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ŽELVA, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. 

Sedež Samova 9
Država Slovenija
Telefon 01 280 33 00
Telefaks 01 280 33 44
E-naslov info@zelva.si
Spletni naslov www.zelva.si

Osnovne dejavnosti po SKD
 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
 14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
 31.090 Proizvodnja drugega pohištva
 81.100 Vzdrževanje objektov; hišniška dejavnost
 81.210 Splošno čiščenje stavb
 88.101 Dejavnost invalidskih podjetij
 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
Leto ustanovitve 1991
Davčna številka 21120161
Identifikacijska številka SI21120161
Matična številka 5475236
Osnovni kapital 238.174,00 EUR

Lastništvo  
Zveza Sožitje – Zveza društev za pomoč osebam z motnjami  
v duševnem razvoju Slovenije, Ljubljana, Samova 9 
 
Nadzorni svet podjetja    
 Prejšnji Nadzorni svet Novoizvoljeni Nadzorni svet
Predsednik/ca: Stanko Fajs Mag. Marjetica Mahne
Podpredsednik/ca: dr. Tatjana Novak Lea Kovač
Član/ica Lea Kovač Lidija Pratnemer
Član/ica Ajda Kogovšek Jože Košmrlj
Član/ica Martin Benko  

Bančni računi  
Redno poslovanje  Rezervni sklad/Najemnine
NLB  SKB
0292 2001 0179 563  0313 4100 0476 998
  0313 4100 0472 342
SKB    
0313 4100 7872 084    Abanka Vipa d.d.
  0510 0801 1741 842
Poštna banka  0510 0801 2376 998
9067 2000 0903 810    
  Delavska hranilnica
  6100 0000 0470 021
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1.2 Opis podjetja

Želva d.o.o. je podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, ki 
je bilo ustanovljeno leta 1991 na predlog Zavoda RS za zaposlovanje. 
Ustanovila ga je Zveza SOŽITJE - Zveza društev za pomoč osebam z 
motnjami v duševnem razvoju Slovenije, da bi omogočila usposabljanje 
in primerno zaposlitev mladostnikom z motnjami v duševnem in pogosto 
tudi telesnem razvoju. Sožitje je tudi edini lastnik podjetja. 

Z dejavnostjo je Želva d.o.o. pričela v Zalogu v nekoliko večji družinski hiši v 
lasti ustanovitelja. Začetki so bili z manjšo šiviljsko in mizarsko delavnico, ki je 
izdelovala lesene igrače in didaktične pripomočke za vrtce, šiviljska pa je poleg 
šivanja mehkih pralnih igrač izvajala še različne storitve po naročilu. Sočasno je 
podjetje začelo z usposabljanjem invalidov, predvsem lažje duševno prizadetih 
mladostnikov, za kasnejšo zaposlitev. Danes v Želvi d.o.o. usposabljamo in 
zaposlujemo invalide in težje zaposljive osebe v vseh enotah podjetja. 

Podjetje Želva d.o.o. je eno vodilnih slovenskih invalidskih podjetij na področju 
usposabljanja in zaposlovanja invalidov. Naša osnovna prednost je izvajanje 
različnih programov, na katerih invalidom omogočamo delo, primerno 
stopnji njihove invalidnosti oziroma preostalim delovnim zmožnostim ter 
jim zagotavljamo rezultatom dela primerno plačilo in vse druge pravice iz 
dela oziroma delovnega razmerja, vključno s prilagoditvijo delovnega mesta 
potrebam invalidov. 

Država in tudi lokalne skupnosti bodo ravnale razvojno in družbeno odgovorno, 
če bodo v prihodnje v še večji meri podpirale in omogočale zaposlovanje 
invalidov, saj je to pomembno za same invalide in njihovo družinsko okolje, 
za njihovo ekonomsko in socialno neodvisnost, za njihovo integracijo in 
socializacijo v okolju, kjer delajo in živijo, enako pa je to pomembno tudi za 
državo iz čisto ekonomskih interesov, saj zaposlen invalid preneha biti breme 
države in prične državi plačevati davke, prispevke, dohodnino.

Ni podjetja, ki bi izvajalo tako raznolike dejavnosti kot jih izvaja podjetje Želva 
d.o.o. Gre za dejavnosti, ki so si po svoji vsebini različne, a hkrati tako povezane 
in se med seboj dopolnjujejo, da si ne znamo predstavljati, da bi katero od njih 
opustili.

Razlikujemo se tudi po tem, da Želva d.o.o. ni dobičkonosno naravnana. Cilj 
Želve d.o.o. ni ustvarjanje dobička. Razumljivo je, da delujemo profitabilno, 
vendar dobiček obvezno vložimo v nadaljnji razvoj podjetja in v ustvarjanje 
novih delovnih mest. Tudi v tem je skrivnost Želvine rasti, ustanavljanja novih 
enot domala po vsej Sloveniji in nenehnega povečevanja števila zaposlenih.

Poslovne enote

Seznam Želvinih PE/OE po Sloveniji

Poslovne / organizacijske enote
1. LJUBLJANA
  OE VARSTVENO DELOVNI CENTER IN BIVALNE ENOTE
	 	 	 •	 Oddelek	VDC	Ljubljana	(Rozmanova,	Rudnik,	Trebinjska)
	 	 	 •	 Oddelek	VDC	Kočevje
	 	 	 •	 Oddelek	VDC	Ivančna	Gorica
	 	 	 •	 Oddelek	VDC	Murska	Sobota
	 	 	 •	 Oddelek	VDC	Nova	Gorica
	 	 	 •	 Bivalna	enota	Ig	pri	Ljubljani
	 	 	 •	 Bivalna	enota	Murska	Sobota
	 	 	 •	 Bivalna	enota	Višnja	Gora

  OE CENTER ZAPOSLITVENE IN POKLICNE REHABILITACIJE
	 	 	 •	 Enota	Ljubljana
	 	 	 •	 Enota	Trbovlje
	 	 	 •	 Enota	Škofja	Loka
	 	 	 •	 Enota	Nova	Gorica	
	 	 	 •	 Enota	Novo	mesto
	 	 	 •	 Enota	Murska	Sobota

  OE VRTNARSKO KOMUNALNE STORITVE LJUBLJANA
  OE UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE STAVB
  OE MIZARSKA DELAVNICA
  OE ČISTILNI SERVIS LJUBLJANA
  OE TEHNIČNE STORITVE

2. NOVA GORICA
  OE VRTNARSKO KOMUNALNE STORITVE NOVA GORICA
  OE ČISTILNI SERVIS NOVA GORICA
	 	 OE	ŠIVALNICA	IN	PRALNICA

3. ŠKOFJA LOKA
	 	 OE	VRTNARSKO	KOMUNALNE	STORITVE	ŠKOFJA	LOKA

4. NOVO MESTO
  OE UPRAVLJANJE
	 	 OE	ČIŠČENJE
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Kronološki razvoj podjetja

1991
•	 ustanovitev podjetja s sedežem na Trebinjski ulici 11 v Ljubljani

•	 vzpostavitev programa predpoklicnega usposabljanja za delo v šivalnici in v mizarski 
delavnici na lokaciji Ljubljana Zalog

1993
•	 začetek	dela	Varstveno	delovnega	centra	(v	nadaljevanju	VDC)	na	Krivi	poti	13c		 

na lokaciji Ljubljana Zalog

1994
•	 začetek	izvajanja	vrtnarsko	komunalnega	programa	(Zeleni	program)

1995
•	 začetek	izvajanja	programov	upravljanje	stavb,	vzdrževanje	objektov	(tehnični	
servis)

1996
•	 otvoritev prostorov na Rozmanovi ulici 2a v Ljubljani - za sedež in upravo podjetja 

ter šivalnico 

•	 otvoritev prostorov za mizarsko delavnico v prostorih Litostroja v Ljubljani

•	 ustanovitev enote Nova Gorica

•	 začetek izvajanja vrtnarsko komunalnega programa v Novi Gorici

•	 ustanovitev čistilnega servisa za čiščenje poslovnih in stanovanjskih objektov v 
Ljubljani

1998
•	 pridobitev koncesije Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvajanje 

socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji 
(VDC)

2000
•	 ustanovitev Centra za poklicno rehabilitacijo

•	 ustanovitev	enote	v	Škofji	Loki	in	začetek	izvajanja	vrtnarsko	komunalnega	
programa

2001
•	 otvoritev	novih	prostorov	za	vrtnarsko	komunalni	program	(Zeleni	program)	na	

Trpinčevi ulici 39 v Ljubljani

•	 preselitev uprave in sedeža podjetja na Samovo ulico 9 v Ljubljani

•	 otvoritev novega oddelka varstveno delovnega centra in pričetek delovanja 
programa delovne in socialne vključenosti na Knezovem štradonu 86 v Ljubljani 

2002
•	 pričetek delovanja Bivalne enote Ljubljana Zalog

•	 otvoritev Želvine enote za usposabljanje in zaposlovanje invalidov ter VDC v Kočevju

•	 otvoritev Želvine enote za usposabljanje in zaposlovanje invalidov ter VDC v 
Grosupljem

2003
•	 otvoritev prenovljenih prostorov za VDC na Rozmanovi 2a v Ljubljani 

2004
•	 otvoritev oddelka Bivalna enota v Murski Soboti

2005
•	 otvoritev organizacijske enote čistilni servis v Novi Gorici

•	 pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001:2000  
in certifikata ravnanja z okoljem ISO 14001:2004

•	 otvoritev organizacijske enote center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije  
v Novem mestu

2006
•	 pridobitev koncesije za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije  

in zaposlovanja invalidov

2007
•	 otvoritev Bivalne enote Ig in Višnja Gora

2008
•	 otvoritev prostorov Centra zaposlitvene in poklicne rehabilitacije na Slovenčevi 93  

v Ljubljani

•	 prenova informacijskega sistema

2009
•	 preselitev v nove poslovne prostore na Trpinčevi 39 v Ljubljani z namenom 

izboljšanja pogojev dela OE Komunalno vrtnarske storitve in začetek pogojev za 
ustanovitev PE Ljubljana

•	 pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo prizidka v PE Nova Gorica

•	 spremenjeno ime ŽELVA LJUBLJANA d.o.o. v ŽELVA d.o.o.

•	 uspešno zaključena zunanja kontrolna presoja za standarda ISO 9001 in ISO 14001, 
ki jo izvaja BUREAU VERITAS

•	 Želva d.o.o. je dobila priznanje za vrhunske dosežke pri zaposlovanju ob 
desetletnem sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje

•	 področni odbor CPI je sprejel Želvine pobude za nove poklicne standarde pomočnik 
vrtnarja, mizarja in šivilje

2010
•	 vpis Želve d.o.o. v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij za poklicno kvalifikacijo: pomočnik/ca čistilca/ke 
prostorov; koda: 43172051

•	 Društvo upokojencev Kočevje podelilo priznanje Želvi d.o.o. za dolgoletno 
sodelovanje

•	 uspešno izvedena druga kontrolna presoja BUREAU VERITASA za ISO 9001 in ISO 
14001

•	 svečana otvoritev poslovnih prostorov na Trpinčevi 39 v Ljubljani 

•	 preselitev in otvoritev enote Nova Gorica na novi lokaciji na Industrijski cesti 5  
v Novi Gorici



U
vo

d

1312

2011
•	 ponovna pridobitev koncesije za izvajanje storitev zaposlitvene in poklicne 

rehabilitacije in zaposlovanje invalidov za območje Ljubljane, Novega mesta in 
Trbovelj za obdobje 2011- 2015

•	 podpis nove pogodbe z MDDSZ za izvajanje socialne vključenosti invalidov za 
Ljubljano,	Novo	mesto,	Novo	Gorico	in	Škofjo	Loko

•	 pričetek poskusnega obratovanja šivalnice v Metliki

•	 pridobitev finančnih sredstev na javnem razpisu za programe: »Zaposli.me«  
(3	osebe),	»Usposabljanje	na	delovnem	mestu«	(4	osebe)

•	 začetek izvajanja ESS projekta »Zelena dolina« 

•	 ustanovitev PE Ljubljana, ki izvaja dejavnosti organizacijske enote Komunalno 
vrtnarskih storitev, organizacijske enote Čistilni servis in organizacijske enote Hišniški 
servis

•	 odprtje dodatne lokacije za izvajanje programa Socialne vključenosti na Krivi poti 
13 c v Ljubljani Pridobitev certifikata ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004 za naslednje 
triletno certifikacijsko obdobje

•	 pridobitev gradbenega dovoljenja za nove nadomestne poslovne prostore v 
Ljubljani

•	 za področje rehabilitacije invalidov smo prvi v RS pridobili Evropsko priznan 
certifikat kakovosti EQUASS Assurance in social services

2012
•	 podpis pogodbe za Javna dela za izvajanje dnevnega varstva starejših občanov  

v občini Kočevje

•	 gostovanje Specialne olimpijade v Novi Gorici za Primorsko in Notranjsko regijo

•	 priprava poklicnega standarda in Kataloga poklicnega standarda za pomočnika 
vrtnarja

•	 predstavitev podjetja na Mednarodni konferenci v Splitu kot primer dobre prakse na 
področju vključevanja invalidov na trg dela

2013
•	 gostovanje iger Specialne olimpijade za Ljubljansko regijo

•	 pridobitev koncesije za izvajanje zaposlitvene in poklicne rehabilitacije za obdobje 
2014	do	2020	na	že	obstoječih	lokacijah	(Ljubljana,	Trbovlje,	Novo	mesto)	in	
dodatno na lokaciji v Novi Gorici.

•	 praznovanje 20 letnice ustanovitve VDC

2014
•	 preselitev poslovne enote Novo mesto

•	 pridobitev pogodbe za izvajanje programa socialne vključenosti za dobo 7 let

•	 uspešno prestali ISO Standard Pridobitev certifikata ISO 9001:2008 za certifikacijsko 
obdobje	3	let	(	29.	9.	2014	do	29.	9.	2017)

•	 nadaljevanje	del	na	lokaciji	Ljubljana	Šiška	z	drugim	izvajalcem

•	 ustanovitev sindikata in Sveta delavcev ter razpad slednjega

•	 uspešno smo podaljšali koncesijsko dejavnost za Storitev vodenja varstva in 
zaposlitve	pod	posebnimi	pogoji	(VDC)	za	20	let	in	za	Storitev	institucionalnega	
varstva	(BE)	za	40	let.

1.3 Vizija

Postati najboljše podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov v Sloveniji; 
najprijaznejše,	 najučinkovitejše	 in	 najbolj	 strokovno.	 Ščitili	 bomo	 dobro	 ime	
podjetja Želva d.o.o. in njegovo blagovno znamko z vsakim našim dejanjem, 
z visoko ravnijo kulture odnosov in poslovanja med seboj, s kupci oziroma 
uporabniki naših storitev in izdelkov ter z drugimi poslovnimi partnerji.
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2. POSLOVNO POROČILO

1.4 Vrednote

Trdo oblikovane in argumentirano razčlenjene vrednote vedno predstavljajo 
trden temelj nove poslovne vizije, celovite in sinergične strategije, sistema 
zaželenih kompetenc in nagrajevanja ter ciljne organizacijske kulture podjetja, 
ki jih je potrebno vsakodnevno živeti, učiti in prenašati po vseh ravneh podjetja.

