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1 UVOD  

1.1 OSNOVNI PODATKI 

 

 

 

  

Firma Smučarsko turistični center STC Stari vrh d. o. o. 

Skrajšana firma STC Stari vrh d. o. o. 

Sedež Sv. Lenart 51  

Pošta 4227 Selca 

Vrsta organizacije  Družba z omejeno odgovornostjo 

Telefon  04 51 83 170 

Elektronska pošta info@starivrh.si 

Spletni naslov družbe http://www.starivrh.si 

Predsednika nadzornega sveta Jaka JERAŠA  

Poslovodstvo v obdobju Tomaž TROBIŠ, mag. PMN, dipl. org. menedžer 

Glavna dejavnost SKD R93.292 - Dejavnost smučarskih centrov 

Transakcijski računi  IBAN SI56 6100 0002 0502 364 (DH d.d.)  

Matična številka  5921929000 

Davčna številka  SI 14214202 

Datum ustanovitve 27. 12. 1995 

Registrski organ Okrožno sodišče Kranj 

Št. reg. vložka 10567400 

Osnovni kapital  407.500,00 EUR 
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Lastniška struktura na dan 31. 12. 2021 je bila naslednja: 

Družbenik Datum vstopa Delež (€) Delež (%) 

Občina Gorenja vas – Poljane 20. 09. 2004 203.750,00 50.0000 

Občina Škofja Loka 28. 10. 2002 203.750,00 50,0000 

 

1.2 VODENJE IN UPRAVLJANJE DRUŽBE na dan 31. 12 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nadzorni svet in vodstvo družbe STC STARI VRH d. o. o.  

  

Jaka JERAŠA 

 

predsednik Nadzornega sveta 

 

Roman HARTMAN 

 

podpredsednik Nadzornega sveta 

 

Stane PINTAR 

 

član Nadzornega sveta 

Tomaž TROBIŠ 

 

direktor 
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1.3 BESEDA IZVRŠNEGA DIREKTORJA 

 

Poslovno leto 2021 je v celoti zaznamovala omejenost poslovanja zaradi posledic ukrepov 

COVID-19. 

Družba je zaradi nenehnih sprememb sprejetih z odloki vlade pri omejevanju poslovanja 

sprejela poslovno odločitev, da se zaradi nezanesljive situacije in težav pri zagotavljanju 

izvajanja ukrepov sezona 2020/21 ne izvede.  

Ocenjujemo, da je bila poslovna odločitev pravilna ter je družbi zagotovila možnost preživetja, 

ki bi bila v primeru, da bi sezono izpeljali vprašljiva zavoljo visokih stroškov obratovanja, težav 

zagotavljanja delovne sile ter pričakovano slabega obiska smučišča. 

   

 

 

 

Tomaž TROBIŠ 

 direktor 

.  
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2 POSLOVNO POROČILO 

2.1 PRODAJA 

Prodajna realizacija je v letu 2021 dosegla 95.852 EUR, kar predstavlja 55 % dosežene 

realizacije leta 2020. Padec prihodkov prodaje je pričakovan saj smo v letu 2021 vrnili kupnino 

za sezonske vozovnice prodane za sezono 2020/21. 

Kosmati donos od poslovanja v višini 291.499,79 EUR je višji  za  odstotno točko od leta 2020, 

ko je le ta znašal 288.505,45 EUR. 

Trženjske aktivnosti za sezono 2020/21 smo pričeli izvajati septembra 2020, a pri tem nismo 

bili uspešni. Razlog gre pripisati predvsem v ukrepom sprejetih s strani vlade za  

preprečevanja COVID-19, ter previdnosti kupcev, saj se praktično pred samo sezono  ni vedelo 

ali sezona glede na rast širitve epidemije ter povečano število obolelih sploh bo možna oziroma 

pod katerimi pogoji. 

Planirane trženjske aktivnosti so bile usmerjene v aktivnosti, ki so v zadnjih letih dale najboljše 

rezultate. Predprodajo smo v celoti preusmeriti na spletne nakupe, ki smo jih izvajali preko 

svoje e-trgovine ter partnerja Bokal Šport iz Škofja Loke. 

Glede oglaševanja smo se posluževali socialnih omrežij, spleta in drugih utečenih prodajnih 

kanalov. 

