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PREDSTAVITEV 
DRUŽBE

1.
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Družbo Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, je ustanovila Mestna občina Celje, 
na osnovi Odloka o ustanovitvi javnih podjetij (Ur.l.RS št. 49/95). S sklepom okrožnega sodišča je bila 
vpisana v sodni register dne 20.02.1996, pod številko vložka 1/06456/00, poslovati pa je začela z dne 
01.04.1996. Družba je v 100 % lasti ustanoviteljice – Mestne občine Celje in ima z njo, kot lastnico 
komunalne infrastrukture, od 1.1.2010 sklenjeno dolgoročno pogodbo o poslovnem najemu te infra-
strukture. 

Organi družbe

Upravljanje družbe se izvaja preko organov družbe:
• Nadzorni svet družbe, 
• direktor družbe in 
• ustanoviteljica, pri čemer ustanoviteljske pravice v   
    njenem imenu izvršuje Mestni svet MOC.

Nadzorni svet šteje sedem članov, njegove pristoj-
nosti pa so opredeljene v Aktu o ustanovitvi  enoo-
sebne gospodarske družbe javno podjetje Energeti-
ka Celje.  

Direktor vodi posle družbe in je njen zakoniti za-
stopnik. Njegove pristojnosti so opredeljene v Aktu 
o ustanovitvi  enoosebne gospodarske družbe javno 
podjetje Energetika Celje. Imenuje in razrešuje ga 
nadzorni svet Energetike Celje, postopek izbire pa se 
vodi na podlagi javnega razpisa. 

Mestna občina Celje, kot ustanoviteljica in edina lastni-
ca družbe, sprejema letno poročilo v skladu z določili 
Zakona o gospodarskih družbah  ter odloča o drugih 
vprašanjih, določenih z zakoni, občinskim odlokom in 
Aktom o ustanovitvi  enoosebne gospodarske družbe 
javno podjetje Energetika Celje.

Dejavnosti družbe
Družba je v letu 2015 opravljala gospodarske javne 
službe in druge dejavnosti skladno z določili Energet-
skega zakona, Koncesijske pogodbe za termično ob-
delavo odpadkov, Odloka o dejavnosti sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 
ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje (Ur.l. RS 
61/06), novega Odloka o ustanovitvi javnega podje-
tja Energetika Celje (Ur.L.RS  87/2011 in 101/2011) 
in Akta o ustanovitvi  enoosebne gospodarske družbe 
javno podjetje Energetika Celje. 

(1) Osnovni dejavnosti, kot izbirni gospodarski javni 
službi:
• operater distribucijskega sistema zemeljskega plina  
    (ODS ZP),
• distribucija toplote.

(2) Druge osnovne dejavnosti:
• termična obdelava komunalnih odpadkov, kot  dr- 
    žavna obvezna gospodarska javna služba,
• dobava zemeljskega plina,
• proizvodnja toplote.

Družba opravlja tudi druge tržne dejavnosti (upravlja-
nje kotlarn po pogodbi), ki dopolnjujejo izvajanje 
gospodarske javne službe oziroma druge naloge, ki 
jih določajo predpisi s področja energetike ter druge 
dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja gospodarskih 
javnih služb, so pa pomembne za njeno poslovanje in 
opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo 
boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produk-
tivnost zaposlenih delavcev.
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Organiziranost družbe 
Delovni proces v družbi je organiziran v sektorjih, koor-
dinirata in usmerjata pa jih direktor in njegov pomoč-
nik.

Sektorji:
• Tehnični sektor zemeljskega plina
• Tehnični sektor daljinskega ogrevanja
• Tehnični sektor termične obdelave odpadkov
• Sektor trženja
• Splošno-kadrovski sektor
• Finančno-računovodski sektor

Ostali podatki o družbi:
Osnovni kapital: 1.373.305 EUR

Matična številka: 5914531

Davčna številka: SI31013180 
  
Transakcijski račun: 
06000-0141785102, pri ABanka - Banki Celje d.d.

Telefon: 03/425 33 00

Telefax: 03/425 33 66

E-pošta: info@energetika-ce.si

Spletna stran: http://www.energetika-ce.si/
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Čista energija 
za novo 
tisočletje
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POROČILO 
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DRUŽBE
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mag. Aleksander Mirt

	

V letu 2015 so bili vsi pogoji poslovanja za Energetiko 
Celje celo nekoliko bolj  ugodni kot v letu 2014, poleg 
tega pa so se  proti koncu leta 2015 napovedi gospo-
darskih gibanj še izboljšale na račun nižjih cen ener-
gentov. Generalno gledano so bile tudi temperaturne 
razmere nekoliko boljše kot leto prej, hkrati pa smo pri-
ča nadaljevanju dolgoročnega trenda zmanjševanja 
fizičnih potreb po toplotni energiji in zemeljskem plinu 
za potrebe ogrevanja tako iz naslova ukrepov učinko-
vite rabe energije in obnovljivih virov energije, kot tudi 
spremembe klimatskih pogojev. Poleg tega pa smo kot 
dobavitelj zavezani še  k zagotavljanju prihrankov pri 
končnih odjemalcih.

Družba Energetika Celje  je tako v letu 2015 uspešno  
izvajala osnovni izbirni gospodarski javni službi, distri-
bucijo plina ter proizvodnjo in distribucijo toplote, s 
poudarkom na zanesljivosti in varnosti delovanja.  Us-
pešni smo bili tudi pri zagotavljanju izvajanja storitve 
termične obdelave odpadkov.

Kljub ugodnemu rezultatu v letu 2015, ki je predvsem 
posledica ugodnih nabavnih razmer  na trgu ZP, pa se 
negativni trendi padanja količin nadaljujejo in bodo 
dolgoročno vplivali na samo poslovanje družbe. 

Distribucija zemeljskega plina v letu 2015 je sicer 
nekoliko višja kot leta 2014, vendar pa so trendi na-
daljnjega  padanja porabe iz naslova milih zim, učin-
kovite rabe energije, poslovnih in finančnih problemov 
odjemalcev naša realnost.  Zato bodo v prihodnosti 
manjše tudi distribuirane količine zemeljskega plina in 
posledično prihodki iz naslova omrežnine, ki jo podje-
tje zaračunava kot ODS. Tudi pri prodaji ZP je bilo leto 
2015 nekoliko boljše kot 2014, ko smo zaradi intenziv-
ne konkurence izgubili kar nekaj odjemalcev, medtem 
ko so bile naše prodajne cene ZP  v letu 2015 relativno 
konkurenčne.

Malenkostno rast  fizične prodaje beležimo tudi na 
področju daljinskega ogrevanja.  Po drugi strani pa je 
povečevanje deleža toplote, pridobljenega iz procesa 
termične obdelave odpadkov, stroškovno deloma kom-
penziralo izpad prodajnih količin toplote in nam omo-
gočilo cenovno konkurenčnost daljinskega ogrevanja.

Na področju termične obdelave odpadkov v Toplarni 
Celje smo z rezultati zadovoljni, prav tako s količino od-
dane toplote kot tudi električne energije, čeprav smo 
je oddali nekoliko manj od predvidevanja.
Večjo zaskrbljenost pa vidimo v dejstvu, da država še 
ni dorekla vseh nadaljnjih korakov operativne izgra-
dnje potencialnih objektov za termično obdelavo od-
padkov.

Družba je tako kot celota v letu 2015 poslovala rela-

tivno uspešno, saj so bili nekateri specifični pogoji po-
slovanja zanjo, kljub aktualni problematiki, še vedno 
relativno ugodni. 

Tudi ostali pogoji gospodarjenja, tako z vidika ekono-
mičnosti, racionalnosti in varnosti poslovanja, so bili 
relativno stabilni. Z mehanizmi za oblikovanje cen, 
potrjenimi s strani lastnika in zakonodajalca,  je bilo 
možno sproti  usklajevati prodajne cene z večkrat spre-
menjenimi nabavnimi cenami. Skladno s strategijo 
podjetja pa smo sproti spremljali poslovanje tudi s 
stroškovnega vidika in varnosti naložb, tako da družba 
ni bila izpostavljena negativnim tveganjem. 

Družba je v skladu s poslovnim načrtom in energetsko 
zasnovo Mestne občine Celje,  preko politike investi-
cij, investicijskega in rednega vzdrževanja, tudi v letu 
2015 zasledovala temeljne cilje zanesljivosti in varne 
energetske oskrbe  mesta Celje. Na področju plina so 
bile v ospredju aktivnosti  plinifikacije, medtem ko je 
bila na področju daljinskega ogrevanja v ospredju op-
timizacija in vzdrževanje omrežja. 

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE 

Kot direktor in edini član uprave potrjujem, da so bile 
v letu 2015 dosledno uporabljene ustrezne računovod-
ske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdela-
ne po načelu previdnosti in dobrega gospodarja. Prav 
tako potrjujem, da so računovodski izkazi skupaj s po-
jasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem 
poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo 
in Slovenskimi računovodskimi standardi.
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POSLOVNO 
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3.1. 
Gospodarska gibanja 
v državi

Leto 2015 se je zaključilo v znamenju nekoliko bolj op-
timističnih napovedi za naprej tako v pogledu gospo-
darske aktivnosti, kot tudi razmer na trgu dela. 
Po podatkih Statističnega urada RS se je bruto domači 
proizvod v Sloveniji v celem letu 2015  zabeležil preko 
2,8% rast gospodarske aktivnosti. 
Glede na izrazito lokalno usmerjenost delovanja 
družbe, se splošna in globalna gospodarska gibanja 
v  poslovanju družbe odražajo bolj posredno kot ne-
posredno in z določenim zamikom, zato  se v primeru 
aktualnih gospodarskih razmer direktno čutijo pred-
vsem posledice izjemno nizkih cen energentov na sve-
tovni ravni. Prav tako energetska branža zaradi nizkih 
cen energentov doživlja tektonske premike zaradi stro-
škovne neučinkovitosti ter globalnega prestrukturira-
nja v obnovljive vire. 
Na globalnem nivoju smo priča tudi številnim koncen-
tracijam in združevanju v energetski branži.

Še vedno je aktualna likvidnostna problematika in fi-
nančna nedisciplina predvsem poslovnih subjektov, 
čemur v družbi posvečamo veliko pozornosti, hkrati pa 
je v letu 2015 v stečaju končalo kar nekaj pomembnih 
partnerjev.

Nabavne cene energentov, kot tudi zemeljskega plina 
so se proti koncu 2015 še nekoliko znižale, kar je pozi-
tivno vplivalo na stroške naših odjemalcev, hkrati pa 
tudi na stroške in prihodke družbe.

Neposreden vpliv na poslovanje družbe bo v bodoče 
imela tudi dinamika na trgu z zemeljskim plinom, kjer 
bo verjetno prihajalo do še večjih sprememb in me-
njav dobaviteljev.

Velik vpliv na poslovanje družbe bo prav tako imela 
politika države na področju učinkovite rabe energije.

Izjemno pomemben dejavnik pa bodo še naprej kli-
matske razmere, ki neposredno opredeljujejo obseg 
aktivnosti Energetike Celje, kot lokalnega distributerja 
plina in daljinske toplote in so bile že v letu 2015 za 
družbo manj ugodne.

3.2. 
Analiza poslovanja družbe   
3.2.1.  Uvod
Družba je v letu 2015 opravljala gospodarske javne 
službe in druge dejavnosti skladno z določili Energet-
skega zakona, Odloka o dejavnosti sistemskega ope-
raterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in 
o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter 
o distribuciji toplote v Mestni občini Celje (Ur.l. RS 
61/06), Koncesijske pogodbe za termično obdelavo 
odpadkov, novega Odloka o ustanovitvi javnega pod-
jetja Energetika Celje (Ur.l. RS 87/2011 in 101/2011) 
in Akta o ustanovitvi enoosebne gospodarske družbe 
javno podjetje Energetika Celje. 
V poslovnem letu 2015 je družba ustvarila 836.308 
EUR bruto dobička in je presegla planiran poslovni re-
zultat, kar je posledica predvsem ugodnih razmer na 
nabavnem trgu zemeljskega plina in ugodne stroškov-
ne strukture virov za prodajo toplote.  Zaradi optimi-
zacije in maksimalnega   koriščenja cenejšega vira za 
ogrevanje iz toplarne, lahko v občini Celje zadnja leta 
postopno znižujemo cene ogrevanja na tem področju.

Med ustvarjenimi prihodki je bil pretežni del poslovnih 
prihodkov dosežen iz naslova osnovnih dejavnosti. Po-
memben delež med ostalimi prihodki pa so imeli tudi 
drugi poslovni prihodki in nekoliko manj finančni ter 
drugi prihodki.

Skladno s poslovno politiko družbe, ki je usmerjena 
k racionalnemu poslovanju, v smislu sprotnega spre-
mljanja višine stroškov, je bil obseg le-teh dosežen v 
optimalni višini, ob zagotavljanju varnega poslovanja, 
zanesljive oskrbe in kvalitete naših storitev.