KREATIVNOST

INOVATIVNOST

ODGOVORNOST

TOLERANCA

ČLOVEČNOST

SAMO
INICIATIVNOST

TIMSKO 
SODELOVANJE
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2.1 Pismo direktorice

Leto 2014 smo zaključili s pozitivnim poslovnim izidom in smo tudi na 
podlagi tega dejstva v dobri finančni in poslovni kondiciji. Na področju 
poslovnih procesov smo utrjevali dosedanje posle, vlagali veliko 
truda za dvig kakovosti naših storitev in hkrati pridobivali nove posle, 
povsod kjer je bilo možno. V preteklem letu se je začela tudi zadnja faza 
največje investicije podjetja v nove poslovne prostore v Šiški, kamor 
se bo že v letu 2015 preselila večina ljubljanskih enot. To bo v veliki 
meri vplivalo na nižanje stroškov najemnin ter stroškov logistike, zato 
pomeni ta investicija dolgoročno stabilizacijo poslovanja podjetja.  
 
Podjetje Želva d.o.o. je v letu 2014 uspešno začelo s projektom Posebni prijatelji, 
ki ga financira norveški sklad, sklenjene ima tudi pogodbe o izvajanju koncesije 
za Varstveno delovni center in Bivalne enote ter za storitve izvajanja zaposlitvene 
in poklicne rehabilitacije, izbrani smo bili tudi na razpisu za izvajanje storitev 
socialne vključenosti za obdobje nadaljnjih petih let. Socialni del podjetja Želva 
d.o.o. zaradi navedenih dejstev začenja leto 2015 več kot v odlični situaciji. Prav 
tako pa se je v obeh oddelkih res zelo dobro razvilo izdelovanje ročnih izdelkov. 

Podjetje je uspešno prestalo recertifikacijo za standarde ISO 9001, recertifikaciji 
standarda ISO 14001 pa smo se odpovedali, saj smo ugotovili, da ne prinaša 
dodane vrednosti. 

Ljubljanski zeleni program je bil ponovno izbran na razpisu za Urejanje Poti 
spominov in tovarištva, za zeleni program v Novi Gorici koncesija še velja, prav 
tako	tudi	pogodba	z	Občino	Škofja	Loka,	kjer	izvajamo	komunalni	program.	
Dobre rezultate pričakujemo tudi na področju upravljanja stanovanj in hišniških 
storitev, kjer smo iz leta v leto boljši in se trend dviga kakovosti storitev nadaljuje. 
Naša mizarska delavnica nima sklenjenih dolgoročnih pogodb, vendar v 
konkurenčni bitki na trgu dosega dobre rezultate. Dvig kakovosti storitev je 
viden tudi v obeh čistilnih servisih, v Novi Gorici in v Ljubljani, dobre rezultate 
pa smo dosegli tudi na področju upravljanja stanovanj in hišniških storitev, kjer 
smo iz leta v leto boljši. V Novi Gorici uspešno delujeta šivalnica in pralnica, zato 
načrtujemo, da bi ju v podobnem obsegu vpeljali tudi v Ljubljani. 

Želva d.o.o. je v letu 2014 uspešno izvajala svoje poslanstvo ter omogočala 
stabilna delovna mesta več kot 200 zaposlenim, med katerimi je več kot 
polovica invalidov.  

Ključne poslovne aktivnosti in dobri poslovni rezultati nas lahko navdajajo z 
zmernim optimizmom tako glede poslovanja podjetja Želva d.o.o. v letu 2015, 
kot tudi glede dolgoročnega doseganja dobrih poslovnih rezultatov.  
                               

Direktorica: Mira Potokar, mag. posl. ved

2.2 Poslovanje podjetja 

Želva d.o.o. je eno izmed najbolj raznolikih invalidskih podjetij v Sloveniji 
z več kot 20 letno tradicijo usposabljanja in zaposlovanja invalidov. 
Ves čas si prizadevamo ohranjati obstoječa delovna mesta in ustvarjati 
pogoje za nastanek novih, kar je odvisno tudi od povpraševanja na trgu 
po naših storitvah. 

Storitve podjetja Želva d.o.o. v več kot 50 % deležu opravijo invalidi z različnimi 
oblikami invalidnosti. S takšnim razmerjem zaposlenih invalidov je za Želvo 
d.o.o. večji izziv konkurirati na trgu, zato nam država v obliki različnih vzpodbud 
zaradi zaposlovanja invalidov omogoča opravljati širšo družbeno funkcijo, 
kakor je opredeljeno v Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonu o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in v skladu s Konvencijo o človekovih 
pravicah invalidov. 
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2.3 Ključni kazalniki poslovanja

Pregled ključnih kazalnikov v zadnjih štirih letih dokazuje prizadevanje 
za ustvarjanje pogojev za ohranitev in ustvarjanje delovnih mest.

Celotni prihodki z vključenimi vzpodbudami za zaposlene invalide so tudi v letu 
2014 ostali na ravni kot v preteklem letu. 

Zaposleni invalidi dosegajo različne odstotke dela zmožnosti, ki je praviloma 
pod 100 %. Poleg tega se na trgu soočamo tudi z različni predsodki pred 
invalidnostjo, zato je konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi podjetji, tudi 
invalidskimi, težko doseči. 

Kljub težkim pogojem na trgu so celotni prihodki podjetja, z vključenimi 
subvencijami in vzpodbudami za zaposlovanje invalidov, ostali na primerljivi 
ravni z 0,7 % povečanjem v primerjavi s preteklim letom.

Z	upoštevanjem	prilagojenih	postavk	za	leto	2013	(glej	razkritja	3.5.4.1.1)	je	rast	
2 %.

Dodana vrednost na zaposlenega skozi leta ostaja na enaki, pozitivni ravni. 
Dodana vrednost na zaposlenega je znašala 20.459 €.

Kvotne pogodbe

Po veljavni zakonodaji v zvezi z vzpodbujanjem zaposlovanja invalidov lahko 
podjetja, ki v skladu z Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov 
ne dosegajo deleža zaposlenih invalidov, z invalidskim podjetjem sklenejo 
pogodbo o sodelovanju in na ta način nadomestijo odstotek invalidov, ki bi jih 
morali imeti zaposlene po kvotnem sistemu.

Delež prihodkov podjetja Želva d.o.o. v letu 2014, pridobljenih v okviru kvotnih 
pogodb, predstavlja 17 % vseh prihodkov od prodaje storitev. 
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2.4 Računovodski kazalniki

2.4.1 Bonitetna odličnost 
Želva d.o.o. je od podjetja BISNODE d.o.o. prejela certifikat 
poslovne odličnosti na podlagi računovodskih izkazov preteklega 
leta. 

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in 
izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v 
prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila stečaj, prisilno poravnavo 
ali likvidacijo, izbris ali blokado transakcijskih računov.

2.5 Pregled po dejavnostih podjetja

Glavni cilj podjetja Želva d.o.o. je ohranjanje, usposabljanje in iskanje 
delovnih mest za invalide v sklopu naših dejavnosti, zato je preplet 
gospodarskega in negospodarskega dela bistvo našega poslanstva. 
Podjetje je tako tudi poligon za osebe, ki v okviru programa Zaposlitvene 
in poklicne rehabilitacije prehajajo skozi individualni načrt, ki 
posameznika vodi preko usposabljanja do končne ocene dela zmožnosti 
in vključitve na trg dela.

S prenosom znanja in sodelovanjem med različnimi oddelki podjetja 
omogočamo celostno sinergijo različnih področij podjetja.

Kazalnik 2014 2013

Stopnja lastniškosti financiranja 0,07 0,08

Stopnja dolgoročnosti financiranja 0,86 0,85

Stopnja osnovnosti investiranja 0,65 0,57

Stopnja dolgoročnosti investiranja 0,65 0,57

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 0,11 0,13

Koeficient	neposredne	pokritosti	kratkoročnih	obv.	(hitri	koeficient) 0,24 0,44

Koeficient	pospešene	pokritosti	kratk.	obveznosti	(pospešeni	koeficient)	 1,48 1,65

Koeficient	kratkoročne	pokritosti	kratk.	obveznosti	(kratkoročni	koeficient)	 2,38 2,79

Koeficient gospodarnosti poslovanja 1 1,04

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala 0,02 0

ŽELVA d.o.o.

Gospodarski
del

Negospodarski
del
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2.5.1 Gospodarski del 
Gospodarski del naših dejavnosti se izvaja na štirih geografskih območjih:

2.5.1.1 Ljubljana

Čistilni servis

Čistilni servis je v letu 2014 nadaljeval s širitvijo poslovanja oziroma pridobivanja 
novih pogodb. Predvsem so bile obnovljene kvotne pogodbe za čiščenje 
poslovnih prostorov. V drugi polovici leta je prišlo do kadrovskih sprememb v 
oddelku. V mesecu novembru 2014 je vodenje čistilnega servisa do nadaljnega 
prevzel	Drago	Šimnic	s	sodelavcema	iz	zelenega	programa	in	tehničnih	storitev.	
V tem času je bilo vloženo veliko truda na medsebojni komunikaciji vseh 
zaposlenih, predvsem na lokaciji Trpinčeva 39, kjer ima svoj sedež čistilni servis. 
V decembru smo pridobili nove pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov 
podjetij Irgo Consulting d.o.o., Optacore d.o.o. in Simetrijad d.o.o. 

Zeleni program  komunalno vrtnarske storitve

Na področju dela komunalno vrtnarskih storitev je skupna ocena za leto 2014 
označena z besedo zadovoljivo, v skladu z načrtovanji za leto 2014. Predvsem 
smo lahko zadovoljni z zaključkom projekta Zelena dolina. V projektu smo 
zaposlili 5 invalidov in z njimi sklenili pogodbe o zaposlitvi tudi za naprej. Poleg 
teh zaposlenih smo z zaposlitvijo zaključili usposabljanje na delovnem mestu 
še z enim zaposlenim. Skupno torej 6 novih zaposlitev. To smo lahko storili na 
podlagi sklenjenih pogodb za vzdrževanje zelenih površin za MOL – Mestna 
občina	Ljubljana	 (Snaga	d.o.o.,	 četrtne	 skupnosti,	 kultura),	 Psihiatrične	 klinike	
in seveda naših stalnih pogodbenih partnerjev. Tudi manjših naročil za urejanje 

zasebnih površin je bilo v preteklem letu dovolj. S finančnim rezultatom 
smo dosegli pričakovan nivo. Strojno opremo smo skrbno vzdrževali in v 
preteklem letu nismo imeli večjih nepredvidenih zastojev niti večjih stroškov 
za vzdrževanje.

Drago Šimnic, vodja komunalno vrtnarskih storitev in tehničnega servisa

Tehnične storitve

Na področju dela tehničnih storitev je ocena za leto 2014 označena z besedo 
malo manj zadovoljivo v skladu z načrtovanji za leto 2014. V začetku leta smo 
dobili odpoved vzdrževanja objekta Zavoda za varstvo pri delu in posledično 
tudi izgubo enega delovnega mesta. Na usposabljanje za delovno mesto 
vzdrževalca smo imeli napotena dva zaposlena, ki se nista zaključila z zaposlitvijo 
v našem podjetju. V preteklem letu smo se bolj usmerili na izboljšanje kvalitete 
opravljenih storitev. Poškodb pri delu v preteklem letu ni bilo, kar pomeni, da 
smo pri opravljanju storitev skrbeli za varnost in temeljito upoštevali navodila 
za varno delo.

Drago Šimnic, vodja komunalno vrtnarskih storitev in tehničnega servisa

Upravljanje in vzdrževanje stavb

V podjetju Želva d.o.o. se z upravljanjem stavb ukvarjamo že več kot 17 let. V 
letu 2014 smo bili kot upravnik večstanovanjskih in poslovnih stavb prisotni 
predvsem na širšem ljubljanskem področju ter novomeškem območju, 
kjer upravljamo skupaj več kot 100 večstanovanjskih in poslovnih stavb, 
kar pomeni, da sodimo med večje upravnike v Mestni občini Ljubljana ter 
med srednje velike upravnike gledano v slovenskem merilu. Poleg osnovnih 
storitev upravljanja stavb za naše naročnike izvajamo tudi storitve upravljanja 
stanovanjskih sosesk, parkirišč ter celostno upravljanje poslovnih prostorov, t.i. 
»property management«. 

Ena od naših pomembnih konkurenčnih prednosti je stabilnost poslovanja 
podjetja, kar potrjujejo naša dolgoletna prisotnost na tržišču, stalna rast obsega 
poslovanja ter ne nazadnje tudi dobra finančna kondicija podjetja, saj vse 
navedeno lastnikom, ki nam svoje stavbe zaupajo v upravljanje, zagotavlja 
finančno varnost. Finančna stabilnost in transparentno upravljanje rezervnega 
sklada sta v letu 2014 v luči nekaterih primerov slabe prakse upravnikov, postali 
še pomembnejši, zato smo v Želvi d.o.o. v zadnjem poslovnem letu posebej 
odgovorno, gospodarno in transparentno upravljali z zbranimi sredstvi rezervnih 
skladov stavb ter se tudi na splošno trudili za transparentno in odgovorno delo 
na področju upravljanja stavb.

Eden od pomembnejših vidikov upravljanja stavb je seveda kvalitetno 
vzdrževanje in obratovanje nepremičnine, pri čemer si stalno prizadevamo v 
največji možni meri upoštevati interese ter želje lastnikov ter jim hkrati nuditi 
strokovno podporo in pomoč pri sprejemanju njihovih odločitev. Ker je 
vpogled v delo upravnika vedno mogoče še izboljšati in s tem povišati zaupanje 
naročnikov v upravnika, vodimo vrsto aktivnosti, ki nam bodo omogočile, 
da bomo z uporabo informacijskih rešitev lastnikom lahko olajšali vpogled v 
dokumentacijo njihove stavbe ter aktivnosti, ki se vodijo za njihovo stavbo. 

Matevž Pirih, vodja upravljanja in vzdrževanja stavb

Gospodarski del

Ljubljana Nova Gorica Škofja Loka Novo mesto 

Lokacije, kjer izvajamo program

Ljubljana
Trpinčeva 39  
1000 Ljubljana

T: 01 547 15 75
F: 01 547 15 79
E: info@zelva.si 

Nova Gorica 
Industrijska cesta 5  
5000 Nova Gorica

T: 05 331 15 60
E: enota.ng@zelva.si

Škofja Loka 
Partizanska cesta 1 
4220	Škofja	Loka

T: 04 515 03 80
E: zeleni.skl@zelva.si

Novo mesto
Novi trg 9
8000 Novo mesto

T: 07 391 77 90
E: info@zelva.si

Čistilni servis

Zeleni 
program  

komunalno 
vrtnarske 

storitve

Upravljanje 
in vzdrževanje 

stavb

Tehnične 
storitve

Mizarska 
delavnica
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Mizarska delavnica

Delo je potekalo po zastavljenih mesečnih planih in letnem delovnem načrtu. 
Kadrovsko je bila zasedba enaka, imeli pa smo nekaj več usposabljanja. Uspešno 
smo sodelovali na dveh sejmih in sicer sejem »DOM« ki je potekal v mesecu 
marcu, ter sejem »AMBIENT« ki je potekal v mesecu oktobru. Na teh sejmih 
smo pridobili 70 % naročnikov za tekoče leto, 30 % naročnikov pa je naših 
stalnih strank. Imeli smo večje naročilo pisarniške opreme po kvotni pogodbi, 
pri ostalih naročilih pa je viden porast izdelave vgradnih omar. Poslovno leto 
smo zaključili uspešno, kljub hudi konkurenci, ki nam vedno znova povzroča 
probleme z dampinškimi cenami, na kar se bomo morali v novem poslovnem 
letu zelo dobro pripraviti tudi pri nas. Veliko potenciala vidimo še v nadgradnji 
dizajna.