V poletnem času z napravami zaradi omejitev nismo obratovali. 

 

Prihodki po kategoriji prihodka od 2013 do 2020 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Čisti prihodki od prodaje 659.721 230.358 482.262 341.583 450.027 414.836 405.310 173.424 95.581 

Subvencije, dotacije, regresi, 

nadomestila povezana s 

Pandemijo  

110.700 100.000 121.500 41.637 66.000 5 64.743 115.081 195.648 

Skupaj poslovni prihodki 770.421 330.358 603.762 385.236 516.027 414.841 470.053 290.525 293.250 
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Subvencije, dotacije, regresi 

V letu 2021 smo uveljavljali subvencije skladno s PKP ukrepi ter tako pridobili za 195.648 EUR 

iz naslova subvencije za čakanje na domu zaposlenih sodelavcev tako za določen kot 

nedoločen čas, izpad prihodka zaradi ne poslovanja povezanega z ukrepi COVID 19. 

2.2 FINANČNI POLOŽAJ 

Trend izboljševanja Finančnega položaj družbe se po sanaciji dolgoročnih obveznosti 

izboljšuje, a kot tak še vedno ne zagotavlja dolgoročne stabilnosti družbe. Glavni razlog je v 

slabih zimskih sezonah ter posledično slabšemu razmerju med odhodki in prihodki, kot ob 

dejstvu, da družba ne uspe zagotoviti delovanja letne sezone, ki bi dodatno pripomogla k 

izboljševanju finančnega stanja družbe. 

Sredstva, pridobljena s strani loškega gospodarstva, so bila v obliki sponzorstev in petletnega 

pred nakupa smučarskih vozovnic. Tako pridobljena sredstva smo časovno razmejili vključno 

s sredstvi obeh občin v višini 180.000 EUR in le-ta ne vplivajo na poslovni izid leta 2021. 

Za leto 2021 prikazan finančni položaj družbe vsebuje tudi finančna rezultata 2017 do 2021 z 

indeksom leta 2021/20. 
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Finančni položaj družbe na dan 31. 12. 2021 

  v EUR s centi  

Postavka 

Znesek  
2021 2020 Indeks 

SREDSTVA 
(002+032+053) 

3.304.325 3.373.200 
98 

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

3.231.476 3.347.651 
97 

II. Opredmetena osnovna sredstva 
(011 do 017) 

3.231.476 3.347.651 

 
1. Zemljišča 0 0  
2. Zgradbe 247.057 254.264 97 
3. Proizvajalne naprave in stroji 2.932.340 3.024.140 97 
4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena 
osnovna sredstva 

52.078 69.247 
75 

2. Kratkoročna posojila 
(046+047) 

0 396 
0 

a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 0 0  
b) Druga kratkoročna posojila 0 396 0 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 
(049 do 051) 

13.687 24.491 
56 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 0  
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 5.860 5.629 104 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 7.827 18.862 41 
V. Denarna sredstva 59.162 662 8941 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0  
Zunajbilančna sredstva 0 0  
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(056+072+075+085+095) 

3.304.325 3.373.200 
98 

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

2.408.330 2.472.635 
97 

I. Vpoklicani kapital 
(058-059) 

404.370 404.370 
100 

1. Osnovni kapital 407.500 407.500 100 
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 3.130 3.130 100 
II. Kapitalske rezerve 2.099.405 2.166.611 97 
III. Rezerve iz dobička 
(062+063-064+065+066) 

0 0 

 
IV. Revalorizacijske rezerve 0 0  
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0 0  
VI. Preneseni čisti dobiček 0 0  
VII. Prenesena čista izguba 95.445 98.347 97 
VIII. Čisti dobiček poslovnega leta 0 0  
IX. Čista izguba poslovnega leta 0 0  
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(073+074) 

250.342 255.078 

98 
1. Rezervacije 0 0  
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 250.342 255.078 98 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(076+080+084) 

0 0 

 
I. Dolgoročne finančne obveznosti 
(077 do 079) 

0 0 

 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 
(081 do 083) 

0 0 

 
III. Odložene obveznosti za davek 0 0  
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
(086+087+091) 

588.675 638.979 
92 

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0  
II. Kratkoročne finančne obveznosti 
(088 do 090) 

267.206 263.206 
102 
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  v EUR s centi  

Postavka 

Znesek  
2021 2020 Indeks 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 185.000 185.000 100 
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 60.000 60.000 100 
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 22.206 18.206 122 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 
(092 do 094) 

321.469 375.773 
86 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 0  
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 154.855 207.059 75 
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 166.614 168.714 99 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 56.978 6.508 876 
Zunajbilančne obveznosti 0 0  
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2.3 INVESTICIJE 

V letu 2021 smo izvajali standardna investicijsko vzdrževalna dela ter izvedli pripravo naprav 

smučišča in tehnične preglede smučarskih naprav s strani akreditiranih izvajalce. 

