posojila ter 
naložbe. Računovodske usmeritve naložb so prikazane v nadaljevanju.  
 
Družba na začetku pripozna posojila in terjatve ter vloge oz. depozite na dan njihovega 
nastanka. Ostala finančna sredstva so na začetku pripoznana na datum menjave, oz. ko 
družba postane stranka v pogodbenih določilih instrumenta. 
 
Neizpeljani finančni instrumenti se ob začetnem pripoznavanju razvrstijo v eno od naslednjih 
skupin: finančno sredstvo po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, finančno sredstvo v 
posesti do zapadlosti, obveznosti in terjatve ter za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.  

 
Finančno sredstvo je razvrščeno po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, če je v posesti za 
trgovanja ali če je določeno kot takšno po začetnem pripoznanju. Po začetnem pripoznanju 
se pripadajoči stroški posla pripoznajo v poslovnem izidu ob njihovem nastanku.  

 
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so tista, ki so označena kot razpoložljiva za prodajo 
ali niso uvrščena kot posojila in terjatve ali finančna sredstva po pošteni vrednosti preko 
poslovnega izida.  

 
Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z nespremenljivimi ali določljivimi plačili, ki 
ne kotirajo na delujočem trgu. Glede na zapadlost so razvrščena med kratkoročna ali 
dolgoročna finančna sredstva. Posojila in terjatve so na začetku pripoznane po pošteni 
vrednosti povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem pripoznanju se posojila in 
terjatve izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavne obrestne mere, zmanjšani za izgube 
zaradi oslabitve. 

 
Denar in denarni ustrezniki zajemajo gotovino, bančne depozite do treh mesecev in druge 
kratkoročne, hitro unovčljive  naložbe s prvotno dospelostjo treh mesecev ali manj. 

 
Pri obrestnih merah prejetih posojil obstaja tveganje spremembe obrestne mere.  

 
e. Kapital 
 
Vpoklicani kapital 
Vpoklicani kapital obvladujoče družbe VGP Novo mesto, d. d., se pojavlja kot delniški kapital, 
ki je nominalno opredeljen v statutu družbe, registriran na sodišču in so ga vplačali njegovi 
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lastniki. Dividende za navadne delnice se pripoznajo kot obveznosti v obdobju, v katerem so 
bile odobrene na skupščini. 
 
Zakonske rezerve 
Zakonske rezerve so zneski, ki so namensko zadržani iz dobička iz predhodnih let, predvsem za 
poravnavo potencialnih prihodnjih izgub. Ob nastanku jih pripozna organ, odgovoren za 
pripravo letnega poročila, ali sklep zadevnega organa. 
 
Rezerve za pošteno vrednost vsebujejo učinke vrednotenja za prodajo razpoložljivih finančnih 
sredstev po pošteni vrednosti ter aktuarske dobičke in izgube, vezane na rezervacije za 
pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlencev. 
 
Družba izkazuje kapital v skladu z MRS 32 – Finančni instrumenti: razkrivanje in predstavljanje in 
MRS 39 - Finančni instrumenti. Spremembe stanja in gibanja kapitala so razvidne iz izkaza 
gibanja kapitala.  
Kapital družbe zajema osnovni kapital družbe, kapitalske in zakonske rezerve, revalorizacijske 
rezerve, rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni čisti poslovni izid in 
čisti poslovni izid tekočega leta.  
Spremembe stanja in gibanja kapitala so razvidne iz izkaza gibanja kapitala. Vse sestavine 
kapitala izven osnovnega kapitala pripadajo lastnikom osnovnega kapitala.  
 
Drugi vseobsegajoči donos vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane 
v poslovnem izidu, vplivajo pa na višino lastniškega kapitala.  
 