Oskrba s plinom in toploto našim odjemalcem je po-
tekala nemoteno oz. skoraj brez prekinitev. Družba je 
v obravnavanem letu zaključila del načrtovanega inve-
sticijskega ciklusa, ob upoštevanju energetske zasnove 
mesta Celja in strategije podjetja.

Tudi v tem letu smo izvajali precej tržnih aktivnosti v 
povezavi z ohranitvijo odjemalcev na področju oskrbe 
s plinom in toploto ter pridobitvijo novih odjemalcev. 
Intenzivna je bila tudi izterjava dolžnikov, med kateri-
mi je pretežni del poslovnih odjemalcev, ki plačujejo 
z večjimi zamiki, kar je posledica predvsem aktualne 
finančne in gospodarske krize.

Na področju informacijskega sistema se je v letu 2015 
prešlo na nov poslovno- informacijski sistem Navision, 
s strani izvajalca Business Solutions, ki je bil izbran na 
javnem razpisu.
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Toplarna Celje, v kateri se izvaja termična obdelava 
komunalnih odpadkov ter soproizvodnja elektrike in 
toplote, je v letu 2015 zopet dosegla dobre proizvodne 
rezultate. 
Družba Energetika Celje, d.o.o.  je bila po Zakonu o 
gospodarskih družbah zavezana k revidiranju letnega 
poročila za leto 2015. Letno poročilo je sestavljeno po 
tem zakonu, po Slovenskih računovodskih standardih 
in Energetskem zakonu. Revizijo je opravila revizijska 
hiša Rödl & Partner d.o.o., Ljubljana, ki je bila izbrana 
na 11. seji Nadzornega sveta družbe, z dne 12.5.2015. 
Revizorjevo mnenje o poslovanju, za poslovno leto 
2015, je v celoti pozitivno oz. brez pridržkov in je pri-
loženo k temu letnemu poročilu. K temu letnemu po-
ročilu je priloženo tudi revizorjevo poročilo o opravljeni 
reviziji izvajanja pravil za ločeno računovodsko spre-
mljanje posameznih energetskih dejavnosti družbe, po 
določilih Energetskega zakona.

Družba je v tem letu, skladno z MRS 19 in SRS 10, obli-
kovala vrednost rezervacij, kot obveznost do zaposle-
nih za bodoče odpravnine ob upokojitvi in jubilejne 
nagrade. 

V skladu s 5. točko 70. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1), mora družba upoštevati kodekse pri 
poslovanju. Družba Energetika Celje pri poslovanju v 
letu 2015 ni bila zavezana k uporabi kakršnihkoli ko-
deksov, niti jih ni uporabljala. 

Skladno z določili 70. čl. ZGD družba tudi nima po-
sebnega kodeksa o upravljanju, uprava pa si skupaj z 
najožjimi sodelavci prizadeva, da je upravljanje pregle-
dno in v dobro družbe.
Poslovna tveganja in tveganja napačnih navedb v 
računovodskih poročilih se obvladujejo s neprekinje-
nimi naključnim notranjimi kontrolami evidentiranja 

poslovnih dogodkov in primerjavo dejanskega stanja 
s knjigovodskim stanjem naključno izbranih stanj na 
računih sredstev in obveznosti.
Družba prav tako nima politike raznolikosti. Pri zapo-
slovanju vodstvenega osebja se stremi predvsem za 
tem, da so osebe strokovno usposobljene za delo, ki 
naj bi ga opravljale, pri čemer se presojajo tudi njihove 
druge osebnostne lastnosti.

3.2.2.  KOLIČINSKI PODATKI

OSKRBA S TOPLOTO

Poraba toplote se v vseh stanovanjskih objektih za-
računava na osnovi odčitavanja toplotnega števca v 
toplotni postaji. V večini objektov je že uvedeno mer-
jenje porabe toplote neposredno v stanovanjih, kjer 
odčitane vrednosti služijo kot osnova za delitev pora-
be toplote, izmerjene na toplotnem števcu objekta. 
V nekaterih objektih pa se delitev porabe toplote po 
posameznih stanovanjih izvaja še na osnovi ogrevane 
stanovanjske površine. 
Od 1.1.2010 ima družba z Občino Štore sklenjeno po-
godbo o poslovnem najemu infrastrukture za oskrbo s 
toplotno energijo ter za opravljanja ostalih storitev v 
povezavi z daljinskim ogrevanjem na področju občine 
Štore.
Prav tako ima Energetika Celje v upravljanju 12 večjih 
kotlovnic v MOC in eno v občini Vojnik, ki jih upravlja 
po pogodbi.

Po podatkih za leto 2015 je bila poraba toplote v obči-
ni Celje za 10% višja od porabe lanskega leta ter nižja 
od plana za 12%, na kar so vplivale predvsem tem-
peraturne razmere in varčevanje oz. nameščeni merilci 
porabe toplote neposredno v stanovanjih, na osnovi 
katerih odjemalci optimizirajo porabo toplote.

Stanovanjski 
prostori

MWh

DALJINSKA OSKRBA S TOPLOTO

Poslovni
prostori

Družbene
dejavnosti
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OSKRBA S TOPLO VODO 

Oskrba s toplo vodo zajema področje Spodnje Hudinje in Nove vasi. V obdobju 01-09/2015 je bila oskrba s toplo 
vodo nekoliko manjša v primerjavi z enakim obdobjem plana 2015 in preteklega leta. 

S 01.10.2015 se je skladno z Energetskim zakonom in s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za 
toploto spremenil način obračuna dobavljene toplote za pripravo sanitarne tople vode. Namesto dosedanjega 
normativnega obračuna tople sanitarne vode v m3, se od 01.10.2015 dalje obračunava sanitarna topla voda po 
dejanski porabi toplote, ki je potrebna za njeno pripravo in upoštevanjem priključne moči za pripravo tople vode 
v bloku.

V ogrevalni 
sezoni

Izven ogrevalne 
sezone

OSKRBA S TOPLO VODO v m3 v obdobju 01-09
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OSKRBA NASELIJ Z ZEMELJSKIM PLINOM 

Dobava zemeljskega plina je bila glede na predhodno leto višja za 15%, glede na plan pa je bila nižja za 3%, kar 
je posledica predvsem izjemno nizke prodaje in distribucije v letu 2014. Distribucija zemeljskega plina je bila v 
primerjavi s predhodnim letom višja za 12%, v primerjavi s planom pa nižja za 5%.

CDK 1-9 je poraba do 100.000 m3 zemeljskega plina, CDK 10-15 pa nad 100.000 m3 zemeljskega plina.

CDK 1-9
77,70 %

Interna prodaja
10,50 %

CDK10-15
11,80 %

STRUKTURA KOLIČINSKE PRODAJE 
ZEMELJSKEGA PLINA ZA 2015
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TERMIČNA OBDELAVA ODPADKOV 

Toplarna Celje, kot sestavni del projekta obdelave ko-
munalnih odpadkov RCERO II, od 1. septembra 2010 
redno obratuje v okviru Energetike Celje. V procesu 
termične obdelave odpadkov pridobljena toplota se 
koristno uporabi za proizvodnjo toplotne in električne 
energije. S proizvedeno električno energijo se pokri-
va lastna raba toplarne, v letu 2015 1.682,86 MWh, 
400,50 MWh za daljinsko ogrevanje, preostali del 

se oddaja v javno elektroenergetsko omrežje. Proizve-
dena toplota pa se dobavljala v sistem daljinskega 
ogrevanja.

V letu 2015 so bili doseženi naslednji obratovalni pa-
rametri:
• dobavljena lahka frakcija komunalnih odpadkov  
20.124 ton, 
• dobavljeno blato iz čistilne naprave 3.782 ton,
• poraba zemeljskega plina kot podpornega goriva  
39.363 m3,
• proizvedena električna energija 7.487 MWh, oddane  
5.833 MWh,
• oddana toplotna energija 33.298 MWh, 
• proces termične obdelave odpadkov je potekal 7.383 ur.

 V okviru investicijskih del so bila izvedena naslednja 
dela:
• nadgradnja centralnega sistema za odsesovanje,
• izgradnja pomožnega tehničnega objekta ob toplatni,

• dobava in montaža dveh vrat v kletnem prostoru za 
logovnika BCN,
• nadgradnja tehnološke opreme,
• obnova šamotne obloge kurišča.

3.2.3. POSLOVNI PRIHODKI

Družba je ustvarila 12.320 tisoč EUR prihodka iz pro-
daje storitev, kar je 1% manj kot v predhodnem letu in 
toliko, kot smo predvideli s poslovnim načrtom. 

Ob osnovni ceni zemeljskega plina se zaračunava še 
ekološka taksa v višini 0,0328 EUR/m³ prodanega ze-
meljskega plina in trošarina v višini 0,0184 EUR/m³, ki 
ju zaračunavamo na osnovi uredbe Vlade Republike 
Slovenije in je izvirni prihodek države. Pri DO Celje se 
ekološka taksa v tem letu ni zaračunavala, na osnovi 
dovoljenja za oproščenega proizvajalca, ki ga je izdal 
Carinski urad Celje. 

Prispevek za povečanje energetske učinkovitosti, za ze-
meljski plin 0,65 EURc/ m³ in za daljinsko toploto 0,05 
EURc/kWh, družba ne izkazuje kot prihodek, ampak kot 
obveznost do Ekološko razvojnega sklada. 

Višina prispevka* za zagotavljanje podpor proizvo-
dnji električne energije v soproizvodnji z visokim izko-
ristkom in iz obnovljivih virov energije, ki se izkazuje 
kot obveznost do Ekološko razvojnega sklada, se je 
med letom (s 01.08.2015) spremenila.

Energent
Prodajna 

enota

Prispevek* v eurih na prodajno enoto energenta

01.01.2015-31.07.2015 01.08.2015-31.12.2015

zemeljski plin Sm3 0,00943 0,00938
daljinska toplota MWh 0,99627 0,99045

v EUR
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STRUKTURA POSLOVNIH PRIHODKOV ZA 2015

Zemeljski plin
44,12 %

Ostalo DO
6,46 %

DO Celje
25,34 %

Toplarna Celje
20,32 %

Ostalo ZP
2,94 %

DO Štore
0,82 %

OSKRBA S TOPLOTO 

Na področju daljinske oskrbe s toploto v Celju je druž-
ba ustvarila 3.521 tisoč EUR prihodka, kar je 4% več 
kot lansko leto in 5% manj od plana. Realizacija na po-
dročju daljinske oskrbe s toploto v Štorah je bila nižja 
za 6% glede na lansko leto in 5% nižja od planirane. 

Vrednost storitev iz naslova upravljanja kotlovnic v Ce-
lju po pogodbi je bila, glede na predhodno leto, višja. 
Storitve vzdrževanja so se izvajale glede na obseg zu-
nanjih potreb, ki so bile v tem letu nekoliko nižje od 
lanskih in planiranih. 

OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 

Prodaja zemeljskega plina za zunanje porabnike je bila 
realizirana v višini 3.286 tisoč EUR, kar je 6% manj 
kot v predhodnem letu in 2% več, kot je bilo planira-
no. Ostalih storitev je bilo glede na predhodno leto 
za 31% manj, glede na plan pa 12% več, skladno z 
opravljenimi novimi plinskimi priključki in s potrebnim 
vzdrževanjem na tem področju. 

TERMIČNA OBDELAVA ODPADKOV 

Zunanja realizacija Toplarne Celje je znašala za leto 
2015 v skupnem znesku 2.504 tisoč EUR  in sicer pre-
težno iz naslova termične obdelave odpadkov za 2.271 
tisoč EUR (planirano 2.214 tisoč EUR) in prodane ele-
ktrične energije za 220 tisoč EUR (planirano 198 tisoč 
EUR).
 

3.2.4. FINANČNI PRIHODKI, DRUGI  
POSLOVNI PRIHODKI in DRUGI PRIHODKI

Prihodki iz naslova obresti znašajo 24 tisoč EUR in 
predstavljajo 0,19% v strukturi celotnih prihodkov. 
Drugi poslovni prihodki so bili doseženi v višini 408 ti-
soč EUR. Del teh prihodkov, v višini 385 tisoč EUR, se 
nanaša na plačan znesek popravka vrednosti terjatev 
iz preteklih let, ki se po SRS od 1.1.2005 všteva v priho-
dek tekočega leta, ostali del teh prihodkov pa so pla-
čila sodnih stroškov, po uspešno zaključenih izvršilnih 
postopkih. 

3.2.5. POSLOVNI ODHODKI

Celotni odhodki so za 2% nižji od predhodnega leta 
in 3% nižji od planiranih in znašajo 11.929 tisoč EUR. 

Stroški goriva so glede na plan nižji za 14%, glede na 
preteklo obdobje pa so nižji za 10%. Stroški vzdrževa-
nja so od plana višji za 7% in enaki kot v predhodnem 
obdobju, povezani pa so z opravljenimi potrebnimi deli 
na vseh osnovnih dejavnostih in se nanašajo pred-
vsem na redne mesečne servise ter sanacijo objektov 
in naprav. 