Na šest sedežnici b do konca leta 2021 morali izvesti servisni pregled v razstavljenem stanju 

po petnajstih letih obratovanja a smo zaradi objektivnih razlogov pri izdaji vloge za izdajo 

obratovalnih dovoljenj zaprosili pristojno ministerstvo za uvelavljanje šest mesečnega odloga 

skladno z možnostmi, ki nam jih omogoča zakonodaja. 

Skladno z našo vlogo so za vse žičniške naprave izdana pozitivna obratovalna dovoljenja, ki 

so nam omogočila nemoteno izpeljavo sezone 2021/22 

2.4 ZAPOSLENI  

Delo z zaposlenimi je vsakoletni izziv, saj zaposlovanje zaradi tipičnega sezonskega dela in 

nezmožnosti uvedbe letne sezone, ki bi zagotavljala redne zaposlitve, zaposlenim iskalcem 

zaposlitve predstavlja zgolj začasno rešitev.  Ko sezonski zaposleni najde zaposlitev za daljše 

obdobje se praviloma v naslednjem letu za delo na smučišču ne javi, kar družbi povečuje 

stroške uvajanja kadra, kot tudi izvedbe zdravniških pregledov.  

 
Število zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2021 

Stopnja strokovne izobrazbe Število zaposlenih % 

IV     

V 4 80% 

VI    0% 

VII 1 20% 

Skupaj 5 100% 

 

 

Na dan 31. 12. 2021 je bili redno zaposlenih pet delavcev. Povprečno je STC Stari vrh v letu 

2021 zaposloval 1,85 redno zaposlenih sodelavcev leto pred tem 3,90. 

Za zaposlene tako za določen kot nedoločen čas smo uveljavljali subvencijo za čakanje na 

delo skladno z PKP veljavnimi ukrepi. 

Sprememba v načinu zaposlovanja je bila uvedena predvsem zaradi zniževanja stroškov dela, 

saj so podjemne in študentske pogodbe za delodajalca dražje od rednih zaposlitev. V letu 2021 

smo zato sklepali pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 
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2.5 DOGODKI PO ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA 

Po zaključku poslovnega leta ni bilo dogodkov, ki bi kakor koli vplivali na vsebino letnega 

poročila. 

 

2.6 UPRAVLJANJE S TVEGANJI 

Družba je v letu 2021 obvladovala tveganja in kratkoročno zagotavljala obstoj družbe. Z 

izvajanjem aktivnosti je družba postopno začela izvajati pogoje za zagotavljanje dolgoročne 

stabilnosti poslovanja. 

 

Likvidnostna tveganja 

Tveganja, ki so povezana z zagotavljanjem plačilne sposobnosti, so bila delno obvladovana. 

Družba še vedno ni poravnala kumulirane obveznosti v celoti do vseh upnikov med leti 2010 

in 2016, kar posledično predstavlja velika likvidnostna tveganja. 

Zaradi lastniške strukture v letu 2021 ni bilo možno pridobiti dodatnih virov financiranja, ki bi 

omogočili dolgoročnejšo odpravo likvidnostnih tveganj in poplačilo zapadlih obveznosti, 

starejših od 365 dni. 

Z največjim upnikom Zavarovalnico Triglav je bil dosežen sporazum o poplačilu dolga 

nastalem  pred letom 2016 se izvaja skladno z dogovorom iz leta 2020. 
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Kreditna tveganja 

Tveganje, da kupci ne bodo izpolnili svojih obveznosti, ni prisotno. Prodaja vozovnic poteka 

po principu plačil na blagajni ali avansnih plačil pred izdajo smučarskih vozovnic. 