Ugotovljeni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2017 se je po sklepu skupščine z določili Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1) delno uporabil za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1 Eur na 
delnico oziroma75.130 EUR, preostali del je ostal nerazporejen. 
 
f. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva  
 
Neopredmetena sredstva z omejeno dobo koristnosti so izkazana po nabavni vrednosti, 
zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitve. Za poznejše merjenje 
neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti.  Neopredmetena sredstva 
predstavljajo predvsem programsko opremo.  
Opredmetena osnovna sredstva so izkazani po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano 
amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitve, razen zemljišč, ki se prikažejo po nabavni vrednosti, 
zmanjšani za nabrane izgube iz oslabitev. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko 
neposredno pripišejo pridobitvi posameznega opredmetenega osnovnega sredstva.  
Računovodske usmeritve za merjenje po pripoznavanju neopredmetenega in 
opredmetenega sredstva je model nabavne vrednosti. Za zemljišča družba uporablja model 
poštene vrednosti ugotovljene na osnovi cenitvenega poročila, izdelanega s strani 
licenciranega ocenjevalca nepremičnin. 
 
Družba izkazuje sredstva v skladu z MRS 38 – Neopredmetena sredstva ter v skladu z MRS 16 – 
Opredmetena osnovna sredstva. 
Amortizacija se obračuna posamično z metodo enakomernega časovnega amortiziranja ob 
upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenega in opredmetenega osnovnega sredstva. 
Amortizacija se začne obračunavati, ko je sredstvo na razpolago za uporabo. 
 
Amortizacijske stopnje opredmetenih in neopredmetenih sredstev za tekoče leto so naslednje: 

  Najnižja stopnja Najvišja stopnja 
Druga neopredmetena sredstva  10,0% 33,3% 
Vozila, mehanizacija, druga oprema 7,1% 20,0% 
Osebni avtomobili 10,0% 10,0% 
Računalniki in računalniška oprema 20,0% 33,3% 

 



Letno poročilo 2018 

27 
 

Dobički ali izgube pri prodaji ali izločitvi se določijo tako, da se prihodki od prodaje primerjajo s 
knjigovodsko vrednostjo. Dobički in izgube pri prodaji so vključeni v izkaz poslovnega izida. 
 
g. Nekratkoročne finančne naložbe  
Družba izkazuje nekratkoročne finančne naložbe v skladu z MRS 28 – Finančne naložbe v 
pridružena podjetja in skupne podvige, MRS 32 – Finančni instrumenti: razkrivanje in 
predstavljanje, MRS 36 – Oslabitev sredstev, MSRP 9 – Finančni instrumenti. 
Nekratkoročne finančne naložbe v kapital so finančne naložbe, ki jih namerava družba 
posedovati v obdobju, daljšem od leta dni. Skladno z določili MSRP se za vrednotenje po 
pošteni vrednosti uporabi borzna kotacija, v primeru, da družba ne kotira na borzi pa poročilo 
o oceni vrednosti lastniškega kapitala. Vrednotenje po pošteni vrednosti se uporabi za 
postavke pomembnih vrednosti. 
Nekratkoročno dana posojila se obrestujejo po priznani obrestni meri za posojila med 
povezanimi osebami v času odobritve. 
 
h. Odložene terjatve za davek 
Obveznosti od terjatve za odložene davke se izmerijo na podlagi davčnih stopenj, za katere se 
pričakuje, da bodo uporabljene, ko bo sredstvo realizirano ali obveznost plačana. Odloženi 
davki in obveznosti za davek od dohodka se obračunavajo po metodi obveznosti v izkazu 
finančnega izida. Pripoznajo se samo odložene terjatve in obveznosti, ki izhajajo iz začasnih 
razlik.   
 
i. Sredstva za prodajo 
Družba izkazuje sredstva za prodajo v skladu z MSRP 5 – Nekratkoročna sredstva za prodajo in 
ustavljeno poslovanje. Sredstvo se opredeli kot nekratkoročno sredstvo za prodajo ali uvrsti v 
skupino za odtujitev za prodajo, če se bo knjigovodska vrednost sredstva zagotovila predvsem 
s prodajo, in ne z nadaljevanjem uporabe. Sredstvo se preneha amortizirati, ko je opredeljeno 
kot nekratkoročno sredstvo za prodajo.  
 