Stroških drugih storitev so nekoliko višji od obeh pri-
merjalnih obdobij. Nanašajo pa se predvsem na pro-
gramske storitve, storitve notranjega informacijskega 
sistema, revizije, komunalne storitve, izdelavo reklam-
nih in informacijskih gradiv, storitve GIZ DZP, zava-
rovalne idr., najvišji pa so na področju toplarne (ob-
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delava, uničenje in odlaganje odpadkov, ...). Stroški 
finančnih in intelektualnih storitev so prav tako nižji od 
obeh primerjalnih obdobij, predvsem v povezavi z iz-
terjavo. Stroški storitev pri izdelavi proizvodov se nana-
šajo na omrežnino SOPO, ki nam jo sistemski operater 
prenosnega omrežja zaračunava skladno z zakonskimi 
določili.
 
Popravek vrednosti terjatev je bil višji od predhodnega 
leta. Oblikovan je bil na osnovi realne ocene spornih 
dolžnikov ter lastne evidence socialno ogroženih oseb 
in brezposelnih ter oseb, ki prejemajo minimalne de-
narne prejemke, skupaj v višini 3,5% realizacije tega 
leta.

Najemnina za sredstva infrastrukture je bila 1% višja 
od obeh primerjalnih obdobij. Amortizacija za sredstva 
v lasti javnega podjetja je bila višja kot v predhodnem 
letu ter nižja od planirane. Višina le-te je odvisna od 
časovne dinamike prenosa osnovnih sredstev v upora-
bo, njihove življenjske dobe in odpisov. Oblikovana je 
v višini zakonsko priznanih amortizacijskih stopenj, ki 
jih je tudi možno in dovoljeno vkalkulirati v cene naših 
storitev. 

Osnovne plače zaposlenih so se poviševale skladno 
z republiško zakonodajo. Bruto plače so bile nižje od 
plana za 1%. Drugi stroški dela (prehrana, prevozi na 
delo, odpravnine, jubilejne nagrade, dodatno 
pokojninsko zavarovanje in regres) so bili izplačani 
skladno z zakonom in so tudi bili višji od planiranih. 
Regres za letni dopust je bil izplačan v višini davčno 
priznanega stroška družbe. Dodatno pokojninsko zava-
rovanje je družba v tem letu plačevala mesečno vsem 
delavcem.  

Med odhodki od financiranja družba v tem letu izka-
zuje rezervacije za pokojnine in jubilejne nagrade za 
tekoče obdobje. Drugi odhodki poslovanja se nanašajo 
pretežno na plačane okoljske dajatve, sodne stroške v 
izvršilnih postopkih in drugo. 

Stroški goriva, vključno z električno energijo, so v 
strukturi celotnih stroškov udeleženi v višini 31,49%, 
najemnina za sredstva infrastrukture 13,77%, amor-
tizacija 1,35%, stroški vzdrževanja 4,27%, stroški dela 
18,06%, vsi ostali stroški (osnovnega in drugega mate-
riala, ostala in drugi odhodki poslovanja) pa 31,06%.

STRUKTURA POSLOVNIH ODHODKOV V 2015

Amortizacija 
in najemnina

15,12 %

Stroški goriva 
in energije
31,49 %

Stroški dela
18,06 %

Stroški 
vzdrževanja
4,27 %

Stroški materiala 
in storitev
24,72 %

Drugi odhodki 
poslovanja
6,34 %

3.3. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH 
SLUŽB 

Energetika Celje izvaja na področju MO Celje  nas-
lednje izbirne javne gospodarske službe: dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja ze-
meljskega plina,  distribucijo toplote in termično obde-
lavo komunalnih odpadkov ter proizvodnjo toplote in 

dobavo zemeljskega plina, kot tržni dejavnosti.
Energetika Celje, kot najemnik in upravljavec sistema 
za oskrbo z zemeljskim plinom, daljinskega ogrevanja 
in toplarne, kjer poteka termična obdelava odpadkov, 
zagotavlja varno in zanesljivo distribucijo zemeljskega 
plina, proizvodnjo in distribucijo toplote ter  ekološko 
neoporečni sežig komunalnih odpadkov in blata iz čis-
tilne naprave.



17 / letno poročilo 2015

OSKRBA S TOPLOTO

Oskrba s toploto je bila v lanskem letu preko sistema 
daljinskega ogrevanja nemotena. Za potrebe ogreva-
nja in pripravo sanitarne tople vode je bila osnovni vir 
energije toplota, ki  je bila proizvedena v Toplarni Celje 
v procesu termične obdelave komunalnih odpadkov, 
del toplote pa je bil nabavljen iz parnega procesa v 
podjetju Furnirnica Merkscha, kjer kot gorivo upora-
bljajo  biomaso, in  iz zemeljskega plina v vršnih ko-
tlovnicah.
S tem je bila preko vročevodnega in toplovodnega 
omrežja dolžine 28,671km zagotovljena primerna 
oskrba s toploto za stanovanjski in poslovni konzum 
skupne toplotne moči 71,1MW.  To je za 6.902 uporab-
nikov, katerim je bilo prodano 40.144 MWh toplote za 
ogrevanje in za pripravo sanitarne tople vode.   Za za-
gotavljanje te oskrbe je bilo vloženo v sistem  53.424 
MWh energentov.  

V preteklem letu so se nadaljevala vlaganja v sanacijo 
in rekonstrukcijo omrežja, glavnih toplotnih postaj  ter 
nadzornega sistema. 

 Realizacija plana investicij in investicijskega vzdrževa-
nja v letu 2015:
• rekonstrukcija kotlovnice Plava laguna v glavno to   
plotno postajo s priključitvijo na daljinsko ogrevanje,
• investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogre 
vanja,

• sanacija posameznih delov vročevodnega omrežja v  
Novi vasi,
• rekonstrukcija kotlovnic: Ljudske univerze, MO Celje  
in Mariborske c. 2  s prehodom na zemeljski plin.

Za odjemalce, ki koristijo toplo sanitarno vodo, je bila 
izvedena sprememba načina obračuna po dejansko 
porabljeni toploti za pripravo tople sanitarne vode s 
1.10.2015.

OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM

Distribucijsko omrežje zemeljskega plina v Celju je 
priključeno na sistem prenosnega omrežja v Republi-
ki Sloveniji. Zemeljski plin v celjsko distribucijo priha-
ja iz treh prevzemnih merilno-regulacijskih postaj: v 
Trnovljah, na Ljubečni in v Zagradu. Zemeljski plin se 
dobavlja odjemalcem na srednjem tlaku 3 bar ali 1bar, 
ter na nizkem tlaku 0,1 bar. 
Distribucijsko omrežje zemeljskega plina se dograjuje 
skladno s programom plinifikacije, v dogovoru z lastni-
kom podjetja in razpoložljivimi naložbenimi sredstvi. 
Triletni programi naložb v distribucijsko omrežje se 
posredujejo tudi na Agencijo za energijo RS.
Energetika Celje danes upravlja skupaj s 243,13 km 
glavnih plinovodov, od tega 75,1 km hišnih plinskih 
priključkov. Trenutno se iz sistema oskrbe z zemeljskim 
plinom  oskrbuje 8.334 uporabnikov zemeljskega plina, 
ki so v letu 2015 porabili  21.552.802 mio Sm3 plina.

NAZIV NALOŽBE VRSTA NALOŽBE

DOLŽINA 
GLAVNIH 

PLINOVODOV 
(m)

DOLŽINA 
PRIKLJUČKOV 

(m)

Nizkotlačni plinovod Bukovžlak-I razširitvena 398 74
Nizkotlačni plinovod Mariborska-II. razširitvena 58 9
Nizkotlačni plinovod Nušičeva                                                        razširitvena 58 3
Nizkotlačni plinovod Začret vzhod (v teku) razširitvena / /
Nizkotlačni plinovod Začret vzhod I. (v teku) razširitvena / /
Obnova plinovoda v Trubarjevi ulici (v teku) obnovitvena / / 
Polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin-CNG (v teku) razširitvena 0 0
Predelava obstoječe oljne kotlarne MOC – Trg celjskih knezov 9 objekt 0 0
Predelava obstoječe oljne kotlarne – Mariborska 2 objekt 0 0
Predelava obstoječe oljne kotlarne – Ljudska univerza Celje objekt 0 0
Nadzorni sistem distribucijskega omrežja (v teku) sistem 0 0
Izvajanje plinskih priključkov na obstoječem omrežju tržni del / 643
SKUPAJ PLINOVODI V LETU 2015  0 0

514 729 

V letu 2015 so bili zgrajeni, obnovljeni in aktivirani naslednji plinovodni odseki in drugi objekti:
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Skupaj je bilo v lanskem letu obnovljeno 0 m obstoje-
čih plinovodov,  zgrajeno 514 m novih plinovodov in 
729 m plinskih priključkov. Skupaj je bilo izvedenih 32 
novih priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje 
Celje.

TERMIČNA OBDELAVA ODPADKOV

Toplarna Celje, kot sestavni del projekta obdelave ko-
munalnih odpadkov RCERO II, od 1. septembra 2010 
redno obratuje v okviru Energetike Celje. V procesu 
termične obdelave odpadkov pridobljena toplota se 
koristno uporabi za proizvodnjo toplotne in električne 
energije. S proizvedeno električno energijo se pokriva 
lastna raba toplarne, preostali del se oddaja v javno 
elektroenergetsko omrežje. Proizvedena toplota se do-
bavljala v sistem daljinskega ogrevanja.

Naprava za termično obdelavo odpadkov je tehnolo-
ško in okoljsko zahteven objekt. Za zagotavljanje za-
nesljivega obratovanja so vzpostavljena redna vzdrže-
valna dela in servisni pregledi, enkrat letno redni letni 
remont. Spremljajo in optimirajo se parametri obrato-
vanja. Z okoljskega vidika se izvajajo predpisani mo-
nitoringi v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem kot 
IED zavezancem. Redno potekajo strokovna usposa-
bljanja in interna izobraževanja. Ena od pomembnih 
aktivnosti so tudi stiki z javnostjo. Organizirani so vo-
deni ogledi po predhodni najavi. Vsako leto je organizi-
ran tudi Dan odprtih vrat Toplarne Celje, ki je bil v letu 
2015 organiziran v času Celjskega sejma.

V letu 2015 so bili doseženi naslednji obratovalni pa-
rametri:
• dobavljena lahka frakcija komunalnih odpadkov  
20.671,36 ton, termično obdelano 20.364,46 ton,
• dobavljeno blato iz čistilne naprave 3.781,84 ton,
• poraba zemeljskega plina kot podpornega goriva  
39.564 m3,
• proizvedena električna energija 7.731 MWh, oddane  
6.048 MWh,
• oddana toplotna energija 33.298 MWh, 
• proces termične obdelave odpadkov je potekal 7.383  
ur.

V okviru investicijskih del so bila izvedena naslednja 
dela:
• investicijsko vzdrževanje tehnološke opreme  
(rešetnice, dozirni sistem in polži, KPV),
• šamotna obloga kurišča,
• nadgradnja tehnološke opreme (centralni UPS) in 
nadzorne opreme,
• izdelava dokumentacije za rekonstrukcijo pregre-   
valnika parnega kotla in za energetsko optimizacijo  
toplarne.

3.4.  
Zaposleni 
Na dan 31.12.2015 je bilo v podjetju 70 zaposlenih. 
Med letom se je en delavec upokojil, štirim zaposlenim 
pa je prenehala potreba po opravljanju dela pod po-
goji iz pogodbe o zaposlitvi.

V letu 2015 smo sklenili tri pogodbe o zaposlitvi za do-
ločen čas, dve zaradi nadomeščanja daljšega bolniš-
kega staleža in eno zaradi povečanega operativnega 
dela na terenu.

Družba si nenehno prizadeva, da zaposlenim zagota-
vlja udeležbo na usposabljanjih in 
izobraževanjih in jim na ta način omogoči pridobiva-
nje aktualnih znanj, spremljanje trendov 
v stroki in opravljanje vseh potrebnih strokovnih izpi-
tov ter periodičnih usposabljanj.
Izobraževanje ob delu je v obravnavanem letu zaključil 
en delavec, dva pa še nadaljujeta. Vsi trije  se izobražu-
jejo na tehničnih smereh (na VSS). Tudi v tem letu smo 
nadaljevali z dobro prakso in sodelovali z nekaterimi 
srednjimi in visokošolskimi izobraževalnimi ustanova-
mi in dijakom ali študentom omogočili opravljanje ob-
vezne šolske prakse v naši družbi.