 

Nabavna tveganja 

Nabavna tveganja so povezana s spremembami cen surovin in materialov, kakovostjo in 

dobavnimi roki. V letu 2020 smo tveganja zaradi likvidnostnih težav iz preteklosti bistveno bolje 

obvladovali kot pretekla, kar pripisujemo predvsem pozitivni rešitvi večletne agonije z upnikom 

Heta Asset Resolution. Družbi je z rednimi plačili obveznosti po letu 2017 uspelo pridobiti 

zaupanje dobaviteljev in nemotene dobave.  

 
Kadrovska tveganja  

Kadrovska tveganja vključujejo tveganja posledic socialnega dialoga z zaposlenimi, izgube 

ključnih kadrov, sezonsko dejavnost podjetja in pomanjkanje strokovno usposobljenih kadrov. 

V letu 2021 se kadrovska tveganja bistveno povečajo zaradi sklepanja pogodb za določen čas 

zaposlenih v sezoni 2017/18. Na trgu dela je v letu 2021 opazen trend povečanih potreb po 

zaposlovanju, kar posledično dviguje ceno dela, kot tudi zmanjšuje interes za delo kot ga 

ponuja smučišče. Sama situacija pa se je z nastopom Pandemije bistveno spremenila. Sama 

narava dela, ter sezonska zaposlitev za določen čas, dodatno vpliva na pridobivanje 

ustreznega kadra.   

Tveganj nismo v celoti obvladovali, zato smo tej problematiki posvetili več pozornosti ter delu 

zaposlenih za določen čas v času pandemije podaljšali delovno razmerje z namenom, da 

obdržimo delovno silo tudi za sezono 2020/21. 

 

Investicijska tveganja 

Investicijska tveganja so povezana z osredotočenim izvajanjem in uspešnim aktiviranjem 

investicij, investicijskega vzdrževanja ter uvajanjem novih tehnologij, ki bodo v bližnji 

prihodnosti nujno potrebne. V letu 2021 smo izvajali zgolj nujna investicijska dela katerih 

posledica so praviloma dotrajanost opreme ali strojelomi ter investicijska dela potrebna za 

pridobitev obratovalnih dovoljenj in zagotavljanje smučarske sezone.  

 

Premoženjska tveganja 

Ključna premoženjska tveganja, kot sta požar in strojelom, so preko sistema zavarovanj v 

pretežni meri prenesena na zavarovalnice. 
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Odprti tožbeni postopki 

V teku sta dva tožbena zahtevka, za katera družba glede na višino vtoževanih zahtevkov ni 

oblikovala finančnih rezervacij, in sicer: 

 Pravdni postopek, opr. št. I P 31/2017, ki poteka pred Okrožnim sodiščem v Kranju. V 

njem tožeča stranka Matevž Demšar (Zapreval 3, 4223 Poljane nad Škofjo Loko) toži 

družbo STC za znesek 26.343,00 EUR iz naslova plačila za uporabo njegovih zemljišč, 

na katerih se nahaja bazen za zasneževanje in še nekaterih drugih zemljišč.  Ne 

vezano na pravdni postopek sta se v reševanje zadeve vključila tudi predstavnika 

lastnic družbe STC župana g. Tine Radinja in g. Milan Čadež, ki s tožnikom skušata 

doseči izven sodni dogovor. Do priprave letnega poročila izvensodna poravnava in 

umik tožbe ni dosežen. 

 Pravdni postopek, opr. št. I Pg 170/2020, ki poteka pred Okrožnim sodiščem v Kranju. 

V njem tožeča stranka Zavod Jernik, Zgornje Jezersko 027, Zgornje Jezersko  toži 

družbo STC za znesek 17.984,73 EUR iz naslova plačila za izvajanje službe reševanja 

na smučišču Stari vrh. Vezano na vtožavani znesek smo vložili ugovor, saj iz poslovnih 

knjig družbe STC Stari vrh  do družbe Zavod Jernik ne izkazujemo vtoževanega 

zneska. Družba STC je po letu 2016 obveznosti redno poravnavala odprte so 

obveznosti sezone 2019/20 (delno) ter pred letom 2016 v skupnem znesku 5.461,45, 

ki pa jih bomo delno pobotali z našimi terjatvami do družbe Zavod Jernik ter razliko  

poravnali predvidoma v prvi polovici leta 2021. 
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3 NAČRTI ZA PRIHODNOST  

V prihodnih letih bo potrebno sprejeti odločitev o nadaljnji rasti družbe ter preusmeritvi na 
letno sezono, ter družbo ustrezno kapitalsko prestrukturirati. 
 