 
j. Kratkoročne finančne naložbe 
Družba izkazuje finančne naložbe v skladu z MRS 28 – Finančne naložbe v pridružena podjetja 
in skupne podvige, MRS 32 – Finančni instrumenti: razkrivanje in predstavljanje, MRS 36 – 
Oslabitev sredstev, MSRP 9 – Finančni instrumenti. 
Kratkoročno dana posojila prejeta od drugih družb se obrestujejo po priznani obrestni meri za 
posojila med povezanimi osebami v času odobritve.  
 
k. Kratkoročne poslovne terjatve 
Družba izkazuje kratkoročne poslovne terjatve v skladu z MRS 32 – Finančni instrumenti: 
razkrivanje in predstavljanje, MRS 39 in MSRP 9 Finančni instrumenti. V izkazu finančnega 
položaja morajo biti terjatve prikazane z utemeljenimi poplačljivimi zneski. Družba oslabi 
terjatve, če ocenjuje, da je njihova poštena oziroma udenarljiva vrednost nižja od knjigovodske 
vrednosti. V primeru prevrednotenja zaradi oslabitve družba oblikujejo popravke vrednosti 
posamičnih terjatev v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. Terjatve, za katere 
družba domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku, ali ki niso bile poravnane v rednem 
roku, se izkazujejo kot dvomljive in sporne. 
Družba pri oblikovanju popravkov terjatev upošteva naslednja merila: 

§ 100% popravek za terjatve, ki niso bile prijavljene v stečajno maso ali postopek prisilne 
poravnave; 

§ 100% popravek zaradi zastaranja ali drugih kriterijev, ki so individualno opredeljeni; 
§ 100% ali individualno opredeljen popravek za terjatve, ki so bile prijavljene v stečajno 

maso ali postopek prisilne poravnave; 
§ Individualno opredeljen odstotek glede na postopek v zvezi z izterjavo ter premoženjsko 

stanje dolžnika. 
l. Denar in denarni ustrezniki 
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Družba izkazuje denarna sredstva v skladu z MRS 7 – Izkaz denarnih tokov. Knjigovodska 
vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti. Izjema so denarna 
sredstva, izražena v tuji valuti. Devizna sredstva se preračunajo po tečaju ECB na dan 
transakcije. Tečajno razliko, ki se pri tem pojavi in poviša ali zniža prvotno izkazano vrednost, 
obravnavamo kot finančni prihodek oz. kot finančni odhodek.  
Denar in denarni ustrezniki zajemajo gotovino, bančne depozite do treh mesecev in druge 
kratkoročne, hitro unovčljive  naložbe s prvotno dospelostjo treh mesecev ali manj.  
 
m. Rezervacije 
Družba oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi na podlagi MRS 
19 - Zaslužki zaposlencev. Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za 
odpravnine in jubilejne nagrade, diskontiranih na konec poročevalskega obdobja. Izračun je 
narejen za vsakega zaposlenega tako, da upošteva stroške odpravnin ob upokojitvi in stroške 
vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. 
V aktuarskem izračunu so upoštevane predpostavke: 

§ veljavne višine odpravnin in jubilejnih nagrad določene v internih aktih, 
§ letna diskontna stopnja 1,0%, 
§ ocena rasti plač v Sloveniji v prihodnosti 0,5%, 
§ ocena fluktuacije zaposlenih glede na starostne skupine, 
§ smrtnost na osnovi zadnjih razpoložljivih tablic smrtnosti. 

 
n. Kratkoročne finančne obveznosti 
Za kratkoročne finančne obveznosti veljajo enaka pravila glede pripoznavanja, merjenja, 
prevrednotovanja in obrestovanja kot za nekratkoročne obveznosti. 
Družba izkazuje kratkoročne poslovne obveznosti v skladu z MRS 32 – Finančni instrumenti: 
razkrivanje in predstavljanje in MSRP 9 - Finančni instrumenti.  
 