V sredini leta je bila sprejeta nova kolektivna pogodba 
komunalnih dejavnosti in z njo tudi nova Tarifna prilo-
ga, ki je začela veljati s 01.07.2016.
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KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA na dan 31.12.2015 

22

18

13

15

1 1

Zahtevna dela

Zelo zahtevna dela

Bolj zahtevna dela

Najbolj zahtevna dela

Visoko zahtevna dela

Enostavna dela

3.5. 
Dejavnost družbe na  
področju tehnološkega  
razvoja
Energetika Celje izvaja v MO Celje naslednje dejavno-
sti: oskrbo s plinom, daljinsko ogrevanje in termično 
obdelavo komunalnih odpadkov. Dejavnosti oskrba s 
plinom in daljinsko ogrevanje sta specifični, lokalno 
omejeni, in kot taki orientirani na zadovoljivo in var-
no oskrbo uporabnikov na področju občine. Razvoj teh 
javnih služb obsega predvsem načrtovanje nadaljnje 
izgradnje, to je širitve plinovodnega ali vročevodnega 
omrežja in optimiranje obratovanja sistemov. 

Pri daljinskem ogrevanju se je izvedla rekonstrukcija 
kotlovnice Plava laguna v  glavno toplotno postajo, ki 
se sedaj oskrbuje s toploto preko vročevoda. To pome-
ni, da imamo z izvedbo te investicije tehnološko enovit, 
povezan sistem daljinskega ogrevanja v Celju.  Izvajala 
se je sanacija omrežja z zamenjavo toplotne izolacije 
in kritičnih delov cevovodov.  Po izgradnji povezovalne-
ga vročevoda med vzhodnim in vročevodnim omrež-
jem ter povezanostjo vsega območja daljinskega ogre-
vanja je postal imperativ maksimalno vključevanje 
cenovno ugodnejših virov toplote v sistem daljinskega 
ogrevanja, kot sta Toplarna Celje in Furnirnica Merks-
cha. Spremljajo in analizirajo se različne kombinacije 
obratovanja. Imperativ pa ostaja tudi vključitev man-
jših kotlovnic v bližini daljinskega ogrevanja v ta sistem

Pri oskrbi  s plinom so bili zgrajeni plinovodi v Bu-

kovžlaku in v Nušičevi ulici, odsek plinovoda na Mari-
borski cesti in  pričela se je izgradnja plinovoda v Začre-
tu.  Pri popisih odjemnih mest se je pričelo z uvedbo  
daljinskega prenosa podatkov za manjše odjemalce, 
gospodinjstva.  Izdelana je bila idejna zasnova polnil-
nice za stisnjeni zemeljski plin za pogon avtomobilov v 
Celju in zanjo pridobljeni projektni pogoji.

V letu 2015 je Toplarna Celje redno obratovala. Med 
obratovanjem so se izvedle tehnološke nadgradnje 
opreme in nadzornega sistema v cilju optimiranja de-
lovanja sistema, ki omogočajo stabilnejše in varnejše 
delovanje toplarne. Izdelana je bila dokumentacija za 
rekonstrukcijo pregrevalnika parnega kotla. V prihod-
nje se bo sistem nadgrajeval v cilju zmanjšanja neg-
ativnih vplivov na okolje in energetske optimizacije 
toplarne.

Za investicije so bili pripravljeni letni programi v ok-
viru proračuna MO Celje za l.2016. V letu 2015 se je 
skladno s tem pripravljala projektna in upravna doku-
mentacija za izgradnjo plinovodov v prihodnjih letih, 

za obnovo naprav na daljinskem ogrevanju ter za teh-
nološke dopolnitve in optimizacijo delovanja na to-
plarni. 

V družbi spremljamo razvoj v posameznih tehnoloških 
segmentih oskrbe z energijo, tako v proizvodnji, dis-
tribuciji, prodaji  energije (meritve, regulacije, nadzor 
in upravljanje sistemov ter komunikacije, prenos po-
datkov) in novosti v okviru možnosti tudi uvajamo v 
sisteme oskrbe z energijo.  Pri termični obdelavi odpad-
kov so potekale aktivnosti na izboljšavi tehnoloških 
postopkov in kontroli  emisij.
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3.6.  
Proces nabave in javno
naročanje
V družbi Energetika Celje,  javno podjetje, d.o.o., se je 
v letu 2015 nabava blaga, naročanje storitev in izved-
ba gradenj izvajala na osnovi določb iz zakonodaje, ki 
opredeljuje postopke izvajanja oddaje javnih naročil 
oziroma področje javnega naročanja: Zakon o javnem 
naročanju  (ZJN), s spremembami in dopolnitvami, 
za klasično področje naročanja in Zakon o javnem 
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), s 
spremembami in dopolnitvami, za »utility« področje 
naročanja. V letu 2015 ni bilo sprejetih nobenih spre-
memb ali dopolnitev teh zakonov
Kot javni naročnik smo v letu 2015 izvajali dejavnost iz 
1. točke 1. odstavka 5. člena ZJNVETPS, kar pomeni po 
dikciji zakona, citirano: »zagotavljanje ali upravljanje 
stalnih omrežij, ki so namenjena zagotavljanju javnih 
storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribu-
cijo plina ali toplote«.
 V letu 2015 smo izvajali postopke javnega naročanja 
po določbah ZJNVETPS in spremembah ter dopolnit-
vah tega zakona ter po internem navodilu za delo št. 
033.01 o oddaji naročil.
Izvedba postopkov oddaje naročil je potekala z upo-
rabo informacijskega sistema Navision, ki  omogoča 
vodenje evidence  tako imenovanih evidenčnih naročil 
katerih statistiko 
je potrebno vsako letno objaviti do konca meseca feb-
ruarja tekočega leta za preteklo leto na portalu javnih 
naročil v zavihku »Stat  preteklo leto«, letos smo podat-
ke objavili v zavihku  "Stat 2015". 

Postopki za oddajo posameznega javnega naročila so 
bili opredeljeni glede na vrednosti, ki jih opredeljujeta 
za posamezne postopke že prej omenjena zakona ter 
posledično Navodilo. Izvedba javnih naročil je bila fi-
nancirana s tekočimi sredstvi poslovanja podjetja ali s 
sredstvi iz poslovnega najema dolgoročnih poslovnih 
sredstev – s povračilom vloženih sredstev za investicije 
in investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture (dol-
goročnih poslovnih sredstev), ki so v lasti MO Celje, na 
osnovi posredovanega zahtevka. 

Za sestavo Letnega poročila o izvršenih javnih naroči-
lih v Republiki Sloveniji v letu 2015 (v nadaljevanju: 
Poročilo), za Ministrstvo za finance (MF), je Energeti-
ka Celje, glede na določbe o posredovanju podatkov o 
izvršenih javnih naročilih v preteklem letu (ZJNVETPS 
s spremembami in dopolnitvami, Pravilnik o spremem-
bah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o 
oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi 

ZJNVETPS, dodatne informacije in navodila MF), dolž-
na posredovati podatke o  izvedenih  »evidenčnih« 
javnih naročilih v letu 2015.  Evidenčna javna naroči-
la so naročila, ki so pod pragom vrednosti iz drugega 
odstavka 17. člena ZJNVETPS. Podatke o teh naroči-
lih so bili dolžni sporočiti vsi javni naročniki iz 3. čle-
na ZJNVETPS. Družba je bila vključena v sestavo Po-
ročila s podatki o javnih naročilih, ki so bila objavljena 
na Portalu javnih naročil (nad vrednostjo iz drugega 
odstavka 17. člena ZJNVETPS) - na direktni način 
avtomatskega posredovanja podatkov v letno poroči-
lo že na podlagi same objave obvestila o posameznem 
javnem naročilu. Določbe o oddaji podatkov o javnih 
naročilih opredeljujejo tudi posredovanje podatkov o 
izvedenih javnih naročilih, ki so bila oddana z okvirnim 
sporazumom. 
Glede na vrste postopkov,  ki so ob upoštevanju vred-
nosti javnega naročila navedeni v ZJNVETPS in v 
Navodilu, smo izvedli oddajo naslednjih javnih naročil 
po naslednjih segmentih:

1. Javna naročila, objavljena na Portalu javnih 
naročil oziroma na Portalu Evropske unije: 

• z vrednostjo 40.000,00 EUR in več (blago, storitve);
• z vrednostjo 80.000,00 EUR in več (gradnje).

V letu 2015 so bila na Portalu javnih naročil oziroma 
na Portalu Evropske unije objavljena »Obvestila o 
javnih  naročilih«:

na področju storitev in blaga za: 
• NMV 5836/2015 »Dobava in vgradnja laserskega    
merilnika«, naročilo ni bilo dodeljeno ker naročnik ni  
prejel popolnih ponudb. 
• Naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne     
objave 8920/2015 »Dobava in vgradnja laserskega  
merilnika«, pogodbena vrednost je 61.246,50 EUR 
brez DDV, postopek oddaje naročila je zaključen.

na področju gradenj za:
• NMV 955/2015 »Rekonstrukcija kotlovnice Plava la-
guna v Celju«, pogodbena vrednost je 158.515,54 EUR 
brez DDV, postopek oddaje naročila je zaključen.

2. Evidenčna naročila:

a) naročila, oddana z izdajo naročilnice  

• do vrednosti 39.999,99 EUR (blago, storitve);
• do vrednosti 79.999,99 EUR (gradnje):

za ta javna naročila je bilo za blago, storitve in gradnje 
izvedenih skupno 927  postopkov v skupni vrednosti 
1.842.902,44 EUR (brez DDV). Od tega je bilo  za odd-
ajo naročil blaga izvedenih 402  postopkov, v vrednosti 
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314.386,78 EUR, za oddajo naročil storitev 473  post-
opkov, v vrednosti 1.071.602,45 EUR ter za gradnje 
52  postopkov oddaje naročila v vrednosti 456.913,21 
EUR.

3.7.   
Dejavnosti družbe na  
področju trženja
Padajoče trend tržno odvisnih cen se je v letu 2015, na 
področju zemeljskega plina, nadaljeval s predhodnega 
obdobja. Temu primerno se je odrazil tudi trg na tem 
področju in s tem reakcije dobaviteljev. Še posebej 
je bilo to zaznano v potrebi po vedno novem iskanju 
ugodnih rešitev in ponudbi akcijskih paketov prodaje 
za obstoječe odjemalce, katerih cilj je bil obstoječe 
odjemalce zadržati in vzbuditi občutek zaupanja vred-
nega in konkurenčnega dobavitelja.
Prvo tromesečje se je začelo z prodajno akcijo »Ogre-
vaj ceneje 2015« na področju obstoječih odjemalcev, 
katere cilj je bil zadržati obstoječe in pridobiti čim večje 
število novih gospodinjskih odjemalcev. Na področju 
poslovnega odjema so se z odjemalci pričeli intenzivni 
pogovori o ceni ter na podlagi dogovorov sklepanje 
aneksov k pogodbam s srednjimi in večjimi odjemalci. 
Glede na znižanje nabavne cene zemeljskega plina 
so bile v mesecu februarju  znižane cene za vse gos-
podinjske in poslovne odjemalce s poudarkom na 
konkurenčnosti cenovne politike. 
Na nekaterih objektih so se iz 2015 nadaljevale in 
na novih začele izvajati tržne aktivnosti na področju 
ciljnih obstoječih kotlarn, ki kot energent uporabljajo 
ekstra lahko kurilno olje, s poudarkom na tehnološki 
posodobitvi in zamenjavi energenta na zemeljski plin.

V drugem tromesečju so bile aktivnosti oglaševanja 
usmerjene v promoviranje elektronske oblike - PDF 
računov s ciljem posodobiti sistem izdajanja računov 
in znižati stroške obračuna.
Akcija »Preklopi ceneje 2015«, ki se je začela je bila 
namenjena promoviranju in animiranju ciljnih odje-
malcev, ki imajo že zgrajene, a neaktivne priključke za 
zemeljski plin. Akcija bo nadaljevana kot stalna in se 
jo bo nadgrajevalo s celotno ponudbo do uporabe ze-
meljskega plina, vključno z informiranjem in urejanjem 
možnosti kreditiranja. 

Omenjene aktivnosti na področju neaktivnih prikl-
jučkov in kotlarn so bile nadaljevane tudi v tretjem 
tromesečju. 
Uveden je bil elektronski način poslovanja v obliki e 
računa in temu namenjena promocija. Pri tem je bila 
za gospodinjske odjemalce pripravljena akcija »Plačuj 

EKO«, namenjena odjemalcem, ki so se prijavili kot 
uporabniki elektronske oblike računa v obliki PDF, ali 
e računa. Namen akcije je bil spodbuditi odjemalce 
k brezpapirnemu poslovanju, ter jim ob tem ponuditi 
nižjo ceno zemeljskega plina.
Z vidika ohranjanja konkurenčnosti rednega cenika so 
bile v mesecu septembru znižane cene zemeljskega 
plina. 
V istem mesecu je bilo, skupaj z ostalimi javnimi pod-
jetji v Celju, pripravljeno sodelovanje in predstavitev 
na MOS v Celju, kjer se je podjetje kot dobavitelj trž-
no predstavilo z omenjenimi akcijami »Preklopi ceneje 
2015« in »Plačuj EKO«. 
Glede na iztek nekaterih pogodb o dobavi zemeljskega 
plina, so bile začete aktivnosti, vezane na pridobivan-
je novih poslovnih odjemalcev ter sklepanje in podal-
jševanje aneksov z obstoječimi.