Brez letne sezone družba z dejavnostjo v zimski sezoni nima perspektive preživetja. 
Aktivnosti v tej smeri že potekajo tako na strani vodstva družbe kot lastnic.  
 
V drugi polovici leta sta lastnici pričeli pogovore s predstavniki Smučarske zveze Slovenije o 
možnem vstopu SZ z namenom ustanovitve vadbenega alpskega centra na Starem vrhu. 
Ustanovljen naj bi bil zavod, ki bi v prihodnje prevzel aktivnosti družbe STC Stari vrh. 
Sprememba oblike poslovanja naj bi se uvedla zaradi lažjega dostopa do razpisnih sredstev 
na področju alpskega smučanja, ki bodo na razpolago v prihodnjih letih. 
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4 IZJAVE 

4.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI VODSTVA 

Poslovodstvo družbe STC Stari vrh d. o. o. je odgovorno za pripravo letnega poročila in 

računovodskih izkazov s pojasnili na način, ki daje resnično in pošteno sliko premoženjskega 

stanja ter izidov poslovanja za leto 2019 v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in 

Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). 

Poslovodstvo potrjuje poslovno poročilo in računovodske izkaze s pojasnili za poslovno leto 

končano z dnem 31. 12. 2021 in izjavlja: 

 da so računovodski izkazi pripravljeni ob predpostavki, da bo družba nadaljevala 

poslovanje tudi v prihodnje, 

 da dosledno uporablja izbrane računovodske politike in da razkriva morebitne 

spremembe v računovodskih politikah, 

 da so računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter v skladu z načeli 

previdnosti in dobrega gospodarja, 

 da so računovodski izkazi pripravljeni v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi 

računovodskimi standardi, 

 poslovodstvo je odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za vzpostavitev, 

delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno 

predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe 

zaradi prevare ali napake ter za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja 

in drugih sredstev ter za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti 

premoženja družbe. 

 

Sv. Lenart, 31. 03. 2022  

 

Tomaž Trobiš 

 direktor 
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4.2 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 

Družba pri svojem poslovodenju ne uporablja kodeksa. 

 

4.3 IZJAVA O PODRUŽNICAH 

Družba nima podružnic. 
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5 RAČUNOVODSKO POROČILO 

5.1 IZKAZ STANJA  

SREDSTVA 

  v EUR s centi  

Postavka 

Znesek  

2021 2020 Indeks 
SREDSTVA 
(002+032+053) 

3.304.325 3.373.200 98 

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

3.231.476 3.347.651 
97 

II. Opredmetena osnovna sredstva 
(011 do 017) 

3.231.476 3.347.651 

 
1. Zemljišča 0 0 

 
2. Zgradbe 247.057 254.264 

97 
3. Proizvajalne naprave in stroji 2.932.340 3.024.140 

97 
4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga 
opredmetena osnovna sredstva 

52.078 69.247 
75 

2. Kratkoročna posojila 
(046+047) 

0 396 
0 

a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 0 0 

 
b) Druga kratkoročna posojila 0 396 

0 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 
(049 do 051) 

13.687 24.491 
56 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 0 

 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 5.860 5.629 

104 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 7.827 18.862 

41 
V. Denarna sredstva 59.162 662 

8941 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 

 
Zunajbilančna sredstva 0 0 

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

3.304.325 3.373.200 
98 

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

2.408.330 2.472.635 
97 

I. Vpoklicani kapital 
(058-059) 

404.370 404.370 
100 

1. Osnovni kapital 407.500 407.500 
100 

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 3.130 3.130 
100 

II. Kapitalske rezerve 2.099.405 2.166.611 
97 

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

0 0 
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  v EUR s centi  

Postavka 

Znesek  

2021 2020 Indeks 
IV. Revalorizacijske rezerve 0 0 

 
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0 0 

 
VI. Preneseni čisti dobiček 0 0 

 
VII. Prenesena čista izguba 95.445 98.347 

97 
VIII. Čisti dobiček poslovnega leta 0 0 

 
IX. Čista izguba poslovnega leta 0 0 

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

250.342 255.078 

98 
1. Rezervacije 0 0 

 
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 250.342 255.078 

98 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(076+080+084) 