o. Pogojne obveznosti 
V pogojnih obveznostih družba prikazuje skladno z MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti  
in pogojna sredstva ter s 5. točko 65. člena Zakona o gospodarskih družbah, obveznosti iz 
poroštev in vložene tožbe, ki niso izkazane kot obveznosti v izkazu finančnega izida ali so 
izkazane kot pogojne obveznosti. 
 
p. Prihodki 
Družba pripoznava prihodke v višini, ki odraža znesek kupnine, za katero družba meni, da ji 
pripada iz naslova prenosa blaga in posredovanja storitev kupcu. Računovodska načela iz 
MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s strankami omogočajo bolj strukturiran pristop pri merjenju in 
pripoznavanju prihodkov.  
Družba ne pričakuje pomembnih razlik pri pripoznavanju prihodkov od prodaje blaga in 
storitev. Iz opravljene analize pogodb s kupci izhaja, da izpolnjujejo kriterije novega standarda 
za pripoznavanje prihodkov. Izvedbene obveznosti so v pogodbah ustrezno opredeljene, kar 
omogoča njihovo razvrščanje in merjenje ter določitev časa njihovega izpolnitve.  
Pogodbe s kupci zajemajo prodajo blaga in storitev, ki jih družba v računovodskih izkazih 
izkazuje ločeno. Večina prihodkov izhaja iz pogodb, opredeljenih  kot enostavna dobava 
blaga, dobava storitev ter dobava gradbenih storitev z uporabo stopnje dokončanosti. 
Pogodbe ne vsebujejo ločeno določljivih obveznosti, zato je veljavna računovodska usmeritev 
za pripoznavanje prihodkov v skladu z novimi zahtevami MSRP 15.  
 
q. Stroški dela 
Zaslužki zaposlencev so izkazani skladno z MRS 19 – Zaslužki zaposlencev in predstavljajo vse 
oblike poplačil, ki jih daje družba zaposlencem v zameno za njihovo službovanje in jih 
obravnava kot svoje stroške dela. Zaslužki pripadajo zaposlencem med ali po njihovem 
službovanju. Med njihovim službovanjem so to plače, nadomestila plač in njim sorodne 
postavke, po koncu njihovega službovanja pa v glavnem odpravnine in pokojnine. 
 
 



Letno poročilo 2018 

29 
 

r. Odpisi vrednosti 
Družba izkazuje odpise vrednosti v skladu z MSRP 13 – Merjenje poštene vrednosti, MRS 16 – 
Opredmetena osnovna sredstva, MRS 36 – Oslabitev sredstev in MRS 9 – Finančni instrumenti. 
 
s. Davek od dohodka pravnih oseb 
Zbirni obračun temelji na prihodkih in odhodkih iz izkaza poslovnega izida posameznih podjetij 
skupine CGP, ki so vključeni v davčni izkaz v skladu z veljavno davčno zakonodajo. 
 
 
2.3.4. Razkritja k izkazu poslovnega izida 
 

2.3.4.1. Čisti prihodki od prodaje 
 
Čisti prihodki od prodaje v višini 2.461.310 EUR (2017: 2.664.943 EUR) so prihodki iz naslova 
opravljenih storitev. 
 

2.3.4.2. Drugi poslovni prihodki 
 
Drugi poslovni prihodki v višini 43.903 EUR 82017: 264.089 EUR) so prihodki  iz naslova 
ustvarjenega dobička pri prodaji osnovnih sredstev, preseganja kvote za zaposlene invalidne 
osebe in odpisa zastaranih obveznosti. 
 