Fani Požeš, vodja mizarske delavnice

2.5.1.2 Nova Gorica

Leto 2014 je bilo za novogoriško Želvo d.o.o. zelo uspešno, saj smo razvijali vse 
naše tržne storitve. V letu 2014 je podjetje stopilo v novo koncesijsko obdobje 
za izvajanje storitev Zaposlitvene in poklicne rehabilitacije tudi v Novi Gorici. 

Zeleni program

Zeleni program je uspešno opravljal svojo koncesijsko dejavnost izvajanja 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju 
naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava. Vzdrževali smo spomenike, 
spominske parke in obeležja ter urejali okolico večjih gospodarskih družb, 
kot so MAHLE - Letrika d.o.o., Afit d.o.o., Intra Lighting d.o.o., Livarna d.o.o. … 
Kvalitetno delo naših zaposlenih vrtnarjev pa je botrovalo temu, da imamo 
veliko individualnih naročnikov za obrez sadja, kopanje vrtov ter urejanje okolic 
hiš. Tu gre predvsem za pomoč starejšim, bolnim in onemoglim, ki želijo ohraniti 
okolico svojega doma urejeno. V tej dejavnosti je bilo 10 redno zaposlenih oseb 
in 2 javna delavca. Delež zaposlenih invalidov je bil 75 %. V okviru te dejavnosti 
opravljamo storitev tudi v tujini.

 

Čistilni servis

Čistilni servis zaposluje 12 oseb, od tega 6 invalidov. Redno čistimo 22 različnih 
lokacij, poleg rednih strank pa opravljamo tudi veliko generalnih čiščenj 
stanovanj in novogradenj.

Šivalnica in pralnica

V letu 2014 sta se zelo razvili dejavnosti v šivalnici in pralnici. Selitev Želvine 
enote v Kromberk pred dvema letoma, kjer je večji pretok ljudi in smo bliže 
centru mesta, je doprinesla k temu, da imamo veliko več obiska individualnih 
strank. Pridobili smo si zaupanje Zobozdravstvenega doma in Pekarne Brumat 
d.o.o. za pranje in likanje delavnih oblačil, kar je zelo velika referenca za trženje 
naših storitev v letu, ki se je začelo.

Tako nam vse dejavnosti na enoti omogočajo, da lahko izvajamo zaposlitveno 
in poklicno rehabilitacijo invalidov na različnih področjih dela. Prav tako smo 
na Gospodarski zbornici v Novi Gorici organizirali seminar, kjer smo različnim 
gospodarskim družbam predstavili možnost uveljavljanja nadomestne 
izpolnitve kvote s sklenitvijo pogodbe z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim 
centrom. Razširili smo tudi mrežo poslovnih partnerjev – zunanjih izvajalcev 
zaposlitvene in poklicne rehabilitacije.

Benjamina Mikuž, spec. management, vodja gospodarskih dejavnosti PE

2.5.1.3 Škofja	Loka

Vrtnarski program

Kot	 vsa	 leta	 doslej	 je	 naš	 največji	 naročnik	 Občina	 Škofja	 Loka.	V	 preteklem	
letu smo pridobili dodatno delo vezano na urejanje in vzdrževanje za podjetje 
Filc	d.d.	na	področju	Škofje	Loke	in	Mengša.	V	enoti	smo	v	letu	2014	realizirali	
vse sklenjene pogodbe in sicer za Knauf Insulation d.o.o., Obi d.o.o., Indramat 
elektromotorji d.o.o., SPO d.o.o. in ostale, kot tudi nekaj del za individualne 
naročnike. Eno pogodbo smo tudi razširili. Finančni rezultat za leto 2014 
je dober, vendar planirane realizacije nismo dosegli, saj smo imeli nekaj 
kadrovskih težav. Dva zaposlena sta se konec leta tudi upokojila. V poslovnem 
procesu	komunalno	vrtnarskih	storitev	v	Škofji	Loki	 je	bilo	povprečno	skupaj	
zaposlenih 15 oseb, od tega 11 invalidov, kar predstavlja 73 %. V tem procesu 
ni zaznati kakšnih kadrovskih tveganj, ker se delo izvaja večinoma v skupinah, 
pod vodstvom skupinovodij, ki nenehno nadzirata delo podrejenih, hkrati pa 
nadomeščata zaposlene v času bolniške ali dopusta, tako da proces dela vedno 
nemoteno teče dalje. Dosledno in kvalitetno opravljamo zadane naloge in 
tako	ohranjamo	 zaupanje	 strank.	 Še	naprej	 se	bomo	 trudili	 pridobivati	 nove	
naročnike in ohranjati kvaliteto, cenovno ugodnost, prijazen in profesionalen 
odnos z obstoječimi naročniki. V lokalnem okolju smo dobro prepoznavni po 
marljivosti in po kvalitetno opravljenem delu, kljub dejstvu, da večina dela 
opravijo invalidne osebe.

Matjaž Hafnar, vodja komunalno vrtnarskih storitev

Čistilni servisZeleni program Šivalnica in 
pralnica

Želvine šivalnice delujejo na dveh lokacijah

Ljubljana
Cvetkova ulica 33  
Ljubljana

T: 01 280 33 90
E: janka.rihar@zelva.si 

Nova Gorica 
Industrijska cesta 5  
Nova Gorica

T: 05 331 15 60
E: enota.ng@zelva.si

Vrtnarski 
program 

PE Škofja Loka 
Partizanska cesta 1  
4220	Škofja	Loka

T: 04 515 03 80
E: zeleni.skl@zelva.si
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2.5.1.4 Novo mesto

 

V letu 2014 smo se preselili iz stare enote v Novem mestu na novo lokacijo. Na 
širšem območju Novega mesta imamo v manjšem obsegu sklenjene pogodbe 
za čiščenje poslovnih prostorov, izvajata pa se tudi programa Zaposlitvene 
in poklicne rehabilitacije ter Socialne vključenosti. V letu 2014 smo na tem 
geografskem področju razširili tudi enoto Upravljanja in uspeli skleniti nove 
pogodbe.

 

2.5.2 NEGOSPODARSKI DEL

2.5.2.1 Center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije 

Center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije je v letu 2014 izvajal: 

•	 koncesijsko dejavnost zaposlitvene in poklicne rehabilitacije,

•	 program socialne vključenosti,

•	 program internega in eksternega izobraževanja,

•	 sodelovanje z drugimi institucijami.

Izvedli smo interna in eksterna izobraževanja za mentorje in strokovne delavce, 
ki delajo z invalidnimi osebami v matičnem podjetju. Prav tako smo na to 
izobraževanje povabili tudi mentorje drugih invalidskih podjetij. Izobraževanja 
se je udeležilo 29 mentorjev in vse sodelavke OE Centra za poklicno in 
zaposlitveno rehabilitacijo. Pridobili smo znanja s področij, s katerimi se 
srečujemo ne samo pri svojem delu, pač pa tudi v širšem življenjskem okolju. 
Udeleženci so preko anketnih vprašalnikov ocenili izobraževanje kot zelo 
koristno in odlično izpeljano.

Vsebine izobraževanj so bile:

•	 alkohol in droge na delovnem mestu, 

•	 spretnosti komuniciranja, 

•	 socialna klima in odnosi na delovnem mestu.

Aktivno smo sodelovali tudi v različnih delovnih skupinah v Razvojnem 
centru Inštituta RS za rehabilitacijo. V delovni skupini za izvajanje nadzora nad 
izvajanjem ocenjevanja doseganja delovnih rezultatov invalidov – storitev N 
smo se posvetili analizi nadzora nad izvajanjem ocenjevanja delovnih rezultatov 
(obseg	in	vsebina	nadzora,	oblikovanje	dokumentacije	za	beleženje	ugotovitev	
nadzora,	kaj	so	pričakovani/možni	ukrepi	in	predlogi	opravljenega	nadzora)	ter	
izbrali in predstavili primere dobrih praks storitve N. Udeležili smo se strokovne 
ekskurzije v Avstrijo v okviru projekta »Mobilnosti« ter o tem pripravili prispevek 
in ga predstavili na reha dnevih jeseni v Portorožu. Pripravljali smo predloge za 
spremembe spletne aplikacije ZP-net, sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnika 
za merjenje krepitve notranje moči uporabnikov storitev ZR in vprašalnika o 
kakovosti življenja oseb na zaposlitveni rehabilitaciji.

Aktivno smo sodelovali v supervizijski skupini vodij rehabilitacijskih timov in v 
intervizijski skupini delovnih terapevtov zaposlenih na področju zaposlitvene 
rehabilitacije, kjer smo izmenjavali izkušnje ter reševali številna strokovna 
vprašanja.

Zaposlitvena in poklicna rehabilitacija (ZR)

V začetku leta 2014 smo pridobili novo Koncesijo za izvajanje storitev 
zaposlitvene rehabilitacije v obsegu 1,7 tima za obdobje sedmih let in 
sicer:

•	 0,8 tima za področje Ljubljane,

•	 0,3 tima za področje Trbovelj, 

•	 0,3 tima za področje Novega mesta in

•	 0,3 tima za področje Nove Gorice.

Poleg koncesijske dejavnosti za Zavod RS za zaposlovanje smo v letu 2014 v 
večjem obsegu kot prejšnja leta izvajali tudi storitve poklicne rehabilitacije za 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Septembra 2014 smo 
na dnevih zaposlitvene in poklicne rehabilitacije prejeli certifikat standarda 
kakovosti Equass, saj smo decembra 2013 uspešno prestali recertifikacijsko 
presojo. 

V letu 2014 je bilo skupno 232 vključenih oseb v storitve ZR, od tega je bilo 117 
oseb	vključenih	v	storitev	B	(priprava	mnenja	o	ravni	delovnih	sposobnosti,	znanj,	
delovnih	navad	in	poklicnih	interesov)	in	115	oseb	v	storitev	J	(usposabljanje	na	
konkretnem	delovnem	mestu).	Od	tega	so	bili	 izhodi	sledeči:	24	oseb	(21	%)	
se	je	zaposlilo,	od	tega	12	oseb	(50	%)	v	običajnem	oz.	invalidskem	podjetju,	2	
osebi	(8	%)	v	zaposlitvenih	centrih	in	10	oseb	(42	%)	se	je	vključilo	v	program	

Upravljanje 
in vzdrževanje 

stavb
Čistilni servis

Center zaposlitvene 
in poklicne rehabilitacije Varstveno delovni center Bivalne enote

Socialna vključenostZaposlitvena  
in poklicna rehabilitacija

Zaposlitvena 
in poklicna 

rehabilitacija 
(ZR)

Socialna 
vključenost 

(SV)
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Javna dela. 4 osebe so prejele Odločbo o nezaposljivosti in se vključile v Program 
socialne vključenosti, 8 oseb je rehabilitacijo zaključilo iz različnih razlogov.

Obravnavane so bile naslednje ciljne skupine:

•	 osebe s težavami v duševnem zdravju,

•	 ostali – motnje v duševnem razvoju, kombinirane motnje, osebe z gibalno 
oviranostjo, zdravljeni odvisniki …

  

Ob izvajanju storitev ZR smo se srečali s problematiko zagotavljanja različnih 
področij usposabljanja, seveda glede na njihove individualne preostale delovne 
zmožnosti, znanja in poklicne interese. Problem ni zgolj lokacijske narave, 
pač pa je mnogo kompleksnejši in hkrati vezan tudi na ciljno skupino oseb 
upravičenih	do	storitev	ZR	(socialno	najšibkejša	skupina	ljudi,	z	najnižjo	stopnjo	
izobrazbe,	brez	možnosti	prevoza	in	finančnih	sredstev).	Če	nam	je	v	preteklih	
letih Želva d.o.o. zagotavljala največji poligon delovnih mest za izvajanje storitve 
usposabljanja na konkretnem delovnem mestu oziroma izbranem poklicu, je to 
danes mreža delodajalcev, ki jo dnevno širimo in dopolnjujemo. 

Socialna vključenost

Na dan 31. 12. 2014 je bilo vključenih 61 oseb in sicer na 5 različnih lokacijah.

Vsebine programa zajemajo delovno vsebino, kreativne delavnice ter 
psihosocialne storitve. Uporabniki so se vključevali tudi v različne družabne, 
športne in kulturne prireditve. 

Suzana Bohorč, vodja OE Centra zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

2.5.2.2 Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod  
	 posebnimi	pogoji	(VDC)	in	institucionalnega	 
	 varstva	(BE)	

Varstveno delovni center

Varstveno delovni center Želva d.o.o. je v letu 2014 opravljal naloge storitve 
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za 142 uporabnikov. 
Z uporabniki je delalo 31,33 strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev. 
Dejavnost VDC–ja smo opravljali na sedmih lokacijah in sicer: na Trebinjski ulici 
11 v Ljubljani, na Cvetkovi ulici 33 v Ljubljani, na Rozmanovi ulici 2 a v Ljubljani, 
na Ajševici 42 v Novi Gorici, na Ulici Dolenjskega odreda 2 a v Ivančni Gorici, na 
Reški cesti 5 v Kočevju, na Dolgi ulici 35, Černelavci v Murski Soboti. Vodenje 
in varstvo sta obsegala organizirano celovito skrb ter izvajanje individualnosti 
in harmoničnega vključevanja v skupnost in okolje. Zaposlitev pod posebnimi 
pogoji je obsegala vse oblike dela, ki omogočajo uporabnikom ohranjanje 
pridobljenih znanj ter razvoj njihovih sposobnosti. Dejavnost, namenjena 
višji kvaliteti življenja uporabnikov, se je izvajala skozi njim primerne vsebine 
in oblike dela s ciljem ohranitve pridobljenih znanj ter pridobivanjem novih 
znanj oziroma veščin in doseganjem maksimalne socializacije, integracije in 
normalizacije uporabnikov. Program za kakovostnejše življenje uporabnikov 
je vključeval glasbene, folklorne, plesne, dramske dejavnosti, gibalno športne 
aktivnosti, pohodništvo, kulinarični krožek, ročna dela, splošno poučenost, 
računalniško opismenjevanje, učenje angleškega, italijanskega in madžarskega 
jezika. Sodelovali smo na športnih tekmovanjih v okviru Specialne Olimpijade 
Slovenije, obiskovali sejme, si ogledali različne zabavne in poučne filme, se 
izobraževali, pripravljali predavanja in delavnice, organizirali izlete in letovanje 
na morju, programe splošne poučenosti, spoznavali ožje in širše okolje ter 
praznovali rojstne dneve.