0 0 

 
I. Dolgoročne finančne obveznosti 
(077 do 079) 

0 0 

 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 
(081 do 083) 

0 0 

 
III. Odložene obveznosti za davek 0 0 

 
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
(086+087+091) 

588.675 638.979 
92 

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 

 
II. Kratkoročne finančne obveznosti 
(088 do 090) 

267.206 263.206 
102 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 185.000 185.000 
100 

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 60.000 60.000 
100 

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 22.206 18.206 
122 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 
(092 do 094) 

321.469 375.773 
86 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 0 

 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 154.855 207.059 

75 
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 166.614 168.714 

99 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 56.978 6.508 

876 
Zunajbilančne obveznosti 0 0 
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5.2 OBVEZNOSTI 

 

V EUR 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  3.549.263  3.426.662  3.372.792  3.304.325  

A. KAPITAL  2.578.936  2.539.250  2.472.852  2.408.330  

I. Vpoklicani kapital 404.370  404.370  404.370  407.500  

1. Osnovni kapital 407.500  407.500  407.500  407.500  

2. Ne-vpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 3.130  3.130  3.130  3.130  

II. Kapitalske  rezerve 2.301.023  2.233.817  2.166.611  2.099.405  

III. Rezerve iz dobička  0  0  0  0  

IV. Revalorizacijske rezerve 0  0  0  0  

V. 
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po 
pošteni vrednosti 

0  0  0  0  

VI.  Preneseni čisti dobiček  0  0  0  0  

VII. Prenesena čista izguba  126.458  98.938  98.938  95.445  

VIII. Čisti dobiček poslovnega leta 0  0  808  3.289  

IX. Čista izguba poslovnega leta 0  0  0  0  

B. 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE  

385.731  320.405  255.078  250.342  

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  0  0  0  0  

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0  0  0  0  

II. Dolgoročne poslovne obveznosti  0  0  0  0  

III. Odložene obveznosti za davek 0  0  0  0  

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  577.449  567.008  638.354  588.675  

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0  0  0  0  

II. Kratkoročne finančne obveznosti  201.206  217.206  263.206  267.206  

III. Kratkoročne poslovne obveznosti  376.243  349.802  375.148  321.469  

D. 
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

7.147  0  6.508  56.978  

 Zunaj bilančne obveznosti 0  0  0  0  
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5.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

V EUR 
 

31.12. 
2020 

31.12. 
2021 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 173.424 95.852 

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 172.406 95.852 

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 172.366 95.852 

2. Čisti prihodki od najemnin 40 0 

3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  0 0 

II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 1.019 0 

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.019 0 

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  0 0 

III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU  0 0 

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 0 0 

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  0 0 

B. 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

0 0 

C. 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

0 0 

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0 0 

D. 
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI 
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 

115.081 195.648 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA   288.505 291.500 

G. POSLOVNI ODHODKI   339.335 332.899 

I. Stroški blaga, materiala in storitev 117.861 172.482 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0 0 

2. Stroški porabljenega materiala  71.027 65.688 

a) stroški materiala 20.177 22.320 

b) stroški energije 49.324 40.355 

c) drugi stroški materiala 1.527 3.013 

3. Stroški storitev  46.834 106.794 

a) transportne storitve 818 713 

b) najemnine 160 8.221 

c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom 1.435 1.500 

č) drugi stroški storitev 44.421 96.361 

II. Stroški dela  99.614 39.540 

1. Stroški plač 79.574 29.758 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 7.042 2.634 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 2.258 2.164 
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V EUR 
 

31.12. 
2020 

31.12. 
2021 

4. Drugi stroški dela 10.740 4.984 

III. Odpisi vrednosti  118.103 119.023 

1. Amortizacija  118.014 119.023 

2. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 

0 0 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 89 0 

IV. Drugi poslovni odhodki  3.756 1.854 

1. Rezervacije 0 0 

2. Drugi stroški 3.756 1.854 

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA  0 0 

I. IZGUBA IZ POSLOVANJA  50.829 41.399 

J. FINANČNI PRIHODKI  0 16 

  Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.) 0 16 

I. Finančni prihodki iz deležev  0 0 

1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 0 0 

2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0 0 

3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 0 0 

4. Finančni prihodki iz drugih naložb 0 0 

II. Finančni prihodki iz danih posojil  0 16 

1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 0 0 

2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 0 16 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  0 0 