2.3.4.3. Stroški blaga, materiala in storitev 
 

(v EUR) 2018 2017 
Stroški materiala (475.789) (406.127) 
Stroški storitev (820.847) (1.245.971) 
Stroški blaga, materiala in storitev (1.296.636) (1.652.183) 

 
Stroški revidiranja letnega poročila 2.160 EUR. V okviru stroškov storitev družba izkazuje tudi 
stroške dela povezanih z agencijami za posredovanje delovne sile na podlagi sklenjenih 
pogodb v vrednosti 54.883 EUR. 
 

2.3.4.4. Stroški dela 
 

(v EUR) 2018 2017 
Stroški plač (646.811) (538.194) 
Stroški zavarovanj (117.475) (98.187) 
Drugi stroški dela (143.240) (125.750) 
Stroški dela (907.526) (762.131) 

 
Družba ima na dan 31. 12. 2018 46 zaposlenih. Povprečno število zaposlenih izračunano na 
podlagi opravljenih ur znaša 44,21. 
Družba pri obračunu plač in nadomestil uporablja določila Zakona o delovnih razmerjih, 
Podjetniške kolektivne pogodbe ter Dogovor o izplačilu plač iz leta 2005 (podaljšanje 
veljavnosti tudi v letu 2018) med direktorjem družbe ter reprezentativnim sindikatom, pri čemer 
vse stroške, ki presegajo uredbo, izkazuje kot davčno nepriznane.  
 
V letu 2018 je 5 zaposlencev prejemalo plačo v skladu s sklenjeno individualno pogodbo o 
zaposlitvi. Skupni znesek prejemkov, obračunanih v letu 2018 zaposlenim po individualnih 
pogodbah, za katere se ne uporablja tarifni del podjetniške pogodbe brez direktorja družbe 
znašajo 124.217 EUR. Prejemki zaposlenim po individualnih pogodbah vključujejo izplačane 
plače ter regres za letni dopust. 
Prejemki direktorja družbe iz naslova fiksnega dela prejemkov so znašali 13.771 EUR. V prejemkih 
v skladu s pogodbo o poslovodenju niso vključeni prispevki na izplačane plače. Prejemki 
članov nadzornega sveta so bili izplačani v višini 1.548 EUR bruto EUR.  
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2.3.4.5. Amortizacija in odpisi 
 

(v EUR) 2018 2017 
Amortizacija (72.145) (25.174) 
Odpisi opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (5.756) (2.225) 
Amortizacija in odpisi (77.901) (27.399) 

 
2.3.4.6. Drugi stroški poslovanja 

 
Drugi stroški poslovanja v višini 1.649 EUR predstavlja članarine. 
 

2.3.4.7. Finančni prihodki 
 

(v EUR) 2018 2017 
Udeležbe v dobičku in dividende 38.024 34.846 
Prihodki od obresti 25.294 33.496 
Finančni prihodki 63.318 68.342 

 
2.3.4.8. Finančni odhodki 

 
(v EUR) 2018 2017 
Odhodki od obresti od bank 0 (10.382) 
Odhodki od obresti od drugih  (636) (662) 
Finančni odhodki od slabitev, odpisov in prodaje fin. naložb 0 (82.837) 
Drugi finančni odhodki (3.746) (9.322) 
Finančni odhodki (4.382) (103.203) 

 
2.3.4.9. Davek od dobička 

 
(v EUR) 2018 2017 
Obračunani davek (26.205) (50.501) 
Odloženi davek (505) 38 
Davek od dobička (26.709) (50.462) 

 
Veljavna stopnja davka od dohodka pravnih oseb v Sloveniji za leto 2018 predstavlja 19 %. Iz 
naslova začasnih razlik je družba pripoznala odložene davke v višini 505 EUR. 
 