Bivalne enote

Socialnovarstveno storitev institucionalnega varstva smo v letu 2014 izvajali 
v dveh bivalnih enotah in sicer v Višnji Gori in na Igu ter v eni stanovanjski 
skupini v Murski Soboti. V bivalnih enotah in stanovanjski skupini smo 
zagotavljali uporabnikom nadomeščanje doma ali dopolnjevali funkcijo doma 
in lastne družine. Vsem uporabnikom je bila zagotovljena osnovna oskrba-
bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Upoštevali 
smo individualnost posameznika, navezovali stike z drugimi sorodnimi 
organizacijami, skrbeli za kvalitetno izkoriščanje prostega časa uporabnikov ter 
se aktivno vključevali v okolje, v katerem živijo in delajo. 

Na dan 31.12.2014 je bilo v storitev institucionalnega varstva vključenih 35 
uporabnikov in sicer v bivalno enoto Ig 14, v bivalno enoto Višnja Gora 11 in 
v stanovanjsko skupino Murska Sobota 10 uporabnikov. V letu 2014 je bil en 
uporabnik premeščen v drug zavod, trije uporabniki pa so bili na novo vključeni, 
dva v Bivalno enoto Višnja Gora in eden v stanovanjsko skupino v Murski 
Soboti. Neposredno delo z uporabniki je opravljalo 13 strokovnih delavcev in 
sodelavcev. 

mag. Jasna Kofol, skupinski habilitator, višji svetovalec 

Varstveno 
delovni center Bivalne enote
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2.5.3 Dodatni viri financiranja 
 oz. dodatne dejavnosti

Javna dela, usposabljanje na delovnem mestu, izvajanje 
dela v splošno korist, Zelena dolina, pOSEBNI PRIJATELJI

V že utečen proces naših aktivnosti ves čas skušamo vpeljati tudi nove 
finančne vire za zagotavljanje dodatnih delovnih mest. V letu 2014 
smo imeli zaposlenih 5 oseb v okviru »Javnih del«, 2 osebi vključeni na 
usposabljanje na delovnem mestu.

Izvajanje dela v splošno korist

Konec leta 2005 smo vstopili v mrežo izvajalcev izvajanja nadomestne kazni za 
področje Gorenjske in Ljubljane. Od leta 2013 smo izvajalci nadomestne kazni 
tudi v Novem mestu in Novi Gorici.   Nadomestna kazen je ukrep, namenjen 
odraslim, katerega je moč doseči na več načinov:

•	 kot nadomestilo kazni zapora do treh mesecev,

•	 kot odložitev kazenskega pregona za kaznivo dejanje, za katero je 
predpisana denarna  kazen ali zapor do treh let,

•	 kot sredstvo v postopku poravnave.

V	preteklem	letu	smo	skupaj	s	Centrom	za	socialno	delo	Škofja	Loka,	Centrom	za	
socialno delo Novo mesto, Centrom za socialno delo Nova Gorica in ljubljanskimi 
Centri za socialno delo izvajali ukrep nadomestne kazni na področju vrtnarsko 
komunalnih	storitev,	storitev	čiščenja,	družabništva	(VDC,	SV). 	V	letu	2010	smo	
skupno realizirali 11 vključitev, v letu 2011 20,  v letu 2012 17 vključitev, v letu 
2013 32 vključitev in v letu 2014 21, kar je v primerjavi s preteklim letom manjše 
število	vključitev,	a	vendar	so	 te	osebe	 imele	daljše	obdobje	 (višje	število	ur)	
prestajanja globe.

Projekt ZELENA DOLINA 

»Učna delavnica – pot do znanja, izkušenj in zaposlitve«, 
se je v letu 2014 zaključila z zaključno konferenco. 
Projekt je trajal štiri leta in je bil delno financiran iz strani 
Evropskega socialnega sklada. V sklopu projekta smo bili 
projektni partnerji z URI RS-SOČA, IP POSOČJE d.o.o., CRI 
Celje d.o.o., Zveza Sožitje. Zaposlili smo 6 invalidov, kar 
pa je še pomembneje, po izteku projekta smo petim 
podaljšali pogodbo o zaposlitvi. Namen projekta je 
bil izboljšati zaposljivost in socialno vključenost ranljivih 
skupin, ustvariti delovna mesta ter zagotoviti enakost 
med spoloma. 

pOSEBNI PRIJATELJI 

V letu 2014 smo se kot eden izmed partnerjev 
prijavili na razpis Norveškega finančnega 
mehanizma EGP 2009-2014 in bili izbrani za 
projekt pOSEBNI PRIJATELJI. Glavni projektni 
partner je Kulturno ekološko društvo KED 
Smetumet, soustvarjamo pa ga skupaj s partnerji 
URI Soča, Humanitas, Zoopi in HIL. Namenjen je 
osveščanju in vzpostavljanju konkretnih rešitev 
na področjih odpadnih igrač in enakopravnosti 
ljudi, ne glede na njihove različne potrebe in 
sposobnosti. V okviru tega projekta smo 
zagotovili mesto dvema invalidnima 
osebama. Jedro projekta je nenavaden način 
povezovanja skrbi za okolje in opolnomočenja 
ljudi s posebnimi potrebami - predelava 
odpadnih igrač v igrače s pOSEBNIM sporočilom 
poteka v invalidskem podjetju. 

»Če ne bi prišel v projekt,  
verjetno ne bi več delal.«
Zelena dolina

»Pridobil sem reden vir 
dohodka.«
Zelena dolina

»Moje družinsko življenje 
se je uredilo.«
Zelena dolina
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2.6 Kadrovski del

2.6.1 Splošno
Število	zaposlenih	na	dan	31.12.2014	je	204,	od	tega	42	%	moških	in	58	%	žensk.	

Delež zaposlenih invalidov stalno presega 50 % vseh zaposlenih, od tega 
predstavljajo največji delež glede na kategorijo invalidnosti delovni invalidi 
(32	%).

Tudi v letu 2014 se nadaljuje trend povečanja absentizma. V izračun absentizma 
se upošteva ure boleznin, invalidnine ter neplačanih odsotnosti, ki znaša 6,6 % 
in pomeni povečanje za 1 % gledano na lansko leto. V podjetje je v letu 2014 
prišlo 22 novih zaposlenih, odšlo pa jih je 11. V izračun fluktuacije, ki letošnje 
leto znaša 0,10 % smo upoštevali tudi 11 zaposlenih, ki jim je delovno razmerje 
prenehalo na dan 31. 12. 2014.

V mesecu marcu je podjetje prvič preseglo mejo 200 zaposlenih, kar pomeni, da 
je podjetje dobro poslovalo, da je bila potreba po novih zaposlitvah. Povprečno 
število zaposlenih v letu 2014 je 202 zaposlena.

Zgornji	grafikon	prikazuje,	da	je	bilo	v	letu	2014	od	vseh	obračunanih	ur	(brez	
ur	dodatkov),	77	%	ur	rednega	in	nadurnega	dela,	sledijo	odsotnosti	(dopusti,	
prepoved opravljanja dela med trajanjem postopka, čakanje na delo, starševski, 
materinski	in	očetovski	dopust),	ki	predstavljajo	13	%	obračunanih	ur.	Boleznine	
in invalidnine predstavljajo 7 % ur, ure praznika 3 % ter 0,42 % ure strokovnega 
izobraževanja.

2.6.2 Odgovornost do zaposlenih
Zavedamo se, da imamo zaposlene osebe z različnimi stopnjami in oblikami 
invalidnosti. Zato je prav vsem zaposlenim zagotovljena individualna in 
skupinska oblika strokovne pomoči s strani strokovnih delavcev skladno z 
njihovimi potrebami. Za razrešitev osebnih stisk, stisk na področju medosebnih 
odnosov v delovnem kolektivu, težav pri delu oziroma na delovnem mestu 
imajo zaposleni možnost rednega ali občasnega obiska/razgovora pri 
strokovnih	 delavcih	 podjetja	 (psihologu,	 socialnemu	 delavcu,	 delovnemu	
terapevtu	...).	Zaposleni	invalidi,	še	posebej	tisti	na	zaščitenih	delovnih	mestih,	
delajo običajno v skupinah, vedno pa pod vodstvom mentorjev/skupinovodje, 
ki dodatno skrbijo zanje in jim nudijo vsakodnevno svetovanje, usmerjanje in 
celostno pomoč na delovnem področju. Ob tem je nepogrešljiva kontinuirana 
skrb za izobraževanje mentorjev/skupinovodij na področju dela z invalidnimi 
osebami. 

V letu 2014 smo za 41 zaposlenih organizirali tečaj računalniškega opismen-
jevanja v sklopu 5. javnega povabila, Javnega sklada RS za razvoj kadrov in 
štipendije, za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje zaposlenih in 
izobraževanje zaposlenih 2011«. Program se bo zaključil v poslovnem letu 2015.

Zaradi razpršenosti številnih enot in raznolikosti programov po vsej Sloveniji 
predstavlja komuniciranje in spoznavanje med zaposlenimi izziv. Prizadevamo 
si, da bi zaposleni med sabo vzpostavili pozitivni odnos, kar smo poskušali 
doseči na različnih dogodkih. V juniju smo organizirali piknik, v decembru 
novoletno srečanje, ter že drugi Dan direktorice – izlet. 

Motiviranje zaposlenih vzpodbujamo tudi z mesečnimi ocenami, ki v skladu 
s sprejetim Pravilnikom o delovnih razmerjih, plačah in drugih prejemkih iz 
delovnega razmerja omogočajo vrednotenje delovne uspešnosti pri obračunu 
plač. 

Letos smo prvič presegli 
mejo 200 zaposlenih!
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2.7 Aktivnosti pri ohranjanju  
 standardov 

ISO: Dne 10. 9. 2014 je potekala recertifikacijska presoja na vseh lokacijah 
podjetja in po vseh procesih. Ugotovljeno je bilo, da ima podjetje obvladovan 
sistem, ki je bil v prejšnjem certifikacijskem ciklusu dobro voden in nadzorovan. 
Sistem je z zadnjo izdajo poslovnika doživel prenovo v smislu vitkosti delovanja 
podjetja in se osredotočil na standard kakovosti 9001, opustili smo Sistem ISO 

14001. Sistem je skladen in primeren velikosti organizacije, 
obsegu in specifiki dejavnosti, ki jo podjetje izvaja. Kreativ-
nost, inovativnost, socialna odgovornost, timsko delo in 
vključevanje ter toleranca so posebnosti podjetja, ki je prav 
zaradi odločitve, da v vse to vključi tudi sistem vodenja 
kakovosti, deluje tudi tržno uspešno. Na podlagi rezultatov 
presoje	 (ni	ugotovljenih	neskladnosti)	 in	prikazanega	 stanja	

razvoja in zrelosti sistema vodenja kakovosti je presojevalni tim ugotovil, 
da je sistem vodenja kakovosti v podjetju ŽELVA d.o.o. skladen z zahtevami 
ISO	 9001:2008,	 zato	 smo	 prejeli	 certifikat	 za	 področja	 (CZPR,	 čistilni	 servis,	
komunalno – vrtnarske storitve, upravljanje stavb, tehnični servis in mizarska 
delavnica)	za	obdobje	3	let	torej	od	29.	9.	2014	do	29.	9.	2017.

Equass: 12. in 13. 12. 2013 je potekala recertifikacijska presoja, ki 
je potrdila kvalitetno izvajanje storitev zaposlitvene in poklicne 
rehabilitacije ter programa socialne vključenosti in skladnost z 
zahtevami standarda, zato smo s strani EQUASS European Awarding 
Committee prejeli Cerifikat kakovosti Equass Assurance za obdobje 
2 let in sicer v času od 7. 2. 2014 – 7. 2. 2016. Slavnostna podelitev 
certifikata je potekala na dnevih zaposlitvene in poklicne rehabilitacije 
septembra 2014 v Portorožu. 

2.8 Poslovanje v tujini

Že	nekaj	let	poslujemo	tudi	v	tujini	(Italija),	zaradi	česar	imamo	v	Trstu	sklenjeno	
pogodbo z davčnim zastopnikom.

2.9 Upravljanje s tveganji

Za stabilnost in uspešnost podjetja je pomembno učinkovito upravljanje 
poslovnih in finančnih tveganj, s katerimi se podjetje dnevno srečuje. Na znana 
in konstantna tveganja lahko vplivamo in s tem zagotavljamo nemoteno 
delovanje poslovnih procesov, težje pa je obvladovati nepričakovane dogodke.

Poslovna tveganja smo uspeli obvladati in v letu 2014 nismo bili soočeni 
s pomembnejšimi negativnimi posledicami. Uspeli smo obdržati prodajni 
trg naših storitev in proizvodov s prilagajanjem ponudbe in zagotavljanjem 
kakovosti. 

Podjetje ima premoženjske rizike za stavbe in opremo zavarovane pri 
Zavarovalnici Triglav d.d. Ravno tako so zavarovani riziki poškodb pri in v zvezi z 
delom zaposlenih. Uspešno obvladovanje tveganj je odvisno tudi od ustrezne 
usposobljenosti kadra, za kar skušamo skrbeti z izobraževanjem za hitrejše 
prepoznavanje, soočanje in izogibanje negotovostim. 

Pravna varnost in zakonitost poslovanja je pomemben dejavnik pri poslovanju 
podjetja. Ustrezna pravna podpora je ključna na vseh področjih podjetja. 
Zagotavljanje pravnega sodelovanja na vseh nivojih podjetja nam je uspelo v 
letu 2014 dodatno zagotoviti z zaposlitvijo pravnika. 

Pri prodajnem tveganju bi izpostavili soočanje z resnim cenovnim pritiskom 
konkurence in vprašanjem meje vzdržnosti cene, ki jo podjetje lahko prenese. 

Informacijska tveganja obvladujemo s stalnim nadzorom nad delovanjem 
sistemov, periodičnim izvajanjem stresnih testov ter nenehnimi izboljšavami 
varnostne politike.

Informacijsko tveganje obvladujemo s stalnim vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijske podpore podjetja. Izvedel se je tudi poglobljen stresni test 
delovanja informacijske infrastrukture v podjetju, na podlagi katerega so bili 
sprejeti ukrepi, s katerimi bomo še izboljšali zanesljivost in stabilnost delovanja 
informacijskih sistemov v podjetju.

Ves čas smo podvrženi ukrepom politike na področju zakonodaje, ki posega v 
se nanaša oprostitve in olajšave invalidskega podjetja.

Uspešno smo obvladali tudi finančna tveganja, čeprav so gospodarske razmere 
na trgu zaostrene.

Likvidnostno tveganje je bilo majhno in nismo imeli težav s poravnavanjem 
poslovnih in finančnih obveznosti.