Z namenom prilagoditve konkurenčnemu trgu ter 
ohranitvi številčnosti gospodinjskih odjemalcev je bila 
v mesecu oktobru začeta akcija »Ogrevaj ceneje«, z 
nižjo ceno zemeljskega plina.
Pri velikih odjemalcih se je v tem obdobju vršilo sklepan-
je pogodb po konkurenčnih cenah za leto 2016. Zaradi 
znižanja nabavnih cen in ohranjanja konkurenčnosti 
so bile malim poslovnim odjemalcem ponujene nove 
konkurenčne cene v akcijski ponudbi »Ogrevaj ceneje 
2016 – POSLOVNI«.

Omenjene aktivnosti je kot vzporedno vseskozi spreml-
jalo tudi oglaševanje v lokalnih časopisih, lokalnem ra-
diu in TVC. Pripravljene so bile osnove za vzpostavitev 
posodobljene spletne strani z uporabniškim centrom, 
namenjenim neposrednemu informiranju in komunici-
ranju s posameznim odjemalcem.

3.8.  
Poslovna in finančna  
tveganja
POSLOVNA TVEGANJA

1.) Regulatorna tveganja
Med pomembnejša tveganja sodijo tudi  regulator-
na tveganja, ki  izhajajo iz zakonodajnih sprememb 
in drugih pravil, ki vplivajo na delovanje ter poslovni 
izid družbe. Tovrstna tveganja so težko obvladljiva in 
je posledično težko omejevati tudi njihove učinke, saj 
se Zakonodaja na energetskem področju nenehno 
spreminja in dopolnjuje. Zadnja sprememba je spre-
jem novega  Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 
17/2014), ki je začel veljati 22. marca 2014 in je v slov-
ensko zakonodajo prinesla precej novosti in inplemen-
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tirala več direktiv s področja trgov električne energije 
in zemeljskega plina ter energetske učinkovitosti in 
obnovljivih virov energije.  Žal kljub zavezi še niso bili 
spremenjeni  vsi  potrebni podzakonski akti, ki pa bist-
veno vplivajo na poslovanje našega podjetja.
Pri regulatornem tveganju je treba izpostaviti tudi ob-
likovanje cene za uporabo omrežij zemeljskega plina 
po metodi zamejene cene, ki za monopolne dejavnosti 
nadomešča trg in so v pristojnosti Agencije za energi-
jo.  Prav tako je določanje in spreminjanje cen toplote 
v skladu novim EZ-1 prešlo v pristojnost Agencije za 
energijo. Na področju termične obdelave pa je z novel-
acijo Uredbe opredeljen tudi postopek oblikovanja cen 
termične obdelave.
Večja tveganja se družbi pojavljajo v povezavi z odpr-
tim trgom z zemeljskim plinom in ukrepi deregulacije 
zemeljskega plina kot blaga. Na tem področju bo druž-
ba morala v prihodnjih letih poiskati dodatne vzvode 
za obvladovanje teh tveganj.

2.) Obratovalna tveganja
Energetika Celje obratuje z dvema sistemoma oskrbe 
z energijo. Oskrba s toploto ima lokalni značaj, kar 
pomeni lokalno produkcijo toplote in njeno distribuci-
jo v zaprtem sistemu, pri oskrbi z zemeljskim plinom 
pa je distribucijski sistem povezan s prenosnim omrež-
jem, ki zagotavlja dobavo plina iz tujine. Tako se pri  
oskrbi s toploto in plinom pojavljajo tveganja pri var-
nosti in zanesljivosti dobav energentov in toplote. To 
so predvsem tveganja izpada proizvodnje toplote, ne-
dobave toplote ali plina, naključnih izpadov cevovodov 
in druge opreme (kotlarn ali glavnih toplotnih postaj, 
merilno regulacijskih postaj), kot posledice poškodb 
in dotrajanosti. Omejeni so tudi proizvodni viri na po-
dročju toplote in dobavni viri na področju plina.

Za zagotavljanje zanesljive oskrbe Energetika Cel-
je načrtuje proizvodnjo in nakup energije ter pri tem 
upošteva tehnične in ekonomske kriterije. Ti obsegajo 
predvsem zanesljivost obratovanja posameznih 
proizvodnih postrojev in distribucijskih sistemov, ki 
morajo v vsakem trenutku  zadoščati potrebam kon-
zuma.

V Energetiki Celje se z redno periodično kontrolo 
opreme in omrežij ter rednim vzdrževanjem  infrastruk-
turnih objektov in naprav zmanjšuje tveganje izpadov 
lastnih proizvodnih virov in distribucijskih zmogljivosti. 
Vzpostavljena je 24-urna dežurna služba in zaposlenih 
je zadostno število strokovno usposobljenih delavcev. 
Izpad tujih proizvodnih virov toplote se nadomešča z 
zagotavljanjem zadostnih 
kapacitet lastnih osnovnih in vršnih proizvodnih virov. 
Z izvajanjem pravočasnih zamenjav virov ter obnov 
omrežja, se zagotavlja nemoteno proizvodnjo in distri-
bucijo. Tveganje nedobave zemeljskega plina kot ener-

genta v proizvodnji obvladujemo z možnostjo uporabe 
ekstra lahkega kurilnega olja, sicer pa je primarni vir 
toplote sežigalnica komunalnih odpadkov in toplota iz 
biomase v Furnirnici Merkscha. Za primer zmanjšanja 
ali prekinitve  dobave zemeljskega plina za distribucijo 
pa so predvideni ukrepi omejevanja porabe v skladu 
z Uredbo o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemel-
jskim plinom.

Strojelom in škodo zaradi izpada dobave energije ali 
odgovornosti podjetja  ima Energetika Celje zavarova-
no pri zavarovalnici.

3.) Investicijska in razvojna tveganja
To so tveganja povezana z doseganjem načrtovane 
ekonomike naložb, z izvajanjem načrtovanih obnov, 
uvajanjem nove tehnologije ter širitvijo vročevodnega 
in plinovodnega omrežja. Energetika Celje se pri izva-
janju investicij na omrežju vključuje v sočasne gradnje 
z drugimi investitorji cestne in komunalne infrastruk-
ture, kar zahteva večstopenjsko usklajevanje z ostalimi 
deležniki. Tako lahko pride tudi do časovnega zamika 
pri realizaciji investicij. Družba tveganja nadzoruje z 
natančno pripravo načrtov in letnega programa inves-
ticij. Ostaja pa tveganje pri pridobivanju dolgoročnih 
virov, ki je podvrženo gospodarsko finančnim dogajan-
jem v lokalni skupnosti oz. v državi.

4.) Tržna in prodajna tveganja
Ta tveganja se nanašajo predvsem na:
• odpoved pogodb o dobavi s strani kupcev,
• zakup prevelikih količin in kapacitet zemeljskega 
plina, za katere je lahko vzrok prejšnja alineja, tempe-
raturni koeficient, racionalna raba energije, vgradnja 
delilnikov na področju daljinskega ogrevanja, zmanj-
šanje zaradi gospodarskih razmer, idr..
Obvladovanje tveganj poteka v smislu iskanja novih 
tržnih priložnosti, priključitve novih odjemalcev, 
ponudbe dodatnih in novih storitev v smislu celovitega 
energetskega inženiringa. 

5.) Cenovna in nabavna tveganja
Na področju zemeljskega plina je na nabavni strani sk-
lenjena dolgoročna pogodba za dobavo zemeljskega 
plina, ki se deloma spreminja in prilagaja novonastalim 
razmeram in večjemu ponderju SPOT tržišča. Menimo 
da dolgoročna pogodba zagotavlja stabilen sistem z 
visoko stopnjo zanesljivosti dobave ranljivim odjemal-
cem, tudi s posrednim zakupom skladišč zemeljskega 
plina izven Republike Slovenije. V zadnjih dveh letih se 
je na trgu z zemeljskim plinom vzpostavilo tržno stan-
je prevelikih razpoložljivih količin zemeljskega plina, ki 
so posledica gospodarske krize v EU in njenih članicah. 
Zato cene s spot trga dosegajo nižje vrednosti, kot 
cene na podlagi dolgoročnih pogodb, s tem pa je tudi 
prodajno tveganje večje.
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Obvladovanje tveganj temelji na nenehnih stikih z do-
baviteljem, pogovori in pogajanji za znižanje nabavne 
cene. Na področju oskrbe s toploto prilagajanje cen 
poteka na osnovi predpisanega modela za oblikovanje 
cen s strani Vlade RS in ob soglasju lokalne skupnos-
ti, katerih regulacijo bo s 1.1.2016 prevzela Agencija 
za energijo. Gibanje prodajnih sledi gibanju nabavnih 
cen.
Tveganja povezana z izbiro dobaviteljev za dobavo 
blaga, storitev in gradenj za zagotavljanje dejavnosti  
izgradnje in  distribucije ter vzdrževanja vročevoda in 
plinovoda ter dejavnosti termične obdelave odpadkov, 
zajemajo:
• morebitne težave v postopkih javnih naročil in spre-
membe tovrstne zakonodaje,
• nezmožnost dobave ( zaradi  težav insolventnosti 
dobaviteljev),
• nekonkurenčne cene.

Z namenom zagotavljanja pravočasne izvedbe post-
opkov javnih naročil in optimalnega izbora dobavitel-
ja  tako družba sistematično izvaja postopke javnih 
naročil, izvaja notranji nadzor zmožnosti dobav s kl-
jučnimi dobavitelji, preverja višine izvedenih dobav 
v okviru sklenjenih kratkoročnih pogodb in ugotavlja 
sposobnosti in konkurenčnost ponudnikov.

6.) Okoljska tveganja
Dejavnosti Energetike Celje potekajo na okoljsko 
občutljivem urbanem okolju, zato je ekološka varnost 
izrednega pomena. Še zlasti to velja za proces ter-
mične obdelave preostanka komunalnih odpadkov, ker 
je objekt Toplarne Celje  IPPC zavezanec. Prepoznane 
okoljske vidike spremljamo, analiziramo ter prim-
erjamo z najboljšimi praksami in najboljšo razpoložl-
jivo tehniko. Na ta način iščemo tudi nove možnosti 
za preprečevanje onesnaževanja okolja in jih aktiv-
no vključujemo v vse faze razvojnih in investicijskih 
projektov, z namenom da se zmanjšajo  možnosti 
onesnaževanja okolja. Izvaja se stalni emisijski mon-
itoring in meritve emisij dimnih plinov. Preventivno 
se  izvaja vse potrebne ukrepe pri izvajanju procesov 
proizvodnje toplotne in električne energije, pri distri-
buciji plina in toplote do uporabnikov, pri skladiščenju 
nevarnih snovi ter ukrepe za preprečitev onesnaženja v 
primeru morebitnih nepredvidenih dogodkov. Okoljske 
vidike družba spremlja, analizira ter primerja z najbol-
jšimi praksami. 
Letno pripravljamo in vzdržujemo sezname potencial-
nih okoljskih nevarnosti in nevarnosti za zaposlene 
ter ocenjujemo stopnje ogroženosti zaradi možnosti 
nastanka večjih nesreč. Hkrati izvajamo preventivne 
ukrepe za zmanjšanje verjetnosti nastanka izrednih 
dogodkov. Aktivno sodelujemo z izobraževalnimi in-
stitucijami, šolami in fakultetami, ter tako skrbimo za 
dvig znanja, ozaveščenosti in okoljske kulture. 

Okoljska tveganja so ob sprejetih preventivnih ukrepih 
zmerna, nezaželeni vplivi na okolje so pod zakonsko 
določenimi mejami. Pri obratovanju naprave v letu 
2015 ni prišlo do nobenega izrednega dogodka, ki bi 
kakorkoli škodljivo vplival na okolje

7.) Kadrovska tveganja
V storitveni dejavnosti je tveganje iz naslova obvlado-
vanja kadrov stalno prisotno.
Kadrovska tveganja zajemajo:
• daljši bolniški staleži,  
• zmanjšanje delovne zmožnosti oz. omejitve pri delu, 
• pomanjkanje strokovnega znanja, 
• pomanjkanje motiviranosti zaposlenih.
Morebitne nastale situacije družba sprotno rešuje ter 
se odloča o nadomeščanjih  ali možnostih razporeditve 
dela na druge sodelavce. Za ključne kadre je sklenjeno 
tudi nezgodno zavarovanje. Kadrovska tveganja zman-
jšujemo tudi tako, da vzdržujemo z zaposlenimi dobro 
komunikacijo in posledično informiranosti ter ustrezno 
organiziramo delo. V skrbi za zagotavljanje ustrezne 
strokovnosti kadrov družba nadaljuje s politiko spod-
bujanja funkcionalnega usposabljanja in izobraževan-
ja ob delu. V izogib kadrovskim tveganjem, kot je pov-
ečanje bolniške odsotnosti z dela, nadaljuje družba 
tudi z ozaveščanjem zaposlenih o zdravem načinu živl-
jenja in dosledno uporabo osebne varovalne opreme 
na izpostavljenih delih. Tveganja zmanjšujemo s skrb-
jo za zdravo delovno okolje, z zagotavljanjem socialne 
varnosti in trajnosti zaposlitve ter spodbujamo pripad-
nost družbi.  Zaradi vseh navedenih ukrepov družba 
ocenjuje, da je izpostavljenost kadrovskim tveganjem 
majhna.