 
2.3.5. Razkritja k izkazu finančnega položaja 
 

2.3.5.1. Neopredmetena sredstva 
 
(v EUR)  Druga neopredmetena sredstva 
Nabavna vrednost   
Stanje 1.1.2018  7.832 
Stanje 31.12.2018  7.832 
Popravek vrednosti   
Stanje 1.1.2018   
– amortizacija  (7.726) 
– prodaje/poraba  (106) 
Stanje 31.12.2018  0 
Neodpisana vrednost   
Stanje 1.1.2018  (106) 
Stanje 31.12.2018  0 
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V letu 2018 družba ni nabavila novih neopredmetenih sredstev. Družba nima neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev, ki bi bila dana kot poroštvo za obveznosti. Neopredmetena sredstva 
predstavljajo računalniški programi. 
 
(v EUR)  Druga neopredmetena sredstva 
Nabavna vrednost   
Stanje 1.1.2017  8.617 
– odpisi/izločitve  (785) 
Stanje 31.12.2017  7.832 
Popravek vrednosti   
Stanje 1.1.2017  (8.043) 
– amortizacija  (432) 
– odpisi/izločitve  749 
Stanje 31.12.2017  (7.726) 
Neodpisana vrednost   
Stanje 1.1.2017  574 
Stanje 31.12.2017  106 
 

2.3.5.2. Opredmetena osnovna sredstva 
 
(v EUR)    Oprema in DI  Oprema v fin. 

najemu 
Skupaj 

Nabavna vrednost        
Stanje 1.1.2018    2.152.326  30.817 2.183.143 
– nove nabave    23.974  173.025 196.998 
– prodaja    (146.599)  (14.247) (160.846) 
– odpisi/izločitve    (8.650)  0 (8.650) 
Stanje 31.12.2018    2.021.051  189.595 2.210.646 
Popravek vrednosti        
Stanje 1.1.2018    (1.853.123)  (11.780) (1.864.903) 
– amortizacija    (63.799)  (8.240) (72.039) 
– prodaja    146.599  7.191 153.790 
- odpisi/izločitve    8.650  0 8.650 
Stanje 31.12.2018    (1.761.763)  (12.829) (1.774.502) 
Neodpisana vrednost       
Skupaj 1.1.2018    299.203  19.037 318.240 
Skupaj 31.12.2018    259.378  176.766 436.144 
 
 
(v EUR)  Zemljišča Zgradbe  Oprema in 

DI 
 Oprema v fin. 

najemu 
Skupaj 

Nabavna vrednot        
Stanje 1.1.2017  111.833 683.402 2.029.593  30.817 2.855.645 
– nove nabave  0 0 293.081  0 293.081 
– prodaja  (34.328) (683.402) (170.348)  0 (888.078) 
– revalorizacija  (77.505) 0 0  0 (77.505) 
Stanje 31.12.2017  0 0 2.152.326  30.817 2.183.143 
Popravek vrednosti        
Stanje 1.1.2017  0 (673.993) (1.998.190)  (9.580) (2.681.763) 
– amortizacija  0 0 (22.541)  (2.200) (24.742) 
– prodaja  0 673.993 167.609  0 841.602 
Stanje 31.12.2017  0 0 (1.853.123)  (11.780) (1.864.903) 
Neodpisana vrednost       
Skupaj 1.1.2017  111.833 9.409 31.403  21.237 173.882 
Skupaj 31.12.2017   

0 
 

0 
 

299.203 
  

19.037 
 

318.240 
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Opredmetena osnovna sredstva niso obremenjena. 
 

2.3.5.3. Nekratkoročna dana posojila 
 
Družba na dan 31. 12. 2018 izkazuje nekratkoročno dano posojilo družbi Strešnik, holding, d. o. 
o. v višini 2.614.723 EUR (31. 12. 2017 : 2.814.723 EUR). 
Dano posojilo je zavarovano z menicami, obrestuje se po priznani obrestni meri, določeni s 
pravilnikom o priznani obrestni meri med povezanimi osebami.  
 