Za obvladovanje kreditnega tveganja preverjamo tudi bonitetne ocene 
poslovnih partnerjev in na podlagi tega dogovarjamo in omejujemo 
izpostavljenost do posamičnih kupcev. Z upravljanjem terjatev se aktivno 
ukvarja računovodstvo. V primerih, ko kljub opominom ne pride do poplačila 
obveznosti, se odločimo za sodno obravnavo. Večjih odstopanj v letu 2014 ni 
bilo, pri nekaj večjih kupcih se je pojavil daljši čas za poravnavo obveznosti. 

Oddelek Upravljanje in vzdrževanje stavb kreditno tveganje kupcev obvladuje 
s sistematično urejenim procesom predsodne in sodne izterjave. V letu 2014 
delež neplačnikov ni odstopal od dolgoletnega povprečja.

Podjetje je bilo zmerno podvrženo obrestnim meram, ni pa bilo podvrženo 
spremembam deviznih tečajev.
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2.10 Pregled dogodkov  
 v poslovnem letu 2014

Veliko energije je bilo vloženo v nadaljevanje gradnje poslovnega objekta v 
Šiški.	Projekt	je	v	zaključni	fazi	in	čakamo	na	zakonska	dovoljenja.	V	kolikor	ne	
bo načrtovanih odstopanj, bo selitev izvedena do konca poletja 2015.

Maja smo se preselili v nove prostore v Novem mestu.

Z letom 2014 smo podaljšali koncesijsko dejavnost za Zaposlitveno in poklicno 
rehabilitacijo	do	leta	2020	na	že	obstoječih	lokacijah	(Ljubljana,	Trbovlje,	Novo	
mesto)	in	dodatno	na	lokaciji	v	Novi	Gorici.	

Uspešno smo kandidirali na razpisu za program Socialne vključenosti in dobili 
podaljšanje izvajanja programa do leta 2019.

Uspešno smo podaljšali koncesijsko dejavnost za Storitev vodenja varstva in 
zaposlitve	pod	posebnimi	pogoji	(VDC)	za	20	let	in	za	Storitev	institucionalnega	
varstva	(BE)	za	40	let.

Dodatno smo optimizirali delovne procese v računovodski službi in uspešno 
vzpostavili sistem e-računov. Začeli smo s projektom elektronskega arhiviranja 
dokumentacije.

Izdelana so bila nova navodila za izvajanje nabave materiala, storitev in 
osnovnih sredstev v podjetju Želva d.o.o. Na nivoju podjetja smo pričeli z 
uporabo računalniške aplikacije za izpis internih naročil in dosegli boljši pregled 
nad naročanjem in poenostavili celoten proces, ki je hkrati tudi v pomoč 
materialnemu knjigovodstvu.

Izvedel se je poglobljen stresni test delovanja informacijske infrastrukture v 
podjetju, na podlagi katerega so bili sprejeti ukrepi, s katerimi bomo še izboljšali 
zanesljivost in stabilnost delovanja informacijskih sistemov v podjetju.

2.11 Dogodki po datumu bilance  
 stanja na dan 31. 12. 2014

S 1. 1. 2015 je bil spremenjen Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov, ki spreminja predvsem višino odstopljenih sredstev. Od 1. 1. 2015 
dalje	 invalidska	podjetja	niso	več	v	 celoti	 (razen	prispevkov	 za	 zaposlovanje)	
oproščena plačila prispevkov. Za zaposlene, ki niso invalidi in presegajo 3 
kratnik minimalne plače morajo invalidska podjetja plačati prispevke v celoti. 
Nov zakon je veljal za vsa izplačila po 1. 1. 2015, kar se nanaša že na izplačila 
decembrskih plač.

Z mesecem marcem smo na javnem razpisu ponovno pridobili okvirni 
sporazum za urejanje zelenih in peščenih površin Poti spominov in tovarištva 
za naslednja tri leta.

2.12 Plan za poslovno leto 2015

Temeljne aktivnosti, ki jih v Želvi d.o.o. stalno izvajamo, so postopna optimizacija 
poslovnih procesov povsod, kjer je možno in kjer poslovni procesi dopuščajo, 
iskanje možnosti razvoja trženja obstoječih storitev in novih proizvodov/storitev 
in nadaljevanje začete vzpostavitve sinergije med koncesijskimi in tržnimi deli 
v podjetju.

Načrtujemo, da bomo ohranili dosedanje poslovne povezave na vseh področjih 
in dejavnostih ter usmerili vse možne aktivnosti za pridobitev novih poslov.

Pomembnejše aktivnosti, ki jih načrtujemo v letu 2015: 

•	 zaključitev	gradnje	poslovne	stavbe	na	lokaciji	Ljubljana	Šiška	kamor	bo
mo preselili pretežni del naše trenutno razpršene dejavnosti po Ljubljani. 
Z združevanjem razpršenih enot bomo racionalizirali stroške poslovanja, 
predvsem bomo znižali stroške najemnin poslovnih prostorov, 

•	 socialnovarstvene storitve se bodo izvajale v obsegu pridobljenih koncesij,

•	 stabilizacija oziroma ureditev področja organizacijske enote Čiščenje v 
Ljubljani, s sanacijo celotnega področja bomo nadaljevali v letu 2015,

•	 proučili	bomo	možnosti	za	razvoj	enote	na	Štajerskem	v	občini	Rogaška	
Slatina: morebitne priložnosti za čiščenje ali vrtnarsko komunalni program,

•	 nadaljevali bomo s prenovo managerske ekipe, iskali bomo vodjo enote 
za področje Gorenjske,

•	 v vseh oddelkih bomo skrbeli za večjo gospodarsko rast ter s tem višjo 
dodano vrednostjo ter visoko kvaliteto storitev/proizvodov,

•	 poslovali bomo s kupci s solidno boniteto, iskali optimalne nabavno/
plačilne pogoje ter pospešeno skrbeli za izterjavo na vseh oddelkih.
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO

2.13 Datum sprejetja letnega poročila

Letno poročilo je bilo obravnavano in sprejeto na seji Nadzornega sveta 
25. maja 2015. 
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(v EUR) Pojasnilo 31. 12. 2014 31. 12. 2013
Delež 

(%)

Obveznosti do virov sredstev   6.718.239 6.535.380 100 %

A. Kapital 3.5.3.8 497.564 496.605 7 %

I. Vpoklicani kapital   238.174 238.174 4 %

1. Osnovni kapital   238.174 238.174 4 %

III. Rezerve iz dobička   34.474 23.817 1 %

1. Zakonske rezerve   34.474 23.817 1 %

IV. Presežek iz prevrednotenja   (8.338) - 0 %

V. Preneseni čisti poslovni izid   233.254 233.254 3 %

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta   - 1.360 0 %

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 3.5.3.9 5.176.085 4.996.590 77 %

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti   189.673 190.840 3 %

2. Druge rezervacije   4.986.412 4.805.750 74 %

C. Dolgoročne obveznosti 3.5.3.10 77.235 66.751 1 %

I. Dolgoročne finančne obveznosti   77.235 62.578 1 %

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti   77.235 62.578 1 %

II. Dolgoročne poslovne obveznosti   - 4.173 0 %

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti   - 4.173 0 %

Č. Kratkoročne obveznosti   960.551 974.787 14 %

II. Kratkoročne finančne obveznosti 3.5.3.10 31.148 31.244 0 %

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti   31.148 31.244 0 %

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.5.3.11 929.403 943.543 14 %

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev   195.556 126.916 3 %

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi 
predujmov   2.546 1.784 0 %

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti   731.301 814.843 11 %

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve   6.804 647 0 %

E. Izvenbilančna evidenca 3.5.3.12 2.022.212 1.704.424  

3.1 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014

(v EUR) Pojasnilo 31. 12. 2014 31. 12. 2013
Delež 

(%)

Sredstva     6.718.239    6.535.380  100 %

A. Dolgoročna sredstva     4.379.409    3.751.274  65 %

I. Neopredm. sredstva in dolg. aktivne časovne 
razmejitve 3.5.3.1      6.158       7.339  0 %

1. Dolgoročne premoženjske pravice        5.503       7.339  0 %

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve          655           -  11 %

II. Opredmetena osnovna sredstva 3.5.3.2   4.345.849    3.716.678  65 %

1. Zemljišča in zgradbe     3.456.072    3.319.395  51 %

a) Zemljišča     1.010.167     710.327  15 %

b) Zgradbe     2.445.905    2.609.068  36 %

2. Druge naprave in oprema      350.876     397.283  5 %

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo      538.901           -  8 %

a) Opredmetena	osnovna	sredstva	v	gradnji	in	
izdelavi      538.901           -  8 %

IV. Dolgoročne finančne naložbe 3.5.3.3     22.550      22.405  0 %

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil        8.346       8.346  0 %

c) Druge	delnice	in	deleži        8.346       8.346  0 %

2. Dolgoročna posojila       14.204      14.059  0 %

b) Dolgoročna	posojila	drugim       14.204      14.059  0 %

V. Dolgoročne poslovne terjatve 3.5.3.5      4.852       4.852  10 %

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev        4.852       4.852  10 %

B. Kratkoročna sredstva     2.289.081    2.722.652  34 %

II. Zaloge 3.5.3.4     10.613       9.523  0 %

1. Material        9.484       8.394  0 %

3. Proizvodi in trgovsko blago        1.129       1.129  0 %

III. Kratkoročne finančne naložbe 3.5.3.3    860.392    1.101.946  13 %

2. Kratkoročna posojila      860.392    1.101.946  13 %

b) Kratkoročna	posojila	drugim      860.392    1.101.946  13 %

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.5.3.5   1.182.979    1.182.807  18 %

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev      332.598     297.779  5 %

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih      850.381     885.028  13 %

V. Denarna sredstva 3.5.3.6    235.097     428.376  3 %

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 3.5.3.7     49.749      61.454  1 %
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3.2 Izkaz poslovnega izida  
 od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

(v EUR)  Pojasnila 2014 2013 Indeks

 1. Čisti prihodki od prodaje  3.5.4.1.1 2.854.337 2.668.212 107

	a)	prihodki	doseženi	na	domačem	trgu	   2.848.464 2.662.884 107

	b)	prihodki	doseženi	na	tujem	trgu	   5.873 5.328 110

 2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje   -  135 0

 3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve   1.374 1.820 75

 4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki)  3.5.3.1.4 2.800.454 2.857.801 98

 5. Stroški blaga, materiala in storitev  3.5.4.2.1 (1.429.159) (1.298.827) 110

	a) Nabavna	vrednost	prodanih	blaga	in	materiala	ter	stroški	
porabljenega materiala   (384.277) (341.532) 113

	b) Stroški	storitev	   (1.044.882) (957.295) 109

 6. Stroški dela  3.5.4.2.2 (3.748.393) (3.575.018) 105

	a) Stroški	plač	   (2.783.194) (2.637.770) 106

	b) Stroški	socialnih	zavarovanj	(posebej	izkazani	stroški	
pokojninskih	zavarovanj)	   (456.978) (444.046) 103

	c) Drugi	stroški	dela	   (508.221) (493.202) 103

 7. Odpisi vrednosti  3.5.4.2.3 (339.105) (285.742) 119

	a) Amortizacija	   (249.915) (274.570) 91

	b) Prevrednotovalni	poslovni	odhodki	pri	NDS	in	OOS	   (70.838) (3.091) 2292

	c) Prevrednotovalni	poslovni	odhodki	pri	obratnih	sredstvih	   (18.352) (8.081) 227

 8. Drugi poslovni odhodki  3.5.4.2.4 (158.105) (181.291) 87

 10. Finančni prihodki iz danih posojil  3.5.3.1.5 4.082 17.240 24

	b)	Finančni	prihodki	iz	posojil,	danih	drugim	   4.082 17.240 24

 11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  3.5.3.1.5 16.538 17.857 93

	b)	Finančni	prihodki	iz	poslovnih	terjatev	do	drugih	   16.538 17.857 93

 13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  3.5.4.2.6 (9.053) (3.274) 277

	č)	Finančni	odhodki	iz	drugih	finančnih	obveznosti	   (9.053) (3.274) 277

 14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  3.5.4.2.7 (9.870) (60.884) 16

	b)	Finančni	odhodki	iz	obveznosti	do	dobaviteljev	in	meničnih	
obveznosti   (117) (506) 23

	c)	Finančni	odhodki	iz	drugih	poslovnih	obveznosti	   (9.753) (60.378) 16

 15. Drugi prihodki  3.5.3.1.6 27.879 102.881 27

 16. Drugi odhodki  3.5.4.2.8 (1.681) (259.550) 1

 19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja   9.297 1.360 683

3.3 Izkaz denarnih tokov   
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 

* Vsi izdatki so v izkazu denarnih tokov izkazani kot negativne postavke

(v EUR) 2014 2013

 Denarni tokovi pri poslovanju 

	a)	Postavke	izkaza	poslovnega	izida	 269.996 315.763 

	Poslovni	prihodki	(razen	za	prevrednotenje)	in	finančni	prihodki		iz	poslovnih	terjatev	 5.670.476 5.631.985 

	Poslovni	odhodki	brez	amortizacije	(razen	za	prevrednotenje)	in	finančni	odhodki	iz	
poslovnih obveznosti (5.400.481) (5.316.221)

	b)	Spremembe	čistih	obratnih	sredstev	(in	časovnih	razmejitev,	rezervacij	ter	
odloženih	terjatev	in	obveznosti	za	davek)	poslovnih	postavk	bilance	stanja	 410.710 86.908 

 Začetne manj končne poslovne terjatve (10.002) (100.815)

 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 11.051 82.343 

 Začetne manj končne zaloge (1.090) (704)

 Končni manj začetni poslovni dolgovi 64.690 14.465 

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 346.062 91.619 

	c)	Prebitek	prejemkov	pri	poslovanju	ali	prebitek	izdatkov	pri	poslovanju	 680.706 402.672 

 Denarni tokovi pri naložbenju 

	a)	Prejemki	pri	naložbenju	 9.654 33.072 

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na 
naložbenje 4.859 21.289 

 Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev 4.795 - 

 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb - 11.783 

	b)	Izdatki	pri	naložbenju	 (834.601) (301.552)

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (834.205) (287.493)

 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb (396) (14.059)

	c)	Prebitek	prejemkov	pri	naložbenju	ali	prebitek	izdatkov	pri	naložbenju	 (824.947) (268.480)

 Denarni tokovi pri financiranju 

	b)	Izdatki	pri	financiranju	 (49.038) (24.332)

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (10.445) (3.043)

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (3.133) - 

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (35.460) (21.289)

	c)	Prebitek	prejemkov	pri	financiranju	ali	prebitek	izdatkov	pri	financiranju	 (49.038) (24.332)

 Končno stanje denarnih sredstev 235.097 428.376 

 Denarni izid v obdobju (193.280) 109.860 

 Začetno stanje denarnih sredstev 428.376 318.516 
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Izkaz denarnih tokov je izdelan po Različici I, izvornost podatkov je Bilanca 
stanja in Izkaz poslovnega izida za poslovno leto 2014.

Izkaz Denarnih tokov je sestavljen na podlagi gibanja denarnega toka ki je 
nastal pri poslovanju, naložbenju ter pri financiranju.