8.) Informacijska tveganja
Med informacijska tveganja družba uvršča tveganja 
nedelovanja centralnih informacijskih sistemov ozi-
roma izpadov delovanja le-teh ter posledično možne 
izgube podatkov, odpoved posameznih komponent, 
prekinitev povezav, nepravilno delovanje sistemske ali 
programske opreme se obvladujejo z vzpostavljenim 
mehanizmom varovanja informacijskih virov (na fizič-
nem in aplikacijskem nivoju). 
Pred zunanjimi vdori ščiti elektronska protipožarna 
pregrada, na lokaciji EC, Nova vas na Linux Debian 
strežniku, ki je hkrati tudi prehod in proxy strežnik.
Pred virusi sistem varuje antivirusni program, ki se 
dnevno posodablja.
Za varovanje elektronske pošte skrbi strežnik MS Ex-
change 2013, ki izloča sumljivo in nedovoljeno pošto 
na osnovi velikosti in vrste priponke, črne liste in SPAM 
vsebine. 

Podatki so varovani pred izgubo z mirror diskovnim sist-
emom, ki delovanje okvarjenega disk brez prekinitve 
nadomesti z drugim, zrcalnim diskom. Vsakodnevno 
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se izvede arhiviranje programskega paketa in podat-
kov na dislociran strežnik, kjer se zagotavlja dnevna 
tedenska, mesečna in letna različica arhiviranih podat-
kov. Arhiviranje informacijskega sistema MS NAV, MS 
Exchange, WEB, SQL, AD, SP se izvajajo vsako uro na 
sistem za arhiviranje NAS.
Strežniki so priklopljeni na brezprekinitvene napajalni-
ke, ki preprečujejo poškodbe zaradi prevelike napetosti 
ali izpada električne energije. Nameščeni so v fizično 
varovanem in klimatiziranem prostoru.

V letu 2015 smo pričeli uporabljati nov poslovni infor-
macijski sistem Navision, ki prav tako vsebuje določena 
tveganja vezana na zagotavljanje operativne podpore 
procesov, same zanesljivosti operativnih podatkov in 
usposobljenosti zaposlenih za nov informacijski sistem. 

FINANČNA TVEGANJA     

1.) Likvidnostna tveganja 
Ta tveganja predstavljajo možnost pomanjkanja de-
narnih sredstev za poplačilo zapadlih obveznosti. En-
ergetika Celje je tudi v letu 2015 uspešno obvladovala 
ta tveganja, z optimalno poslovno politiko, pozitivnim 
poslovanjem, ustrezno kapitalsko strukturo in s skrb-
nim nadzorom denarnih tokov, tako da so bila ta tveg-
anja zmerna. V letu 2015 je bilo poslovanje družbe 
financirano z lastnimi finančnimi sredstvi. 

2.) Kreditna tveganja (neizpolnitev tretjih strank) 
Ta tveganja predstavljajo v poslovnem okolju verjet-
nost nastanka izgube, zaradi neizpolnitve pogodbenih 
obveznosti dolžnika do upnika. Energetika Celje je ved-
no bolj izpostavljena tem tveganjem, ker se v času gos-
podarske in finančne krize slabša izterljivosti terjatev 
do kupcev. Ta tveganja obvladuje s preverjanjem bo-
nitete poslovnih partnerjev, s sklepanjem dogovorov 
z dolžniki o obročnem plačevanju njihovega dolga, z 
opominjanjem, s sodno in izvensodno izterjavo, z us-
tavitvami distribucije energentov, z zavarovanji svojih 
terjatev ter z oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev.

3.9. 
Načrti za prihodnost 
Načrti za prihodnost ostajajo pretežno nespremenjeni 
in sicer so usmerjeni v nadaljnjo  izgradnjo in zagotavl-
janje učinkovitih sistemov komunalne energetike v sk-
ladu s spreminjajočo se zakonodajo in razvojnimi cilji 
in sprejetimi programi MO Celje.

V prihodnjih letih se bo nadaljevala predvsem izgrad-
nja plinovodnega sistema v primestnih področjih in  
zagotovilo ustrezen sistem za nadzor nad omrežjem, 

tako za potrebe obratovanja, kot za obvladovanje do-
bave in odjema plina. Aktivneje se bo pristopilo k im-
plementiranju sprememb izhajajočih iz Energetskega 
zakona in vseh podzakonskih aktov ter  k pridobivanju 
novih odjemalcev na omrežju.
Na področju trženja zemeljskega plina nameravamo 
tudi v bodoče kljub naši majhnosti igrati aktivno vlogo 
dobavitelja za svoje zveste odjemalce.

V  sistemu daljinskega ogrevanja  bo poleg  širitve po-
rabe ter optimiranja proizvodnje in distribucije toplote 
potrebno optimalno integrirati razpoložljive vire. 
V obdobju gospodarske krize bomo še posebej aktivni 
v obvladovanju vseh stroškov v poslovanju, ustrezno 
bomo poskušali zavarovali naše terjatve, preverjali 
boniteto naših odjemalcev in na temelju prenovljenih 
pogodb o dobavi in distribuciji energentov skrbeli za 
obvladovanje vseh vrst tveganj v poslovanju.

Posebne pozornost je namenjena tudi storitvi termične 
obdelave odpadkov, ki je po vsebini izjemno komplek-
sna in zahtevna, ter žal še vedno edina v slovenskem 
prostoru in zahteva veliko usklajevanja tudi med os-
talimi javnimi podjetji.  
 
Ob izvajanju osnovnih dejavnosti pa bo podjetje tudi 
v prihodnosti optimiralo izvajanja dodatnih dejavnos-
ti, kot so npr. vzdrževanje hišnih instalacij, vzdrževanje 
plinovodnih omrežij na drugih področjih ter povečanje 
obsega del na dejavnostih, ki se že izvajajo, npr. po-
godbene kotlarne, idr..  

Prav tako pa za podjetje predstavlja izziv energetsko 
pogodbeništvo, kjer se nameravamo ustreno vključe-
vati glede potrebe MOC. 

3.10. 
Pomembni dogodki po  
koncu poslovnega leta 
Pomembni dogodki po koncu leta 2015 so povezani 
predvsem s aktivnostmi na področju regulacije naših 
cen, kjer smo pri omrežnini za ZP že dobili potrjene 
cene za obdobje 2016-2018. 

V teku je potrjevanje cene za daljinsko ogrevanje in v 
pripravah je postopek za potrditve cene za termično 
obdelavo odpadkov.

Ob koncu poslovnega leta 2015 ni prišlo do dogodkov, 
zaradi katerih bi bilo potrebno računovodske izkaze za 
to poslovno leto popraviti ali jih v prilogi k izkazom razkriti.
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4.1.  
Bilanca stanja

  S R E D S T V A 31.12.2015 31.12.2014
indeks 
15/14

A. DOLGOROČNA  SREDSTVA      

I. Neopredmetena sred. in dolgor. aktivne čas. razmejitve 83.428 105.022 79
1. Dolgoročne premoženjske pravice 83.428 105.022 79
II. Opredmetena osnovna sredstva   1.581.813 1.628.928 97
1. Zemljišča in zgradbe 1.374.853 1.396.698 98
a) Zemljišča 676.627 676.627 100
b) Zgradbe 698.226 720.071 97
2. Proizvajalne naprave in stroji 203.938 229.208 89
3. Druge naprave in oprema 3.022 3.022 100

III. Dolgoročne poslovne terjatve 27.742 33.740 82
1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 27.742 33.740 82

IV. Odložene terjatve za davek 161.744 129.950 124

  SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA (I + II + III + IV + V + VI) 1.854.727 1.897.640 98

B. KRATKOROČNA SREDSTVA      

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0  
II. Zaloge 180.484 191.608 94
1. Material 180.484 191.608 94

III. Kratkoročne poslovne terjatve 2.770.362 2.995.153 92

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  2.413.143 2.477.552 97
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih            357.219 517.601 69

IV. Denarna sredstva 3.339.250 2.454.716 136

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.037 140.983 2

  SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA (I + II + III + IV +V) 6.290.096 5.641.477 111

  SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C) 8.147.860 7.680.100 106

  ZABILANČNA SREDSTVA 24.013.035 24.943.718 96

v EUR
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  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 31.12.2015 31.12.2014 indeks 15/14

A. KAPITAL      

I. Vpoklicani kapital 1.373.305 1.373.305 100

1. Osnovni kapital 1.373.305 1.373.305 100

II. Kapitalske rezerve 129.755 129.755 100

III. Rezerve iz dobička 3.038.524 2.869.194 106

1. Zakonske rezerve 137.331 137.331 100

2. Druge rezerve iz dobička 2.901.193 2.731.863 106

IV. Presežek iz prevrednotenja -23.978 -15.403 156

V. Čisti poslovni izid poslovnega leta 672.692 470.690 143

  SKUPAJ KAPITAL (I + II + III + IV + V + VI) 5.190.298 4.827.541 108

B.  REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 271.704 267.662 102

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 244.173 239.353 102

2. Druge rezervacije 6.476 6.406 101

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 21.055 21.903 96

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 21.684 27.742 78

I. Dolgoročne finančne obveznosti 21.684 27.742 78

1. Druge dolgoročne finančne obveznosti 21.684 27.742 78

Č KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.652.671 2.545.571 104

I. Kratkoročne finančne obveznosti 6.058 5.998 101

1. Druge kratkoročne finančne obveznosti 6.058 5.998 101

II. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.646.613 2.539.573 104

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 2.224.849 2.242.357 99

2. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 2.941 1.169 252

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 418.823 296.047 141

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 11.503 11.584 99

  SKUPAJ  OBVEZNOSTI (A + B + C + Č + D) 8.147.860 7.680.100 106

  ZABILANČNE  OBVEZNOSTI 24.013.035 24.943.718 96

v EUR
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4.2.  
Izkaz poslovnega izida

  31.12.2015 31.12.2014
indeks 
15/14

1 . Čisti prihodki iz prodaje                     12.319.690 12.417.668 99
2. Drugi poslovni prihodki(s prevred.posl.prih) 408.162 291.457 140
3.  Stroški blaga, materiala in storitev -8.895.762 -9.348.928 95
     a). Stroški mater.                            -4.175.257 -4.684.433 89
     b) Str.storitev -4.720.505 -4.664.495 101
4.  Stroški dela                                         -2.115.043 -2.017.208 105
     a) Stroški plač                                      -1.500.409 -1.477.597 102
     b) Stroški socialnih zavarovanj -309.011 -304.594 101
       - stroški pokojninskih zavarovanj -198.391 -196.075 101
       - drugi stroški socialnih zavarovanj -110.620 -108.519 102
     c) Drugi stroški dela                                  -305.623 -235.017 130
5. Odpisi vrednosti -787.115 -630.453 125
     a)  Amortizacija -161.344 -125.228 129
     b) Prevr. posl.odhodki pri neopred.sredstvih in opred.osn.sr.             -839 -109 770
     c) Prevrednotevalni posl.odhodki pri obrat.sred. -624.932 -505.116 124
6. Drugi poslovni odhodki                       -118.660 -119.678 99
7. Finančni prihodki iz danih posojil 2.028 5.521 37
     a) Finančni prihodki iz posojil, danim drugim            2.028 5.521 37
8. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 22.158 32.663 68
     a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih             22.158 32.663 68
9. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti -4.741 -7.003 68
      a) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti    -4.741 -7.003 68
10. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -170 -53 321
     a) Finančni odhodki iz obvez. do dobaviteljev in men.obvez. -94 -53 177
     b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznostih -76 0 0
11. Drugi prihodki 13.042 16.626 78
12. Drugi odhodki -7.281 -28.157 26
13. Davek iz dobička 195.411 139.554 140
14. Odloženi davki 31.795 -2.211 -1.438
15. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 672.692 470.690 143

v EUR
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4.3.  
Izkaz denarnega toka – Različica II. izida

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU  2015 2014

a) Postavke izkaza poslovnega izida   1.446.127 1.122.407
    Poslovni prihodki in finančni prihodki iz posl.terjatev 12.759.647 12.754.070
    Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni prihodki iz posl.obvezn. 11.116.749 11.492.109
    Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v posl. odhod. 196.771 139.554
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij,  -161.966 -65.809
  ter odloženih terj.in obv.za davek) poslovnih postavk bilance stanja     
    Začetne manj končne poslovne terjatve -394.143 767.494
    Začetne manj končne aktivne krat.čas.razm. 137.946 -137.007
    Začetne manj končne zaloge 11.124 42.227
    Končni manj začetni poslovni dolgovi 107.040 -732.387
    Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -23.933 -6.136
c) Prebitek prejemkov pri posl. ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)   1.284.161 1.056.598

B. DENARNI TOK PRI NALOŽBENJU     

a) Prejemki pri naložbenju  5.433 9.865

   
Prejemki od dobljenih obresti in del.v dobičku drugih, ki se nanašajo na 
naložb.