2.3.5.4. Odložene terjatve za davek 
 

(v EUR) 31.12.2018 31.12.2017 
Odložene terjatve za davek iz naslova prevred. sredstev 256.912 245.341 
Druge odložene terjatve za davek iz naslova rezervacij  4.502 5.007 
Skupaj 261.414 250.348 

 
Gibanje odloženih terjatev za davek  
 

(v EUR)  Prevrednotenje 
finančnih naložb 

Drugo Skupaj 

Stanje 1.1.2018  245.341 5.007 250.348 
– v breme/dobro poslovnega izida  0 (505) (505) 
– v breme/dobro drugega 
vseobsegajočega donosa 

  
11.571 

 
0 

 
11.571 

Stanje 31.12.2018  256.912 4.502 261.414 
 
Dolgoročne odložene terjatve za davek, kot posledica začasne razlike med računovodskimi in 
obdavčljivim dobičkom, družba izkazuje v višini 261.414 EUR. Spremembe v letu 2018 se 
nanašajo na finančne naložbe ter na oblikovane rezervacije za odpravnine in jubilejne 
nagrade.  
 

2.3.5.5. Sredstva za prodajo 
 
Sredstva za prodajo v višini 22.175 EUR (31. 12. 2017 : 22.175 EUR) so sredstva predvidevan za 
prodajo v kratkoročnem obdobju. 
 

2.3.5.6. Finančne naložbe 
 
Gibanje finančnih naložb  
 

(v EUR) Finančne naložbe v druge družbe 

 Delnice, deleži  
(PVKAP) 

Nabavna vrednost  

Stanje 1.1.2018 2.224.230 
Stanje 31.12.2018 2.224.230 
Prevrednotenje  
Stanje 1.1.2018 (1.291.356) 
– vrednotenje PVKAP (60.899) 
Stanje 31.12.2018 (1.352.255) 
Poštena/nabavna vred.  
Stanje 1.1.2018 932.875 
Stanje 31.12.2018 871.976 
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Kratkoročne finančne naložbe se merijo po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega 
donosa. Naložbe, ki so kotirale na borzi na dan 31. 12. 2018 so naložbe v delnice PETROL v 
znesku 635.500 EUR. Naložbe v višini 236.476 na dan 31. 12. 2018 niso kotirale na borzi.  Skladno 
z določili MSRP se za vrednotenje po pošteni vrednosti uporabi borzna kotacija oziroma so 
vrednotene v višini zadnje javno objavljene revidirane knjigovodske vrednosti delnice.  
 

(v EUR) Finančne naložbe v druge družbe 

 Delnice, deleži  
(PVKAP) 

Nabavna vrednost  

Stanje 1.1.2017 2.227.058 
– prodaja (2.828) 
Stanje 31.12.2017 2.224.230 
Prevrednotenje  
Stanje 1.1.2017 (1.348.901) 
– vrednotenje PVKAP 57.545 
Stanje 31.12.2017 (1.291.356) 
Poštena/nabavna vred.  
Stanje 1.1.2017 878.158 
Stanje 31.12.2017 932.875 

 
2.3.5.7. Dana posojila 

 
Med kratkoročnimi danimi posojili družba izkazuje kratkoročni del dolgoročnega posojila družbi 
Strešnik, holding, d.o.o. v višini 200.000 EUR. Posojilo se obrestuje po priznani obrestni meri med 
povezanimi osebami v času odobritve. Dano posojilo je zavarovano z menicami.  
 
Družba v poslovnem letu ni odobrila kratkoročnih posojil direktorju družbe ali članom 
nadzornega sveta ali notranjim lastnikom družbe. 
 

2.3.5.8. Poslovne terjatve 
 

(v EUR) 31.12.2018 31.12.2017 
Poslovne terjatve do kupcev 
Poslovne terjatve do drugih 

215.119 
15.068 

73.437 
16.661 

Skupaj poslovne terjatve 230.187 90.097 
 
Znesek zapadlih terjatev do kupcev znaša 56.411 EUR, kar predstavlja 26 odstotkov vseh 
terjatev do kupcev. Vse terjatve so nezavarovane in tveganja glede neplačila družba 
obvladuje z učinkovito in redno izterjavo.  
 