3.4 Izkaz gibanja kapitala 

3.4.1 Izkaz gibanja kapitala  
 od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

3.4.2 Izkaz gibanja kapitala  
 od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

(v EUR)
Osnovni 

kapital
Zakonske 

rezerve

Presežek 
iz prevred

notenja

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid

Čisti 
poslovni 
izid leta Skupaj

Stanje na dan  
31. decembra 2013 238.174 23.817  252.228 1.360 515.579 

Preračuni za nazaj  
(odprava	napak) - - - (18.974) - (18.974)

Stanje na dan  
1. januarja 2014 238.174 23.817   233.254 1.360 496.605 

Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja - -  - - 9.297 9.297 

Druge sestavine vseobsegajočega 
donosa poročevalskega obdobja - - (8.338) - - (8.338)

  - - (8.338)  9.297 959 

Razporeditev preostalega dela 
čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala - 1.360 - - (1.360) - 

Razporeditev dela čistega dobička 
za oblikovanje dodatnih rezerv po 
sklepu skupščine - 9.297 - - (9.297) - 

  - 10.657   (10.657)  

Stanje na dan  
31. december 2014 238.174 34.474 (8.338) 233.254  497.564 

BILANČNI DOBIČEK       233.254   233.254 

(v EUR)
Osnovni 

kapital
Zakonske 

rezerve

Presežek 
iz prevred

notenja
Preneseni 

čisti dobiček

Čisti 
poslovni 
izid leta Skupaj

Stanje na dan 
31. decembra 2012 238.174 23.817  253.710 5.718 521.419 

Stanje na dan  
1. januarja 2013 238.174 23.817  253.710 5.718 521.419 

Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja - - - - 1.360 1.360 

  - - - - 1.360 1.360 

Razporeditev preostalega dela 
čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala - - - 5.718 (5.718) - 

Druge spremembe v kapitalu - - - (7.200) - (7.200)

     (1.482) (5.718) (7.200)

Stanje na dan  
31. december 2013 238.174 23.817  252.228 1.360 515.579 

BILANČNI DOBIČEK       252.228 1.360 253.588 
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3.5 Pojasnila k računovodskim  
 izkazom 

Podjetje Želva d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo s 
sedežem na Samovi ulici 9 v Ljubljani. Podrobnosti o naravi 
poslovanja in dejavnosti podjetja ter številu zaposlenih 
so v poslovnem delu poročila. Celotna dokumentacija in 
računovodski izkazi so dostopni na sedežu podjetja in na 
njeni spletni strani www.zelva.si.

Podjetje je v 100-odstotni lasti Zveze Sožitje.

Poslovno leto je enako koledarskemu.

3.5.1 Podlage za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi 
standardi in Zakonom o gospodarskih družbah. Podatki v računovodskih 
izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah vodenih v skladu 
s Slovenskimi računovodskimi standardi. Pri pripravi so upoštevane temeljne 
računovodske predpostavke: časovna neomejenost poslovanja, dosledna 
stanovitnost in nastanek poslovnega dogodka. Pri računovodskih usmeritvah 
so upoštevana osnovna računovodska načela: Previdnost, prednost vsebine 
pred obliko in pomembnost.

Na dan 31.12.2014 je podjetje Želva d.o.o. 100-odstotni lastnik Zavoda Želva in 
Zavoda Nova Želva. Podjetje ne sestavlja konsolidiranih računovodskih izkazov.

3.5.2 Računovodske usmeritve

Podlaga za pripravo računovodskih izkazov
 

Računovodske izkaze je podjetje pripravilo ob upoštevanju nabavne vrednosti.

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih in prikazani brez centov.

Popravek bistvene napake

Pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2014 je podjetje izvedlo popravek 
v skladu z Mednarodnim računovodskim standardom 8 in sicer zaradi cenitve 
nepremičnin, razčlenitve na zemljišča in zgradbe zaradi pravilnega obračuna 
amortizacije, obveznosti iz sodne poravnave in obveznosti po pooblastilu, ter 
izkazovanje prostovoljnih rezervnih skladov in denarnih sredstev prostovoljnih 
rezervnih skladov. Omenjeni popravki vplivajo na bilanco stanja 31. 12. 
2013, medtem ko je poslovni izid in vseobsegajoči poslovni izid za leto 2013 
nespremenjen.

Skladno z navedenim je podjetje opravilo ustrezen preračun bilance 
stanja za leto 2013, kot je razvidno iz spodnje preglednice in pojasnil:

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve

Za merjenje neopredmetenih sredstev uporabljamo model nabavne vrednosti.

Po začetnem pripoznanju podjetje neopredmetena sredstva meri po modelu 
nabavne vrednosti, ki je zmanjšana za amortizacijski popravek vrednosti in 
morebitno izgubo zaradi oslabitve.

Neodpisano vrednost neopredmetenih sredstev je treba podrobno presoditi 
najmanj ob koncu vsakega poslovnega leta. Če se pričakovana doba 
koristnosti neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti pomembno 
razlikuje od prejšnje ocene ter če se pomembno spremenijo pričakovanja 
gospodarskih koristi od sredstva, je treba dobo amortiziranja in metodo 
amortiziranja ustrezno spremeniti. Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in 
knjigovodsko vrednostjo odtujenega neopredmetenega sredstva se prenese 
med prevrednotovalne poslovne prihodke, če je čisti donos ob odtujitvi večji 
od knjigovodske vrednosti, oziroma med prevrednotovalne poslovne odhodke, 
če je knjigovodska vrednost večja od čistega donosa ob odtujitvi.

Opredmetena osnovna sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se 
uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v 
najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več 
obračunskih obdobjih.

Za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev uporabljamo model nabavne 
vrednosti. V dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva so 
zajeti njegova nakupna cena in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati 
njihovi usposobitvi za nameravano uporabo ter ocena stroškov razgradnje, 
odstranitve in obnove. Če je nabavna vrednost opredmetenega osnovnega 

(v EUR) Poročanje leta 2013 po 
popravkih Popravki Poročanje leta 2013

Zemljišča 710.327 566.536 143.791 

Zgradbe 2.609.068 (309.135) 2.918.203 

Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo - (906.552) 906.552 

Kratkoročne poslovne terjatve 307.608 9.829 297.779 

Denarna sredstva 428.376 (184.112) 612.488 

Sredstva   (823.434)  

       

Preneseni čisti poslovni izid 233.254 (18.974) 252.228 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve

4.996.590 (649.150) 5.645.740 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 814.843 83.002 731.841 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 647 (238.312) 238.959 

Obveznosti do virov sredstev   (823.434)  

       

Izvenbilančna evidenca 1.704.424 184.112 1.520.312 
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sredstva velika, se razporedi na njegove dele. Kasneje nastali stroški, ki so 
povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno 
vrednost, če se povečujejo bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi.

Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah izkazane posebej 
nabavne vrednosti oziroma prevrednotene nabavne vrednosti in posebej 
popravki vrednosti, pri čemer popravek vrednosti predstavlja njihov kumulativni 
odpis kot posledico amortiziranja. V bilanci stanja so izkazana po neodpisani 
vrednosti	 (knjigovodski	 vrednosti),	 ki	 predstavlja	 razliko	 med	 nabavno	 in	
odpisano vrednostjo.

Knjigovodska vrednost opredmetenih osnovnih sredstev ne sme presegati 
njihove nadomestljive vrednosti. Nadomestljiva vrednost je poštena vrednost, 
zmanjšana za stroške prodaje ali vrednost pri uporabi, odvisno od tega, katera 
je večja.

Stroške zamenjave nekega dela opredmetenega osnovnega sredstva podjetje 
pripozna v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da bodo 
pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in če je mogoče zanesljivo 
izmeriti njegovo nabavno vrednost. Popravila in vzdrževanje se izkazujejo kot 
stroški vzdrževanja v obdobju, v katerem nastanejo.

Amortizacija
Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizljivih sredstev, 
zmanjšana za ocenjeno preostalo vrednost. Amortizacija, ki izhaja iz presežka 
nad izvirno nabavno vrednostjo se pojavi pri prevrednotenju opredmetenih 
osnovnih sredstev zaradi okrepitve. Osnovna sredstva se amortizirajo 
posamično. Uporablja se enakomerni časovni obračun amortiziranja.

Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno 
sredstvo in se med obračunskim letom ne spreminjajo. 

Končni obračun amortizacije se sestavi ob koncu poslovnega leta in ob 
statusnih spremembah med letom.

Osnovna sredstva se začnejo amortizirati prvi dan naslednjega meseca po tem, 
ko so razpoložljiva za uporabo.

Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je 
obračunana po naslednjih stopnjah:

Finančne naložbe
Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot 
dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne naložbe so tiste, 
ki jih ima podjetje v posesti dalj kot leto dni in jih ne namerava prodati. Tiste 
dolgoročne finančne naložbe v finančne dolgove drugih podjetij, države ali 
drugih	 izdajateljev	 (finančne	naložbe	 v	 posojila),	 ki	 zapadejo	 v	 plačilo	 v	 letu	
dni po dnevu bilance stanja, se v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne 
finančne naložbe.

Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju razvrstijo v:

•	 finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,

•	 finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo,

•	 finančne naložbe v posojila ali

•	 za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.

Finančne naložbe se v začetku izkazujejo po pošteni vrednosti. Če gre za 
finančno sredstvo, ki ni razvrščeno med finančna sredstva, izmerjena po pošteni 
vrednosti prek poslovnega izida, je treba začetni pripoznani vrednosti prišteti 
stroške posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali izdaje finančnega sredstva. 

Če podjetje obračunava finančno naložbo po datumu poravnave, mora 
naložbo, ki bo pozneje izmerjena po nabavni vrednosti ali odplačni vrednosti, 
pripoznati na začetku po njeni pošteni vrednosti na datum trgovanja, povečani 
za stroške posla. 

Prevrednotovanje finančnih naložb je sprememba njihove knjigovodske 
vrednosti. Kot prevrednotovanje se ne štejejo pogodbeni pripisi obresti in 
druge spremembe glavnice naložbe. Pojavi se predvsem kot prevrednotovanje 
finančne naložbe na njihovo pošteno vrednost, prevrednotovanje finančnih 
naložb zaradi oslabitve ali prevrednotovanje finančnih naložb zaradi odprave 
njihove oslabitve.

Poštena vrednost je dokazana, če jo je mogoče zanesljivo izmeriti.

Zaloge
Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno vrednoti po 
nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne in druge dajatve in neposredni 
stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana za dobljene popuste.

Količinska enota proizvoda oz. nedokončane proizvodnje se izvirno vrednoti 
po proizvajalnih stroških. S proizvajalnimi stroški so mišljeni neposredni stroški 
materiala, neposredni stroški dela, neposredni stroški storitev, neposredni 
stroški amortizacije in splošni proizvajalni stroški.

Vrednosti sestavin v cene enote in celotna cena enote izhajajo v začetku iz 
izvirnih velikosti. Če se v obračunskem obdobju cene na novo nabavljenih enot 
ali stroški na novo proizvedenih enot razlikujejo od cen oziroma stroškov enot 
iste vrste v zalogi se lahko med letom za zmanjševanje teh količin uporablja 
metoda	zaporednih	cen	(FIFO).

Prevrednotenje zalog je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se 
ob koncu poslovnega leta ali med njim. Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti 
ali čisti iztržljivi vrednosti in sicer po manjši izmed njiju. Zaradi okrepitve se 
zaloge ne prevrednotujejo.

Zap. št. Amortizacijske stopnje Najvišje letne amortizacijske stopnje

1. Gradbeni objekti, vključno z naložbenimi nepremičninami 3 %

2. Deli gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin 6 %

3. Oprema, vozila in mehanizacija 20 %

4. Deli opreme in oprema za raziskovalne dejavnosti 33,3 %

5. Računalniška, strojna in programska oprema 50 %

6. Večletni nasadi 10 %

7. Osnovna čreda 20 %

8. Druga vlaganja 10 %
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Posojila in terjatve
Posojila in terjatve so neizvedena finančna sredstva s fiksnimi in določljivimi 
plačili, s katerimi se ne trguje na aktivnem trgu.

Ob začetnem pripoznanju jih podjetje izkaže po pošteni vrednosti, v zneskih , ki 
izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Kasneje jih meri 
po metodi odplačane vrednosti, zmanjšane za oslabitve. 

Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo 
poravnane v celotnem znesku, je treba šteti kot dvomljive, če se zaradi njih 
začne sodni postopek, pa kot sporne.

Popravek vrednosti se oblikuje na podlagi časovne analize terjatev po letih 
zapadlosti.

Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi 
se lahko ob koncu poslovnega leta ali med njim.

Terjatve izražene v tuji valuti se na dan bilance stanja preračunajo v domačo 
valuto. Povečanje terjatev povečuje finančne prihodke, zmanjšanje terjatev pa 
povečuje finančne odhodke. 

Kapital
Celotni kapital podjetja se obvezno razčlenjuje na vpoklicani kapital, kapitalske 
rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti poslovni izid 
poslovnega leta in prevrednotovalne popravke kapitala.

Prevrednotenje kapitala je sprememba njegove knjigovodske vrednosti kot 
posledice prevrednotenja sredstev. Opravi se na koncu poslovnega leta ali 
med njim. Presežek iz prevrednotenja se pojavi zaradi povečanja knjigovodske 
vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, 
dolgoročnih finančnih naložb in kratkoročnih finančnih naložb.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih 
dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo 
določeno ter katerih velikosti je mogoče zanesljivo oceniti. Dolgoročne pasivne 
časovne	razmejitve	izkazujejo	odložene	prihodke	(državne	podpore	in	donacije	
prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje določenih 
stroškov),	 ki	 bodo	 v	 obdobju	daljšem	od	 leta	 dni	 pokrili	 odložene	odhodke.	
Z njimi pokrivamo stroške amortizacije teh sredstev oziroma določene druge 
stroške. Porabijo se s prenašanjem med prihodke.

Z rezervacijami v obliki vnaprej vračunanih stroškov pokrivamo v prihodnosti 
nastale stroške oziroma odhodke in lahko nastanejo iz naslova reorganizacije, 
pričakovanih izgub iz kočljivih pogodb, pokojnin, jubilejnih nagrad in odpravnin 
ob upokojitvi. 

Rezervacije se lahko uporabljajo samo za tiste postavke, za katere so bile 
oblikovane, v utemeljenih primerih pa tudi za enakovrstne postavke.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve se ne prevrednotujejo. 
Na koncu obračunskega obdobja se popravijo tako, da je njihova vrednost 
enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo 
obveze.

Po koncu obračunskega obdobja, za katerega je bila oblikovana rezervacija, se 
njen celotni neporabljen del prenese med ustrezne prihodke.

Obveznosti
Kratkoročne in dolgoročne obveznosti se na začetku ovrednotijo z zneski, ki 
izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku. 