2.028 5.521

    Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 3.405 4.344
b) Izdatki pri naložbenju  -94.321 -186.129
    Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -31.712 -84.224
    Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -62.609 -101.905
c) Prebitek prejemkov pri naložb.li prebitek izdatkov pri naložb. (b + a)  -88.888 -176.264

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

a) Prejemki pri financiranju  0 0
b) Izdatki  pri financiranju  -310.739 -321.599
    Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -4.741 -7.003
    Izdatki za izplačila udeležbe v dobičku -300.000 -300.000
    Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -5.998 -14.596
c) Prebitek prejemkov pri financ. ali prebitek izdatkov pri financ. (b + a) -310.739 -321.599

Č. Končno stanje denarnih sredstev   3.339.250 2.454.716

    Denarni izid v obdobju 884.534 558.735
    Začetno stanje denarnih sredstev 2.454.716 1.895.981

v EUR
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4.4.  
Izkaz gibanja kapitala
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RAZKRITJA  
POSTAVK V  
RAČUNOVODSKIH 
IZKAZIH

5.
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5.1.  
Pojasnila k bilanci stanja
Družba pri razkrivanju postavk v bilanci stanja upošte-
va SRS od 24.14 do 24.27, pri tem pa upošteva določ-
be internega Pravilnika o računovodstvu.

Pojasnila k bilanci stanja vsebujejo:
• informacije o podlagi za sestavitev bilance stanja in 
posebnih računovodskih usmeritvah, izbranih in upora-
bljenih pri pomembnih poslih in drugih poslovnih do-
godkih; za družbo so pomembni posli in drugi poslovni 
dogodki, katerih vrednosti presegajo 10 % vrednosti 
sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev na dan 
bilance stanja,
• informacije, ki jih zahtevajo Slovenski računovodski 
standardi in Zakon o gospodarskih družbah ter niso 
predpisane v obrazcu bilance stanja,
• dodatne informacije, ki niso predpisane v obrazcu 
bilance stanja, so pa za pošteno predstavitev potreb-
ne; za družbo so takšne informacije tiste, katerih vred-
nosti presegajo 5% vrednosti sredstev oziroma obve-
znosti do virov sredstev na dan bilance stanja.

SREDSTVA  (8.147.860 EUR)

A - DOLGOROČNA SREDSTVA (1.854.727 EUR)

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktvne 
časovne razmejitve (83.428 EUR)

Med neopredmetenimi sredstvi so izkazane dolgo-
ročne premoženjske pravice (računalniški progra-
mi). Sredstva so bila pridobljena z nakupom od dru-
gih pravnih oseb in so ovrednotena z nakupno ceno. 
Amortizacijo obračunavamo po metodi enakomerne 
časovne amortizacije. 

Krepitev oziroma oslabitev neopredmetenih sredstev 
ni bila opravljena, ker za to niso obstajali utemeljeni 
razlogi.

Družba je s 1.1.2010, na osnovi Pogodbe o poslovnem 
najemu komunalne infrastrukture, prevzela ta sredstva 
v poslovni najem od MO Celje in jih vodi zabilančno.

Nabavna oziroma  
revalorizirana vrednost

Emisijski kuponi
Materialne 

pravice
Dobro ime

Predujmi za 
naložbe

SKUPAJ

Stanje 1.1.2015 22.308 339.813 362.121
Povečanja 31.712 31.712
Zmanjšanja -848 -42.419  -43.267
Kuponi                                     
Stanje 31. 12.2015 21.460 329.106 350.566

Popravek vrednosti
Dolg oročno 

razmejeni stroški
Materialne 

pravice
Dobro ime

Predujmi za 
naložbe

SKUPAJ

Stanje  1.1.2015 257.099 257.099
Amortizacija 52.458 52.458
Zmanjšanja -42.419 -42.419
Stanje 31. 12. 2015 267.138 267.138

Neodpisana vrednost
Dolg oročno 

razmejeni stroški
Materialne 

pravice
Dobro ime

Predujmi za 
naložbe

SKUPAJ

Stanje 1. 1. 2015 22.308 82.714 105.022
Stanje 31. 12. 2015 21.460 61.968 83.428

Preglednica gibanja neopredmetenih  sredstev v lasti podjetja

II. Opredmetena osnovna sredstva (1.581.813 
EUR)

Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pri-
poznanju ovrednotijo z nakupno ceno, povečano za 
morebitne uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter 
stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati njego-
vi usposobitvi za nameravano uporabo. Kasneje nas-
tali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim 

sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost le, 
če povečujejo njegove bodoče koristi v primerjavi s 
prvotno ocenjenimi. 

V nabavno vrednost se ne vštevajo obresti od najetih 
posojil za pridobitev teh sredstev. Pri sredstvih v lasti 
javnega podjetja se evidentirajo kot odhodki financi-
ranja. Učinek prevrednotenja dolgov za pridobitev teh 
sredstev ne povečuje nabavne vrednosti sredstev.

v EUR
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Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan 
pri razkritjih stroškov amortizacije.

Krepitev oziroma oslabitev opredmetenih osnovih 
sredstev ni bila opravljena, ker za to niso obstajali ute-

Vrsta Znesek v EUR

elektronska oprema 17.811
pisarniška oprema 9.966
motorna vozila 32.003
delovni aparati 2.829

Skupaj 62.609

meljeni razlogi.

Družba je s 1.1.2010, na osnovi Pogodbe o poslovnem 
najemu komunalne infrastrukture, prevzela ta sredstva 
v poslovni najem od MO Celje in jih vodi zabilančno.

Nabava oz. povečanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2015

Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev  v lasti podjetja

III. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 
(27.742 EUR)

Dolgoročne poslovne terjatve se nanašajo na terjatve 
iz naslova povračila plačil kreditov za komunalno infra-
strukturo, ki jih ima družba do MO Celje, iz najemnine, 
na osnovi pogodbe o poslovnem najemu teh sredstev, 
zato se ne obrestujejo in niso zavarovane.

IV. Odložene terjatve za davek (161.744 EUR)

Podjetje izkazuje terjatev za odložen davek iz naslova 
oslabitve vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev v 

Nabavna vrednost Zemljišče Zgradbe
Proizvajalna 

oprema
Druga 

oprema
Predujmi

Investicije 
v teku

SKUPAJ

Stanje 1. 1. 2015 676.627 1.055.281 979.663 9.378 2.720.949

Povečanja                                  62.609               62.609

Zmanjšanja -94.761 -2.611 -97.372

Prevrednotovanje

Stanje 31. 12.2015 676.627 1.055.281 947.511 6.767 2.686.186

Popravek vrednosti Zemljišče Zgradbe
Proizvajalna 

oprema
Druga 

oprema
 Predujmi

Investicije 
v teku

SKUPAJ

Stanje 1. 1. 2015 335.210 750.455 6.356 0 1.092.021

Amortizacija 21.845 87.040         0 108.885

Zmanjšanja 93.922 -2.611 -96.533

Am. iz prevrednot.

Stanje 31. 12. 2015 357.055 743.573 3.745 0   1.104.373

Neodpisana 
vrednost

Zemljišče Zgradbe
Proizvajalna 

oprema
Druga 

oprema
Predujmi

Investicije 
v teku

SKUPAJ

Stanje 1. 1. 2015 676.627 720.071 229.208 3.022 0 0 1.628.928

Stanje 31. 12. 2015 676.627 698.226 203.938 3.022 0 0 1.581.813

višini 140.990 EUR in iz naslova dolgoročnih rezervacij 
za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v viši-
ni 20.754 EUR.

B – KRATKOROČNA SREDSTVA (6.290.096 EUR)

I.  Zaloge (180.484 EUR)

 1. Material (180.484 EUR)

Zaloge materiala se izkazujejo po dejanskih nabavnih 
cenah, ki vključujejo tudi neposredne stroške nabave. 
Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste. Med 

v EUR
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Preglednica materiala:

Preglednica stanja terjatev do kupcev:

Na dan 31.12.2015 je imelo podjetje naslednjo strukturo poslovnih terjatev do kupcev po zapadlosti: 

letom se poraba materiala obračunava po prvih na-
bavnih cenah (metoda zaporednih cen- FIFO ) in sicer 

sproti mesečno. 

III. Kratkoročne poslovne terjatve ( 2.770.362 
EUR)

Kratkoročne terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoz-
nanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin 

Leto 2015 Leto 2014 Indeks 15/14

Material 179.842 191.308 94
Drobni inventar 642 300 214                                        

Skupaj 180.484 191.608 94

(računi, pogodbe) ob predpostavki, da bodo poplača-
ne. Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če nji-
hova knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno 
vrednost, to je udenarljivo vrednost. Oslabitev terjatev 
se v knjigah prikaže kot popravek vrednosti terjatev. 

VRSTE KRATKOROČNIH TERJATEV 31.12.2015    31.12.2014 Indeks 15/14

- kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.413.143 2.477.552 97
- kratkoročne terjatve do drugih 357.219  517.601 69            

Skupaj 2.770.362 2.995.153 92

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 
(2.413.143 EUR) 

Družba med kratkoročnimi terjatvami izkazuje terjatve 
do kupcev v državi. Družba lahko, po internem Pravil-
niku o računovodstvu, oblikuje popravek vrednosti za 
dvomljive in sporne terjatve v višini do 7% fakturira-
ne realizacije tekočega leta. Za leto 2015 je popravek 
oblikovan na osnovi realne ocene spornih dolžnikov, 
javnih objav statusa poslovnih subjektov in lastne 

evidence socialno ogroženih oseb in brezposelnih ter 
oseb, ki prejemajo minimalno pokojnino, v višini 4,3% 
realizacije tega leta. 
Konec leta se preveri ustreznost višine oblikovanja po-
pravka v skladu z izbrano računovodsko usmeritvijo, na 
osnovi katere se terjatve ustrezno označijo in sprem-
ljajo. Večje sporne terjatve so zavarovane z menicami, 
sicer pa družba redno izvaja vse vrste izterjave, tudi v 
pospešenih izvršilnih postopkih in z ustavitvijo distribu-
cije energentov.

VRSTE KRATKOROČNIH TERJATEV 31.12.2015 31.12.2014 Indeks 15/14

- kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 4.491.585 4.317.258 104
- popravek vrednosti terjatev -2.078.442 -1.839.706 113

Stanje terjatev do kupcev 2.413.143 2.477.552 97

2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih ( 357.219 
EUR)

Med kratkoročnimi terjatvami do drugih podjetje iz-

Obdobje – dnevi Nezapadle 0 - 30 31 – 60 61-90 91-180 180 – 1 leta Nad l leto

Znesek odprtih terjatev 2.093.008 271.160 85.532 58.084 188.512       395.638 1.399.651

kazuje terjatve iz naslova danih predujmov na osnovi 
predračunov za material in storitve, terjatve iz financi-
ranja (obračunane zamudne obresti) ter druge kratko-
ročne terjatve.

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR
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Kot pomembno terjatev družba  izkazuje terjatev  iz  naslova obračuna  DDV.

VRSTE KRATKOROČNIH TERJATEV 31.12.2015 31.12.2014 Indeks 15/14

Kratkoročni  predujmi za še ne opravljene storitve 4.176  8.038 52

Druge kratkoročne terjatev 353.043                      509.563 69

Skupaj 357.219 517.601 69

IV. Denarna sredstva  (3.339.250 EUR) 

Na dan 31.12.2015 je imela družba na transakcijskem 
računu za 1.339.250 EUR denarnih sredstev. Med de-
narnimi sredstvi izkazuje tudi kratkoročne finančne 
naložbe (do treh mesecev) oz. kratkoročno dane depo-
zite bankam, v znesku 2.000.000 EUR. Te naložbe se 
vrednotijo po plačanem znesku, ki je glavnica posojila. 
Obresti od posojil se, skladno s pogodbo z bankami, 
ne pripisujejo h glavnici. Krepitev oz. slabitev naložb 
ni bila opravljena, ker za to niso obstajali utemeljeni 
razlogi.

                                                                                                                    
C - KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE  
RAZMEJITVE (3.037 EUR)

Kot kratkoročno časovno razmejitev  smo  pripoznali 
kratkoročno odložene odhodke kateri bodo realizirani 
v naslednjem letu.
                                                                                    
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  
(8.147.860 EUR)                                                                                                 
 
 
A - KAPITAL (5.190.298 EUR) 

Celotni kapital javnega družbea Energetika Celje, d.o.o 
na dan 31.12.2015 znaša 5.190.298 EUR  in se je v 
letu 2015 povečal za 8 %, kar je posledica pripisanega 
čistega dobička tekočega poslovnega leta.