1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 0 

2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 0 0 

K. FINANČNI ODHODKI  14.044 13.770 

  Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 2.231 2.611 

I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0 

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  13.331 13.711 

1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 11.100 11.100 

2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 2.231 2.611 

3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0 0 

4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 0 

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 713 58 

1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 0 

2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 625 57 

3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 87 1 
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V EUR 
 

31.12. 
2020 

31.12. 
2021 

L. DRUGI PRIHODKI 67.207 67.207 

I. 
Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi 
učinki  

0 0 

II. Ostali prihodki 67.207 67.207 

M. DRUGI ODHODKI 1.525 8.764 

N. CELOTNI DOBIČEK 808 3.289 

O. CELOTNA IZGUBA  0 0 

P. DAVEK IZ DOBIČKA 217 388 

R. ODLOŽENI DAVKI 0 0 

S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  591 2.902 

Š. ČISTA  IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  0 0 

  
*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki) 

4 2 

  ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 12 12 
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5.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

V EUR 
    

2018 2019 2020 2021 

ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA  76.391 27.520 808 3.289 

ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 
                          
-      

- 
- - 

PRENESENI DOBIČEK 
                          
-      

- 
- - 

PRENESENA IZGUBA 202.849 126.458 98.937 98.347 

ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 
                          
-      

- 
- - 

ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA  
                          
-      

- 
- - 

a) zmanjšanje zakonskih rezerv  
                          
-      

- 
- - 

b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in  
lastne poslovne deleže 

                          
-      

- 
- - 

c) zmanjšanje statutarnih rezerv 
                          
-      

- 
- - 

d) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 
                          
-      

- 
- - 

POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA  
                          
-      

- 
- - 

a) povečanje zakonskih rezerv  
                          
-      

- 
- - 

b) povečanje rezerv za lastne delnice in  
lastne poslovne deleže 

                          
-      

- 
- - 

c) povečanje statutarnih rezerv 
                         
-      

- 
- - 

d) povečanje drugih rezerv iz dobička 
                          
-      

- 
- - 

DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA 
BILANČNI PRESEČNI DAN 

                          
-      

- 
- - 

BILANČNI DOBIČEK  
                          
-      

- 
- - 

BILANČNA IZGUBA  126.458 98.937 98.347 95.445 
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6 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  

Sprejete računovodske usmeritve 

Postavke v letnih računovodskih izkazih so vrednotene po načelu stalnosti. Upoštevano je 

načelo previdnosti, kar pomeni, da so do presečnega bilančnega dne upoštevani samo 

uresničeni dobički, da so upoštevana vsa predvidljiva tveganja in izgube, da se je 

obračunala amortizacija in evidentirali vsi odpisi ne glede na poslovni rezultat. Odhodki in 

prihodki so upoštevani ne glede na plačilo. Sestavine sredstev in obveznosti do virov 

sredstev so upoštevane posamično. Neporavnane terjatve in obveznosti v tuji valuti so 

preračunane po srednjem tečaju Banke Slovenije na presečni dan. 

 

6.1 POJASNILA K BILANCI STANJA 

Opredmetena osnovna sredstva so večinoma oprema za opravljanje osnovne dejavnosti 

družbe, ki je bila pridobljena v letih 2006 in 2007 na podlagi pogodb o finančnem in 

poslovnem najemu. Izkazujejo se po izvirnih nabavnih vrednostih. Amortizacija je 

obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 

Kratkoročna sredstva družbe predstavljajo manjši del bilančne vrednosti. Za terjatve do 

kupcev nismo oblikovali nobenega popravka vrednosti, izveden pa je bil manjši dokončni 

odpis terjatev, za katere smo ocenili, da so neizterljive. Družba bi sicer uporabila metodo 

popravka vrednosti po metodi posamične presoje o sporni ali dvomljivi terjatvi. 

Družba nima pogojnih finančnih obveznosti, ki ne bi bile vključene v bilanco stanja. 