Dolgoročne obveznosti se izkazujejo kot dolgoročne finančne obveznosti 
in dolgoročne poslovne obveznosti. Dolgoročne finančne obveznosti so 
dolgoročna posojila, dolgoročne poslovne obveznosti pa so dolgoročni krediti, 
dolgoročni dolgovi iz finančnega najema, dolgoročne menične obveznosti, 
dolgoročno dobljeni predujmi in varščine in obveznosti za odloženi davek. 
Povečujejo se za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in 
morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. 

Del dolgoročnih obveznosti, ki je že zapadel v plačilo, in del dolgoročnih 
obveznosti, ki bo zapadel v plačilo v letu dni, se v bilanci stanja preneseta med 
kratkoročne obveznosti.

Pri kratkoročnih obveznostih se ločeno izkazujejo kratkoročne finančne 
obveznosti in kratkoročne poslovne obveznosti. Kratkoročne finančne obvez-
nosti so dobljena posojila. Kratkoročne poslovne obveznosti so dobljeni 
predujmi in varščine od kupcev, obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini, 
obveznosti za nezaračunano blago in storitve, obveznosti do delavcev, 
obveznosti do državnih institucij in druge obveznosti.

Dolgoročni in kratkoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance 
stanja preračunajo v domačo valuto. Povečanje kratkoročnih dolgov povečuje 
redne finančne odhodke, zmanjšanje dolgoročnih dolgov pa redne finančne 
prihodke.

Prihodki
Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge 
prihodke. 

a) Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s 
poslovnimi učinki.

Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov 
oziroma trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem 
obdobju. Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se 
merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih na fakturah in drugih listinah, 
zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega 
plačila.

Drugi poslovni prihodki so prihodki od odprave rezervacij, subvencije, regresi, 
kompenzacije, premije in podobni prihodki. 

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih 
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne 
vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo.

b) Finančni prihodki
Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z finančnimi 
naložbami in tudi v zvezi s terjatvami v obliki obračunanih obresti, deležev v 
dobičku drugih in kot prevrednotovalni finančni prihodki. Prevrednotovalni 
finančni prihodki se pojavijo ob odtujitvi finančnih naložb. 
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Odhodki
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge 
odhodke.

a) Poslovni odhodki
Poslovne odhodke predstavljajo vsi stroški nastali v poslovnem letu, evidentirani 
po naravnih vrstah kot so stroški materiala, stroški storitev, popravek obratnih 
sredstev, amortizacija... Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavijo v zvezi 
z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi sredstvi in obratnimi 
sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s 
presežkom iz prevrednotenja kapitala iz njihove predhodne okrepitve.

b) Finančni odhodki
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Med 
odhodki za financiranje so zajeti predvsem stroški danih obresti, odhodki 
za naložbenje pa imajo naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov. 
Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi s finančnimi naložbami 
zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz 
prevrednotenja kapitala.

Davki
Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in 
odloženi davek. Odmerjeni davek je tisti, ki bo odveden od obdavčljivega 
dobička za poslovno leto, z uporabo davčnih stopenj, uveljavljenih na datum 
bilance stanja, ob morebitni prilagoditvi davčnih obveznosti v povezavi s 
preteklimi poslovnimi leti. 

Davek od dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, 
v katerem se nanaša neposredno na postavke izkazane v kapitalu in se zato 
izkazuje med kapitalom.

Zneski terjatev in obveznosti za odloženi davek niso pripoznani.

Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi. Denarna sredstva in 
denarne ustreznike v izkazu denarnih tokov predstavljajo denar in denarna 
sredstva na računih. Prejemki in izdatki iz naslova kraktoročnih finančnih 
naložb se nanašajo na bančne depozite z zapadlostjo do 3 mesecev in so 
izkazani v okviru kratkoročnih finančnih naložb, v izkazu denarnih tokov zaradi 
navedenega ni izkazanih prejemkov in izdatkov iz tega naslova.

3.5.3 Pojasnila k postavkam iz bilance stanja

3.5.3.1 Neopredmetena osnovna sredstva

Izkaz gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročno aktivnih 
časovnih razmejitev: 

Med neopredmetenimi sredstvi se na kontu premoženjskih pravic vodijo zneski, 
ki jih je podjetje namenilo za nakup računalniških programov. Neodpisano 
stanje na dan 31.12.2014 je 5.503 €.

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so zbrana sredstva za rezervni sklad 
prostora v Novem mestu.

(v EUR)
Pravice do ind. lastnine in 

druge pravice
Dolgoročno 

odloženi stroški Skupaj

Nabavna vrednost

31. decembra 2013 63.895  63.895 

1. januarja 2014 63.895  63.895 

Pridobitve 666 847 1.513 

Odtujitve 211 (192) 19 

31. decembra 2014 64.772 655 65.427 

Nabrani popravek vrednosti

31. decembra 2013 56.556  56.556 

1. januarja 2014 56.556  56.556 

Amortizacija v letu 2.502 - 2.502 

Odtujitve 211 - 211 

31. decembra 2014 59.268  59.268 

Neodpisana vrednost

31. decembra 2013 7.339  7.339 

1. januarja 2014 7.339  7.339 

31. decembra 2014 5.503 655 6.158 



Ra
ču

no
vo

ds
ko

 p
or

oč
ilo

5554

3.5.3.2 Opredmetena osnovna sredstva
Izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev:

Vlaganja	na	objektih	(v	najemu),	ki	jih	zaradi	selitve	ne	uporabljamo	več	smo	na	
podlagi sklepov uprave izločili iz evidenc. Vse izločitve se nanašajo na vlaganja 
v tuja osnovna sredstva.

Po prejetem sklepu inventurne komisije, ki je naredila redni letni popis osnovnih 
sredstev na dan 31. 12. 2014 je bila obračunana amortizacija in za enak znesek 
oblikovan popravek vrednosti. Iztrošena in izrabljena sredstva so bila izločena 
iz evidenc.

Pridobitve na postavki opredmetenih osnovnih sredstev v pridobivanju se 
nanašajo	na	povečanje	vrednosti	nepremičnine	v	gradnji	v	Šiški.

Neodpisana vrednost opreme v finančnem najemu na dan 31. 12. 2014 znaša 
165.889 €. Vrednost neodplačanega zneska osnovnih sredstev v finančnem 
najemu je 120.703 €.

Investicija v teku v znesku 538.901 € predstavlja vlaganja v izgradnjo nove 
nepremičnine	v	Šiški.

Zaveze za nakup osnovnih sredstev po stanju na dan 31. 12. 2014 znašajo 
854.052 €. 

Nepremičnine podjetja so bremen proste.

3.5.3.3 Finančne naložbe
•	 Dolgoročne finančne naložbe

(v EUR) 31.12.2014 31.12.2013 Indeks

Dolgoročne finančne naložbe: 8.346 8.346 100 

Druge delnice in deleži 8.346 8.346 100 

Dolgoročna posojila 14.204 14.059 101 

Dolgoročna posojila drugim 14.204 14.059 101 

Skupaj 22.550 22.405 101 

Podjetje ima dolgoročne finančne naložbe v Zavod Nova Želva v višini 4.173 € 
ter v Zavod Želva v višini 4.173 €.

Dolgoročno dani depoziti v višini 14.204 € so vezani na zastavo terjatev zaradi 
pridobljenih poslov. 

•	 Kratkoročne finančne naložbe

(v EUR) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Indeks

Kratkoročna posojila 860.392 1.101.946 78

Kratkoročna posojila drugim 860.392 1.101.946 78

Skupaj 860.392 1.101.946 78

Kratkoročni depoziti v bankah predstavljajo vezan denar z ročnostjo do enega 
leta. 

3.5.3.4 Zaloge

(v EUR) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Indeks

Material in surovine 9.484 8.394 113

Proizvodi 1.129 1.129 100

Skupaj 10.613 9.523 111

Inventurna komisija je na dan 31. 12. 2014 ugotovila manko zalog v višini 8 €.

3.5.3.5 Poslovne terjatve
•	 Dolgoročne poslovne terjatve

(v EUR) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Indeks

Dolgoročno dani predujmi in varščine 4.852 4.852 100

Skupaj 4.852 4.852 100 

Stanje dolgoročnih poslovnih terjatev predstavljajo dane varščine za sklenjene 
najemne pogodbe.

(v EUR) Zemljišča Zgradbe

Druge 
naprave in 

oprema

Vlaganja v 
tuja osnovna 

sredstva

Osnovna 
sredstva v 

pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost

31. decembra 2013 143.791 3.156.604  1.696.190   809.130 906.552 6.712.266 

Prilagoditve 566.536 (361.537) - (88.991) (906.552) (790.543)

1. januarja 2014 710.327 2.795.067  1.696.190   720.139  5.921.723 

Pridobitve 299.840 -  108.683   - 538.901 947.424 

Odtujitve - - (74.159)   (80.224) - (154.383)

31. decembra 2014 1.010.167 2.795.067  1.730.715   639.914 538.901 6.714.764 

Nabrani popravek vrednosti

31. decembra 2013  669.369  1.298.907   378.162  2.346.438 

Prilagoditve - (60.054)  -   (81.338) - (141.393)

1. januarja 2014  609.314  1.298.907   296.823  2.205.045 

Amortizacija v letu - 83.852  146.597   16.964 - 247.413 

Odtujitve - - (65.665)   (77.931) - (143.596)

Oslabitve - 60.054 - - - 60.054 

31. decembra 2014  753.220  1.379.839   235.856  2.368.916 

Neodpisana vrednost

31. decembra 2013 143.791 2.487.235  397.283   430.968 906.552 4.365.828 

1. januarja 2014 710.327 2.185.753  397.283   423.315  3.716.678 

31. decembra 2014 1.010.167 2.041.847  350.876   404.058 538.901 4.345.849 
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•	 Kratkoročne poslovne terjatve

(v EUR) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Indeks

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev: 385.537 351.978 110 

- na domačem trgu 385.260 350.664 110 

- na tujih trgih 278 1.313 21 

Dani kratkoročni predujmi in varščine 4.405 4.121 107 

Kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun 863.182 893.101 97 

Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 258 1.035 25 

Druge kratkoročne terjatve 226.137 210.476 107 

Oslabitve (296.540) (277.903) 107 

Skupaj 1.182.979 1.182.807 100 

Želva d.o.o. ima na dan 31. 12. 2014 do Zavoda Nova Želva odprto terjatev v 
višini 5.691 €.

Kratkoročne terjatve do kupcev iz rednega poslovanja znašajo 385.537 €.

Popravek vrednosti terjatev do kupcev se je povečal za znesek 18.352 €.

Po stanju na dan 31.12.2014 ni terjatev do članov uprave, nadzornega sveta in 
lastnikov podjetja. 

Časovna analiza terjatev na dan 31. 12. 2014

Terjatve: Do kupcev Iz poslovanja za tuj račun

  31. 12. 2014 31. 12. 2014

(v EUR)    

Nezapadlo 213.880 318.008 

Zapadlo do    

 30 dni 78.170 77.181 

 31 - 90 dni 32.990 47.930 

 91-360 14.785 107.840 

 nad 360 dni 45.713 312.223 

Skupaj 385.538 863.182 

Oblikovan popravek vrednosti terjatev (52.940) (243.600)

Stanje terjatev z upoštevanim popravkom 332.598 619.582

3.5.3.6 Denarna sredstva

(v EUR) 31. 12. 2013 31. 12. 2013 Indeks

Gotovina v blagajni v domači valuti 467 117      398  

Denarna sredstva na računih v domači valuti 234.629 428.259       55  

Skupaj 235.097 428.376       55  

3.5.3.7 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

(v EUR) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Indeks

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 49.356 50.062 99

Kratkoročno nezaračunani prihodki 371 11.392 3

DDV od prejetih predujmov 22 - -

Skupaj 49.749 61.454 81

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki v višini 49.356 € predstavljajo 
prejete račune dobaviteljev v letu 2014, obračunsko pa se nanašajo na poslovno 
leto 2015. 

3.5.3.8 Kapital

Osnovni kapital podjetja v višini 238.174 € je v celotni višini last Zveze Sožitje 
- Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, 
Ljubljana.

Čisti poslovni izid za poslovno leto 2014 je 9.297 € in se po sklepu uprave 
podjetja v skladu s statutom in ZZRZI-C prerazporedi v zakonske rezerve.

Negativni presežek iz prevrednotenja predstavlja izračunana aktuarska izguba 
iz naslova rezervacij za odpravnine ob upokojitvah, ki ga je na dan 31.12.2014 
opravil pooblaščeni aktuar.

Če bi podjetje prevrednotilo kapital s stopnjo rasti življenjskih potrebščin za leto 
2014 bi izkazala poslovni izid v višini 6.310 €.

3.5.3.9 Rezervacije in dolgoročne pasivne  
 časovne razmejitve

(v EUR)

Pokojnine, 
jubilejne nagrade, 

odpravnine ob 
upokojitvi

Prejete 
dotacije za 
pokrivanje 

stroškov

Prejete 
dotacije za 

osnovna 
sredstva

Druge 
rezervacije Skupaj

Stanje  
31. decembra 2013 190.840 1.043.456 3.728.129 34.165 4.996.590 

Oblikovanje 40.307 1.302.144 1.012.403 - 2.354.854 

Poraba (25.959) (1.754.813) -  - (1.780.772)

Odprava (15.516) -  (379.071) - (394.587)

Stanje  
31. decembra 2014 189.673 590.786 4.361.461 34.165 5.176.085 

(v EUR) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Indeks

Kapital 497.564 496.605 100 

Vpoklicani kapital 238.174 238.174 100 

Rezerve iz dobička 34.474 23.817 145 

Presežek iz prevrednotenja (8.338) -  

Preneseni čisti poslovni izid 233.254 233.254 100 

Čisti poslovni izid poslovnega leta - 1.360  
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Podjetje je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim 
pravilnikom zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlencem in odpravnin 
ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne rezervacije. Druge 
pokojninske obveznosti ne obstajajo. Rezervacije so oblikovane v višini 
ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane 
na dan bilance stanja. Na dan 31.12.2014 je bil narejen obračun za vsakega 
zaposlenega s katerim ima podjetje sklenjeno delovno razmerje za nedoločen 
čas tako, da so bili upoštevani stroški odpravnine ob upokojitvi in strošek vseh 
pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izbrana diskontna obrestna 
mera znaša 2,5 odstotka letno in predstavlja realno obrestno mero. Izračun je z 
uporabo projicirane enote pripravil pooblaščeni aktuar. 

Bilančno stanje obrestovanih neporabljenih odstopljenih sredstev na dan  
31. 12. 2014 je 590.786 €.

Sklad za pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev je sestavljen iz namenskih 
donacij za pokrivanje amortizacije .

3.5.3.10 Finančne obveznosti
•	 Dolgoročne finančne obveznosti

(v EUR) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Indeks

Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema 77.235 62.578 123 

Skupaj 77.235 62.578 123 

Ustrezni del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2014, je bil prenesen na 
kratkoročne finančne obveznosti.

•	 Kratkoročne finančne obveznosti

(v EUR) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Indeks

Kratkoročne obveznosti iz finančnega najema 31.148 31.244 100

Skupaj 31.148 31.244 100

Med kratkoročne finančne obveznosti v višini 31.148 € so vključene obveznosti 
po pogodbah za finančni najem, zmanjšane za obresti, ki zapadejo v plačilo v 
letu 2015. 