2.3.5.9. Denar in denarni ustrezniki 
 
Denar in denarni ustrezniki so denarna sredstva na transakcijskem računu v višini 275.034 EUR 
(31. 12. 2017 : 69.903 EUR). 
 

2.3.5.10. Kapital 
 
Osnovni kapital družbe znaša 627.024 EUR in je enak registriranemu. Razdeljen je na 75.130 
navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic. 
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2.3.5.11. Rezervacije 
 

(v EUR)  Rezervacije za pokojnine in pod. obv. 
Stanje 1.1.2018  59.582 
– oblikovanje  11.999 
– poraba  (14.048) 
Stanje 31.12.2018  57.533 

 
Rezervacije za pokojnine in jubilejne nagrade je družba evidentirala na podlagi aktuarskega 
izračuna, na dan 31. 12. 2018 
 

2.3.5.12. Nekratkoročne poslovne obveznosti 
 
Nekratkoročne poslovne obveznosti so obveznosti iz naslova finančnega najema v višini 
136.634 EUR (31. 12. 2017 : 0 EUR). Obveznosti so zavarovane z menicami. 
 

2.3.5.13. Finančne obveznosti 
 
Finančne obveznosti so obveznosti iz naslova posojila do družbe CGP, d. d. v višini 381.000 EUR 
(31. 12. 2017 : 101.000 EUR) ter druge obveznosti.  
Posojilo se obrestuje po meri veljavni za posojila med povezanimi osebami in je zavarovano z 
menicami. 
 
Družba na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje kratkoročnih finančnih obveznosti do direktorja družbe, 
članov nadzornega sveta ali notranjih lastnikov družbe. 
 

2.3.5.14. Poslovne obveznosti 
 
(v EUR) 31.12.2018 31.12.2017 

Poslovne obveznosti do dobaviteljev 560.011 627.989 
Poslovne obveznosti do drugih 100.971 91.467 
Skupaj poslovne obveznosti 660.982 719.456 

 
Zapadle obveznosti do dobaviteljev predstavljajo 132.560,39 EUR, kar je 24 odstotkov vseh 
obveznosti do dobaviteljev. Zapadle obveznosti do dobaviteljev nad 90 dni znašajo 30.066 EUR, 
kar predstavlja 23 odstotkov vseh zapadlih obveznosti.  
 
Družba na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje prejetih menic v višini 166.174 EUR, izvršnic v višini 
43.483 EUR in prejetih garancij ter kavcijskih zavarovanj v višini 2.689 EUR kot zavarovanje za 
odpravo napak v garancijski dobi in dobro izvedbo.  
 
Druge poslovne obveznosti se nanašajo na obveznosti do zaposlencev, obveznosti za 
prispevke in davke iz naslova plač ter druge obveznosti do državnih institucij. 
 

2.3.5.15. Obveznosti iz davka na dohodek 
 
Davek od dohodka predstavlja obveznost v višini 26.205 EUR (31. 12. 2017 : 50.501 EUR). 
 
Obračun davka zajema vsa povečanja in zmanjšanja davčne osnove ter olajšave, ki jih družba 
za leto 2018 lahko upošteva. Veljavna stopnja davka od dohodka za leto 2018  znaša 19 %. 
 

2.3.5.16. Pogojne obveznosti 
 
Družba izkazuje obveznosti iz poroštev in drugih jamstev, ki niso izkazane kot obveznosti v izkazu 
finančnega izida ali so že izkazane kot pogojne obveznosti.  
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Na dan 31. 12. 2018 ima družba izdanih 424.045 EUR storitvenih garancij, od tega je garancij za 
resnost ponudbe v vrednosti 30.000 EUR, garancij za dobro izvedbo v vrednosti 338.676 EUR in 
garancij za garancijski rok v vrednosti 5.369 EUR.  
 