Družba ni odobravala nobenih posojil poslovodstvu, članom nadzornih organov ali 

zaposlenim delavcem po individualnih pogodbah. 

Družba tudi nima lastnih deležev in jih tudi med letom ni oblikovala in porabila. 

 

KAPITAL 

S Sporazumom o zaključku lizinških pogodb dosežen odpust v višini 2.471.254,23 EUR, 

zmanjšan za učinke prisilne poravnave, je preknjižen na kapitalske rezerve v višini 

2.233.817 EUR. 
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6.2 POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 

Med prihodki od prodaje predstavlja največji delež prodaja smučarskih kart in sicer v višini 

97 %, ostalo pa so prihodki od reklamnih storitev. Prihodki iz naslova večletnega nakupa 

vozovnic in sponzorstev partnerjev projekta odkupa terjatev HETE je prerazporejen na 

dolgoročne časovne razmejitve.  

Med odhodki izstopajo: 

 stroški energije zaradi izdelave kompaktnega snega, stroški storitev, stroški dela in 

stroški obresti, med katerimi so najvišje obresti, obračunane s strani večinskega 

lastnika za posojilo v višini 185.000,00 EUR, ki je bilo družbi dano z namenom 

povečanja deleža v kapitalu, do katerega pa ni prišlo, 

 najemnine: stroški najema snežnih topov za sezono, ter odškodnine po služnostnih 

pogodbah. 

 

Med drugimi prihodki izstopajo: 

 Obračun učinkov prisilne poravnave z upnikom HETA. 

Družba v letu 2021 izkazuje čisti dobiček v višini 3.289 EUR. 
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6.3 UPRAVLJANJE S TVEGANJI  

 

Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju 

Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju na dan 31. 12. 2021 je bila naslednja: 

v EUR 
Knjigovodsko 
stanje  

Zapadlost  
glavnice 
do 1 leta 

Zapadlost 
glavnice 
do 5 let 

Zapadlost 
 glavnice 
nad 5 let 

Prejeta bančna posojila - lizing 60.000 60.000   

Obveznosti iz naslova obveznic  0 0   

Prejeta posojila od drugih  0 0     

Obveznost iz naslova finančnega najema  0 0   

Kratkoročne poslovne obveznosti                 321.469   
               

321.469   
    

Skupaj              381.469   381.469     

 

 

 

Izpostavljenost kreditnemu tveganju 

Izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan 31. 12. 2020 je bila naslednja: 

V EUR 
Knjigovodska vrednost 

postavka 

Dolgoročne poslovne terjatve                         -     

Dolgoročno dana posojila                         -     

Kratkoročna dana posojila                         -     

Terjatve do kupcev 5.860 

Druge kratkoročne poslovne terjatve 7.826 

Skupaj 13.686 

 

Terjatve do kupcev so v pretežni meri zapadle. 
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Izpostavljenost obrestnemu tveganju 

 

Družba na dan 31. 12. 2021 ne izkazuje kratkoročnih finančnih obveznosti do bank in lizing 

dajalcev, kar posledično ne vpliva na izpostavljenost tveganju spremembe obrestnih mer. 

 

6.4 NEGOTOVOST GLEDE PREDPOSTAVKE DELUJOČEGA PODJETJA 

Računovodski izkazi so pripravljeni na osnovi predpostavke delujočega podjetja. Družba je v 

letu 2021 realizirala čisti dobiček v višini 2.902 EUR. Prenesena izguba preteklih let znaša 

98.347 EUR. Tako celotna bilančna izguba družbe znaša 95.445,00 EUR (leta 2017 je le-ta 

znašala 856.648,85 EUR). 

V  

6.5 VIŠINA VSEH OBVEZNOSTI, KI SO ZAVAROVANE S STVARNIM 

JAMSTVOM (ZASTAVNO PRAVICO IN PODOBNO), S PODATKI O 

OBLIKI IN NAČINU ZAGOTOVITVE STVARNEGA JAMSTVA 

Družba na 31. 12. 2020 izkazuje zastavne pravice upnika Občina Škofja Loka za posojilo v 

višini 185.000 EUR. 

prosim za pomoč pri pravilnem definiranju zapisa, da ne bi imela kasneje težav 

6.6 DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 

Po datumu bilance stanja ni prišlo do poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na predstavitve, 

prikazane v letnem poročilu. 