Celotna vrednost neodplačanih anuitet za osnovna sredstva v finančnem 
najemu znaša 120.703 €.

3.5.3.11 Poslovne obveznosti

•	 Kratkoročne poslovne obveznosti

(v EUR) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Indeks

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 195.556 126.916 154 

- na domačem trgu 195.443 125.714 155 

- na tujih trgih 114 1.202 9 

Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov, varščin 2.546 1.784 143 

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 403.875 492.431 82 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 233.799 207.383 113 

Kratkoročne obveznosti do države in drugih inštitucij 30.316 30.275 100 

Kratkoročne obveznosti do financerjev 15 1.407 1 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 63.295 83.347 76 

Skupaj 929.403 943.543 99 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev predstavljajo saldo neplačanih prejetih 
računov dobaviteljev iz poslovanja. Višji znesek obveznosti v primerjavi z lanskim 
letom	je	zaradi	odprtih	postavk	začasne	situacije	gradnje	objekta	v	Šiški,	ki	je	bil	
poravnan v januarju 2015. 

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun v višini 403.875 € predstavljajo 
saldo neplačanih prejetih računov dobaviteljev za etažne lastnike, katerih 
plačnik je podjetje Želva d.o.o, kot njihov upravnik.

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 233.799 € tvorijo obračunane in 
neizplačane plače za mesec december 2014. Obveznosti do zaposlenih oziroma 
plače so bile izplačane dne 15. 1. 2015.

Obveznosti do državnih in drugih institucij 30.316 € predstavljajo obračunani 
in neplačani DDV za mesec december 2014 in obveznosti za davčni odtegljaj 
decembrskih obveznosti iz drugega pogodbenega razmerja. 

Druge kratkoročne obveznosti v višini 63.295 € se nanašajo na zneske ob-
veznosti nagrad in žepnin uporabnikom, obveznosti za izplačila do drugih 
pogodbenih razmerij za mesec december 2014 in obveznost za izvensodno 
poravnavo	v	zvezi	 z	gradnjo	objekta	Šiška,	 katera	 se	zapre	po	 izpolnitvi	vseh	
dorečenih pogodbenih obvez. 

3.5.3.12 Zunajbilančna sredstva
Zunajbilančna sredstva so sestavljena iz bančnih garancij za zavarovanje 
dobre izvedbe pogodbenih obveznosti za pridobljena javna naročila v višini 
77.165 € in sredstev zbranih za tujem imenu za tuj račun v okviru dejavnosti 
Upravljanja in vzdrževanja stavb. Sredstva etažnih lastnikov, ki izhajajo iz poslov 
po pooblastilu etažnih lastnikov za upravljanje njihovih nepremičnin in so 
namenjena pokrivanju bodočih stroškov za nemoteno vzdrževanje objektov 
in sredstva obveznega rezervnega sklada in prostovoljnih rezervnih skladov v 
višini 1.945.047 €. 

    



Ra
ču

no
vo

ds
ko

 p
or

oč
ilo

6160

(v EUR) 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Dane garancije in jamstva 77.165 79.069 

Druge izvenbilančne postavke skladov v tujem imenu za tuj račun 1.945.047 1.625.355 

Skupaj 2.022.212 1.704.424

(v EUR) 31. 12. 2014

Stanje rezervnega sklada 1.620.465 

Stanje sklada najemnin 55.527 

Stanje sklada prostovoljno zbranih sredstev 82.336 

Razmejene obvezbosti za obresti depozitov rezervnega sklada 4.306 

Obveznosti do dobaviteljev rezervnega sklada 48.147 

Ostale obveznosti do rezervnega sklada za še neobračunane obveznosti 134.265 

Skupaj 1.945.047 
    

3.5.4 Pojasnila k postavkam v izkazu  
 poslovnega izida       

3.5.4.1  Prihodki 

3.5.4.1.1 Čisti prihodki od prodaje

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 2.848.464 2.662.884 107

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujih trgih 5.873 5.328 110

Skupaj 2.854.337 2.668.212 107 

Zaradi spremenjenega kontnega evidentiranja postavk je indeks v primerjavi z 
lanskim letom višji za 7 %. Z upoštevanjem prilagoditve postavk za preteklo leto 
je rast prihodkov od prodaje 2 %. 

V letu 2014 so bili prihodki ZZZS za storitev izvajanja zdravstvene nege v 
institucionalnem varstvu preneseni med druge poslovne prihodke, prihodki od 
doplačila oskrbnin pa med prihodke od prodaje storitev.

(v EUR) 2014 2013

Prihodki ZZZS 47.890 47.301 

Prihodki od doplačila oskrbnin 157.602 172.585 

3.5.4.1.2 Sprememba vrednosti zalog proizvodov in  
 nedokončane proizvodnje

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje - 135 - 

Skupaj  135  

3.5.4.1.3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Iz naslova opredmetenih osnovnih sredstev 1.374 1.820 75 

Skupaj 1.374 1.820 75 

3.5.4.1.4 Drugi poslovni prihodki  
	 (s	prevrednotevalnimi	poslovnimi	prihodki)

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Prihodki od odprave in porabe dolgoročnih rezervacij 22.417 16.586 135 

Subvencije, dotacije … 2.775.364 2.830.660 98 

Izterjane odpisane terjatve 2.673 10.555 25 

Skupaj 2.800.454 2.857.801 98 

Z upoštevanjem prilagoditve postavk za leto 2013, so se prihodki iz naslova 
subvencij,	dotacij	…	povečali	za	2,5	%	(glej	razkritja	pod	točko	3.5.4.1.1).	Enak	
indeks rasti se veže tudi na celotne druge poslovne prihodke.

Prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij so sestavljeni iz odprave 
rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 15.388 € in prihodkov za 
pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev za katera smo v preteklosti prejeli 
namenske donacije za ta namen, v skupni višini 7.029 €.

Med subvencijami in dotacijami so evidentirani prihodki iz naslova koncesijskih 
dejavnosti za leto 2014 v višini 1.567.908 €, prihodki iz porabe namenskih 
sredstev zaradi zaposlitve invalidov v znašajo 618.051 €, prihodki za izvajanje 
projekta Zelena dolina, Posebni prijatelji in programa usposabljanja na de-
lovnem mestu v skupni višini 93.004 € in prihodki iz naslova odprave rezervacij 
za pokrivanje amortizacije sredstev pridobljenih iz državnih vzpodbud, razpisov 
in koncesij v skupni višini 304.299 €.

Višina državnih vzpodbud zaradi zaposlenih invalidov, ki so v letu 2014 izka-
zana med drugimi prihodki znaša 1.113.305 € in predstavlja 19,5 % celotnih 
prihodkov podjetja.
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Prihodki v letu 2014 iz naslova izvajanja programov in koncesijskih 
dejavnosti pridobljenih s strani Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti so: 

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Prihodki MDDSZ - Koncesija za program Varstveno 
delovnega centra 972.203 1.032.124 94 

Prihodki MDDSZ - Koncesija za izvajanje Zaposlitvene 
rehabilitacije 280.305 275.078 102 

Prihodki MDDSZ - Izvajanje programa socialne vključenosti 267.510 260.800 103 

Skupaj 1.520.018 1.568.002 97

3.5.4.1.5 Finančni prihodki 

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 4.082 17.240 24 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 16.538 17.857 93 

Skupaj 20.620 35.097 59 

Finančni prihodki iz posojil se nanašajo na prihodke od obresti vezanih 
depozitov. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev se nanašajo na izstavljene 
opomine.

3.5.4.1.6 Drugi prihodki

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Donacije 101 6.230 2 

Subvencije, dotacije in podobni prihodki - 71.425 - 

Prejete odškodnine 5.010 390 1.284 

Ostali prihodki 22.767 24.835 92 

Skupaj 27.879 102.881 27 

Ostali prihodki so prihodki za pokrivanje stroškov letovanja uporabnikov, 
uporabe prikolice za zaposlene in dobropisi vezani na zavarovanje. Prihodki 
evidentirani pod postavko subvencij, dotacij in podobnimi prihodki vezani na 
projekte so v letu 2014 evidentirani med drugimi poslovnimi prihodki v višini 
93.004 €. Prihodki se nanašajo na izvajanje projektov Zelena dolina, Posebni 
prijatelji in usposabljanje na delovnem mestu.

3.5.4.2 Stroški in odhodki

3.5.4.2.1 Stroški blaga, materiala in storitev

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Stroški blaga, materiala in storitev 1.429.159 1.298.827 110 

Stroški porabljenega materiala 384.277 341.532 113 

Stroški storitev 1.044.882 957.295 109 

Stroške materiala predstavljajo naslednje postavke: 

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Stroški energije 169.235 177.534 95

Stroški materiala 91.794 45.587 201

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 28.640 27.717 103

Stroški pomožnega materiala 23.983 22.342 107

Odpis drobnega inventarja in embalaže 9.212 9.941 93

Str. nadom. delov za OS in mat. za vzdrževanje OS 5.146 1.675 307

Drugi stroški materiala 56.267 56.736 99

Skupaj stroški materiala 384.277 341.532 113

Stroške storitev predstavljajo naslednje postavke:

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Najemnine 250.714 227.660 110

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OOS 145.977 126.304 116

Str. plačilnega prometa in bančnih stor. ter zavarovanja 95.989 84.520 114

Stroški transportnih storitev 91.721 89.685 102

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 82.961 78.859 105

Stroški storitev pri ustvarjanju proizv. in opravljanju storitev 82.159 58.770 140

Stroški po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, sejnin 66.083 46.732 141

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 20.753 19.527 106

Stroški sejmov in reklame ter rezprezentance 11.551 10.702 108

Stroški drugih storitev 196.974 214.536 92

Skupaj stroški storitev 1.044.882 957.295 109

Stroški so evidentirani po naravnih vrstah.

Med stroški intelektualnih in osebnih storitev so evidentirani tudi stroški 
rednega letnega revidiranja poslovnih knjig za leto 2013 in del 2014 v višini 
3.790 €.

Členitev stroškov po funkcionalnih skupinah za leto 2014 (v EUR):

Členitev stroškov po funkcionalnih skupinah 5.674.763 

  Nabavna vrednost prodanega blaga 27.606 

  Proizvajalni stroški 5.027.655 

  Stroški prodaje - 

		Stroški	splošnih	dejavnosti	(z	amortizacijo) 619.502 

  Stroški splošnih dejavnosti 530.311 

  Prevred. poslovni odhodki pri opred. osnovnih sredstvih 70.839 

  Prevred. poslovni odhodki pri poslovnih terjatvah 18.352 

  Prevred. poslovni odhodki pri zalogah - 
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3.5.4.2.2 Stroški dela

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Stroški dela 3.748.393 3.575.019 105 

Stroški plač 2.783.194 2.637.770 106 

Strošek socialnih zavarovanj 452.112 427.145 106 

- od tega pokojninskih zavarovanj 248.521 194.206 128 

Stroški dodatnih pokojninskih zavarovanj 4.866 18.468 26 

Drugi stroški dela 508.221 491.636 103 

Strošek	plače	uprave	(bruto	II)	je	za	leto	2014	znašal	91.801	€.	

Strošek sejnin članom Nadzornega sveta je za leto 2014 znašal 6.506 €.

Vse obveznosti do članov uprave odprte na dan 31.12.2014 so bile do sprejetja 
letnega poročila poravnane. Obveznosti so se nanašale na plače za mesec 
december 2014.

3.5.4.2.3 Odpisi vrednosti

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Odpisi vrednosti 339.105 285.742 119 

Amortizacija 249.915 274.570 91 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih, 
opredmetenih osnovnih sredstvih in naložbenih nepremičninah 70.838 3.091 2.292 

Prevrednotovalni poslovni odhodki kot posledica 
prevrednostenja zaradi oslabitve poslovnih terjatev 18.352 8.081 227 

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Amortizacija neopredmetenih sredstev 2.502 5.576 45 

Amortizacija zgradb 100.816 115.309 87 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 146.596 153.685 95 

Uporabljena metoda amortiziranja je razkrita pri osnovnih sredstvih.

Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi in 
opredmetenimi osnovnimi sredstvi so odpisi po inventurnem zapisniku v višini 
70.838 € in v pretežni meri predstavljajo neodpisano vrednost vlaganj v tuja 
osnovna	sredstva	(najem),	ki	jih	podjetje	zaradi	selitve	ne	uporablja	več.

V letu 2014 je bil oblikovan popravek vrednosti terjatev v višini 18.352 €.

3.5.4.2.4 Drugi poslovni odhodki

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Drugi poslovni odhodki 158.105 181.291 87 

Drugi stroški 158.105 181.291 87 

Drugi poslovni odhodki se nanašajo na stroške stavbnega zemljišča, skupnih 
potreb uporabnikov, nagrad uporabnikom in davčno nepriznanih odhodkov. 

3.5.4.2.5 Struktura stroškov in poslovnih odhodkov

(v EUR) 2014 2013 Delež 14 Delež 13

Stroški porabljenega materiala 384.277 341.533 7 % 6 %

Stroški storitev 1.044.882 957.295 18 % 18 %

Stroški dela 3.748.393 3.575.018 66 % 67 %

Odpisi vrednosti 339.105 285.741 6 % 5 %

Drugi stroški 158.105 181.291 3 % 3 %

Skupaj 5.674.762 5.340.879 100 % 100 %

3.5.4.2.6 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 9.053 3.274 277 

Skupaj 9.053 3.274 277 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti predstavljajo obresti za pogodbe 
finančnega	najema	(leasing)	podjetja.

3.5.4.2.7 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 117 506 23 

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 9.753 60.378 16 

Skupaj 9.870 60.884 16 

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti v višini 9.753 € predstavljajo 
obračunane obresti od neporabljenih vzpodbud za zaposlovanje invalidov na 
dan 31.12.2014.

3.5.4.2.8 Drugi odhodki

(v EUR) 2014 2013 Indeks

Denarne kazni 20 - -  

Odškodnine 250 63.335 0 

Ostali odhodki 1.411 196.215 1 

Skupaj 1.681 259.550 1 
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3.5.5 Davek od dohodkov pravnih oseb
Pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb podjetje za leto 2014 nima 
davčne osnove.

Podjetje ne izkazuje odloženih terjatev/obveznosti iz naslova odloženih davkov.

3.5.6 Potencialne obveznosti
Potencialnih obveznosti, ki ne bi bile ustrezno zajete v bilanci stanja na dan 
31.12.2014, podjetje nima.

3.5.7 Dogodki po datumu bilance stanja
Od datuma računovodskih izkazov do dneva priprave tega poročila niso 
bili ugotovljeni dogodki, ki bi vplivali na resničnost in poštenost prikazanih 
računovodskih izkazov za leto 2014.

Ljubljana, 28. 4. 2015 

3.6 Poročilo neodvisnega revizorja
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ŽELVA podjetje za usposabljanje  
in zaposlovanje invalidov, d.o.o. Ljubljana
Samova ulica 9, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/280 33 00, 01/280 33 06
www.zelva.si