I. Vpoklicani  kapital (1.373.305 EUR)

1. Osnovni kapital (1.373.305 EUR)

Osnovni kapital družbe je vpisan v sodni register Okro-
žnega sodišča v Celju, z dne 24.07.2001, v nominal-
nem znesku 1.373.305 EUR.

II. Kapitalske rezerve (129.755 EUR)

Kapitalske rezerve znašajo 129.755 EUR in so posle-
dica opravljanja revalorizacije osnovnega kapitala od 
leta 1996 do 2001.

III. Rezerve iz dobička (3.038.524 EUR) 

1. Zakonske rezerve (137.331 EUR)

Zakonske rezerve skupaj s postavkami kapitalskih re-
zerv dosegajo 10 % osnovnega kapitala.

2. Druge rezerve iz dobička (2.901.193 EUR)    

Druge rezerve iz dobička na dan 31.12.2015 znašajo 
2.901.193 EUR. 

Druge rezerve iz dobička so proste rezerve in jih družba 
lahko uporabi za katerekoli namene (npr. za oblikova-
nje drugih vrst rezerv, povečanje osnovnega kapitala, 
razporeditev v bilančni dobiček ali pokrivanje izgube).

IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta  
(672.692 EUR)

V poslovnem letu 2015 je družba ustvarila čisti dobi-
ček v višini 672.692 EUR. 

Družba mora, ne glede na to, ali se opravlja splošno 
prevrednotenje kapitala ali ne, preračunati, kolikšen bi 
bil poslovni izid, če bi se splošno prevrednotenje kapi-
tala izvajalo, ter razkriti (SRS 8.30):

• poslovni izid po preračunu s pomočjo cen življenjskih 
potrebščin.

B - REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE  
ČASOVNE RAZMEJITVE ( 271.704 EUR) 

Družba je konec leta 2015 oblikovala rezervacije za 
odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v višini 
244.173 EUR. Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi 
razmejitvami družba izkazuje vrednost emisijskih ku-
ponov. 

C - DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (21.684 EUR)           

I. Dolgoročne finančne obveznosti (21.684 EUR)

1. Druge dolgoročne finančne obveznosti  
(21.684 EUR)

v EUR
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Dolgoročna posojila za sredstva infrastrukture v poslovnem najemu od MO Celje znašajo 21.684 EUR in se nana-
šajo na tisti del, ki zapade v obdobju, daljšem od enega leta. 

ŠTEVILKA PARTIJE ŠTEVILKA POGODBE
OSTANEK DOLGA 
31.12.2015  (v EUR)

OBRESTNA MERA LETO ZAPADLOSTI

165-28 295-008 21.684 1% 2020

Kredit je zavarovan z menicami. 

Med dolgoročnimi dolgovi so izkazani zneski, ki zapa-
dejo v obdobju daljšem od enega leta, zneski teh dol-
gov, ki zapadejo v obdobju enega leta pa se samo v 
bilanci stanja izkazujejo med kratkoročnimi finančnimi 
obveznostmi.

Č - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (2.652.671 EUR)

I. Kratkoročne finančne obveznosti (6.058 EUR)

2. Druge kratkoročne finančne obveznosti ( 6.058 
EUR)

Vrednost kratkoročnih posojil  se nanaša na del dolgo-
ročnih posojil za sredstva infrastrukture v poslovnem 
najemu od MO Celje, ki zapadejo v roku enega leta, v 
višini 6.058 EUR.

Druge kratkoročne  finančne obveznosti 31.12.2015 31.12.2014 Indeks 15/14

Kratkoročna posojila 6.058 5.998     101

II. Kratkoročne poslovne obveznosti  
(2.646.613 EUR)

1. Kratkoročne poslovne obveznost do dobaviteljev 
(2.224.849 EUR)

Kratkoročne poslovne obveznosti so v knjigah izkaza-
ni  zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki v 
primeru kratkoročnih poslovnih obveznosti dokazuje-
jo prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno 
delo, oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v 
poslovnem izidu.

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v družbi na dan 31.12.2015 obsegajo naslednje postavke:

Druge kratkoročne poslovne obveznosti v družbi Energetika Celje obsegajo naslednje postavke:

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 31.12.2015 31.12.2014 Indeks 15/14

-  za osnovna sredstva 6.148 1.342 458
-  do drugih dobaviteljev 2.218.701 2.241.015 99

Skupaj 2.224.849 2.242.357                99

Kot pomembnejšo poslovno obveznost do dobavite-
ljev družba na dan 31.12.2015 izkazuje obveznost 
do družbe Geoplin Ljubljana v višini 525.389 EUR, 
do Merkscha furnirnica v znesku 130.054 EUR, do Pli-

novodi 93.223 EUR in do MOC iz naslova najemnine 
za komunalno infrastrukturo v znesku 975.413 EUR.   

3. Druge kratkoročne  poslovne obveznosti   
( 418.823 EUR)      

Druge kratk.  poslovne obveznosti 31.12.2015 31.12.2014 Indeks 15/14

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 172.713 172.953 100
Druge kratkoročne obveznosti 246.110 123.094                 200           

Skupaj 418.823 296.047 141

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR
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Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi je evidentira-
na obveznost do državnih institucij, v znesku 104.159 
EUR in za financiranje komunalne energetske infra-
strukture MOC, v znesku 43.119 EUR, po pogodbi o 
ureditvi razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvaja-
njem gospodarskih javnih služb.

D - KRATKOROČNE  PASIVNE ČASOVNE RAZME-
JITVE    

Pasivne časovne razmejitve izkazujemo v višini 11.503 
EUR. V tej postavki bilance stanja so izkazani vnaprej 
vračunani stroški.

ZABILANČNA EVIDENCA

V zabilančnih evidencah družba izkazuje 24.013.035 
EUR. Izkazan znesek se nanaša na zabilančna sredstva 
in obveznosti iz naslova komunalne infrastrukture v 
poslovnem najemu.

5.2.   
Pojasnila k izkazu  
poslovnega izida 
Družba pri razkrivanju postavk v izkazu poslovnega izi-
da upošteva SRS od 25.17 do 25.35 ter 25.39 in 25.40, 
pri tem pa upošteva opredelitve, zapisane v internem 
Pravilniku o računovodstvu.

Pojasnila k izkazu poslovnega izida vsebujejo:
• informacije o podlagi za pripravo izkaza poslovnega 
izida ter posebnih računovodskih usmeritvah, izbranih 
in uporabljenih pri pomembnih poslih in drugih poslov-
nih dogodkih, 

• informacije, ki jih zahtevajo Slovenski računovodski 
standardi in Zakon o gospodarskih družbah ter niso 
predpisane v obrazcu izkaza poslovnega izida,
• dodatne informacije, ki niso predpisane v obrazcu 
izkaza poslovnega izida, so pa potrebni za pošteno 
predstavitev in vrednostno presegajo 10 % čistega 
poslovnega izida poslovnega leta.

1. Čisti prihodki iz prodaje (12.319.690 EUR)

Podlaga za čiste prihodke so nominalni zneski po izda-
nih računih, zmanjšani za davke in morebitne popuste. 
Pretežni del prihodkov je družba ustvarila z izvajanjem 
osnovnih dejavnosti.

2. Drugi poslovni prihodki (408.162 EUR)    

Drugi poslovni prihodki so nastali iz naslova plačanih 
izvršb oz. nanje vezanih predujmov, odškodnin  in dru-
gih prihodkov.

Med drugimi prihodki izkazujemo tudi za 381.907 EUR 
prevrednotevalnih poslovnih prihodkov, ki se nanaša-
jo na odpravo oslabitve  popravka vrednosti terjatev 
iz preteklih let oziroma predstavljajo plačila terjatev, 
ki so bile v preteklih letih  obravnavane kot sporne ali 
dvomljive terjatve. 

3. Stroški blaga, materiala in storitev  (8.895.762 
EUR)

a) Stroški porabljenega materiala (4.175.257 EUR)

Kot pomemben strošek materiala, družba izkazuje na-
bavo zemeljskega plina v višini  3.101.116 EUR, ki jo 
evidentira po metodi nabavnih cen. 

Razčlenitev stroškov materiala in predstavitev pomembnejših knjigovodskih podatkov:

Vrsta Leto 2015 Leto 2014 Indeks  15/14

Strošek goriva (plin, toplota, kurilno olje) 3.690.940 4.085.872 90
Stroški energije 65.408 69.680 94
Stroški nadom. delov za OS in vzdrževanje OS 33.409 63.980 52
Ostali stroški materiala 385.500                      464.901 83

Skupaj 4.175.257 4.684.433 89

v EUR
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Razčlenitev stroškov storitev in predstavitev pomembnejših podatkov:

b) Stroški storitev ( 4.720.505 EUR)

4. Stroški dela (2.115.043 EUR)    

Energetika Celje je zavezana k izvajanju določil Kolek-
tivne pogodbe komunalnih dejavnosti. V skladu z do-
ločili te kolektivne pogodbe in s svojimi splošnimi akti 
je vsako delovno mesto razvrščeno v ustrezni tarifni in 
plačilni razred ter ovrednoteno z ustreznim koeficien-
tom, ki odraža razmerje do najenostavnejšega dela. 
Plača je sestavljena iz osnovne plače, dodatka na mi-
nulo delo, stimulacije in pripadajočih dodatkov.

Družba je v letu 2015 obračunala 1.500.409 EUR bru-
to plač in nadomestil plač, stroški socialnih zavarovanj 
so znašali 309.011 EUR, drugi stroški dela pa 305.623 
EUR. Dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga je druž-
ba v tem letu plačevala mesečno za vse delavce, znaša 
v skupni vrednosti 68.874 EUR.
Bruto plača direktorja, kot edinega člana uprave, je v 
letu 2015 skupaj z variabilnim delom plače znašala 
61.841 EUR. Regres je prejel v bruto višini 790 EUR, 
bonitete pa so mu bile zaračunane v višini 8.956 EUR. 
Bruto plača zaposlenega na osnovi individualne po-
godbe je znašala skupaj z variabilnim delom plače 

Vrsta Leto 2015 Leto 2014 Indeks  15/14

Stroški storitev pri opravljanju storitev 970.284 1.022.040 95               
Stroški intelektualnih storitev 72.311 82.936 87
Stroški drugih storitev 1.222.078 1.200.240 102
Stroški najemnine za sredstva inf. v najemu 1.654.450 1.628.903 102
Stroški ostalih storitev 801.382     730.376 110              

Skupaj 4.720.505 4.664.495 101   

49.051 EUR. Regres mu je bil izplačan 790 EUR, boni-
tete pa so mu bile zaračunane v višini 265 EUR. 

Člani Nadzornega sveta družbe so v letu 2015 prejeli 
skupni bruto znesek 9.058 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je v 
letu 2015 znašala 1.807 EUR, kar je pod povprečjem v 
dejavnosti oskrbe z elektriko, plinom in vodo.

5. Odpisi vrednosti (787.115 EUR)

a) Amortizacija (161.344 EUR)

Amortizacija se obračunava od vrednosti neopred-
metenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
Zneski, ki se vračunajo v nabavno vrednost sredstev 
so prikazani pri razkritjih neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev. Preostale vrednosti 
pri osnovnih sredstvih ne določamo, zato je osnova 
za amortizacijo enaka nabavni vrednosti osnovnih 
sredstev.

Skupina osnovnih sredstev Amortizacijska stopnja

Zemljišča Se ne amortizirajo
Gradbe ni objekti 2-14 %
Druga oprema 20 %
Prevozna sredstva ( osebni , tovorni) 12,5-25 %
Računalniki,oprema 25-50 %

Osnovna sredstva družbe se amortizirajo po stopnjah, glede na življensko dobo in se določijo ob aktiviranju vsa-
kega posameznega osnovnega sredstva. Po pomembnejših vrstah osnovnih sredstev so sledeča:            

v EUR

v EUR
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Amortizacijske stopnje za istovrstna sredstva so enake, 
ne glede na lastnika. Pri vseh sredstvih so za obračun 
stroškov amortizacije za posamezno poslovno leto ter 
v obračunskih obdobjih znotraj leta, uporablja enako-
merna časovna metoda. 

c)  Prevrednotevalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih ( 624.932 EUR)

Popravek vrednosti terjatev do kupcev za leto 2015 je 
bil oblikovan skladno z analizo dejanskega stanja

spornih in dvomljivih terjatev ob koncu leta pri vseh 
odjemalcih. Kot prevrednotovalne poslovne odhodke 
smo pripoznali odhodke iz naslova oblikovanja poprav-
ka vrednosti terjatev do kupcev v višini 624.932 EUR. 

6. Drugi poslovni odhodki (118.660 EUR) 

Med te odhodke sodijo dajatve, ki niso odvisne od po-
slovnega izida (okoljska dajatev, sodni stroški in takse 
ter stroški prispevka za stavbno zemljišče in ostali stro-
ški). 

7.a) Finančni prihodki iz posojil, danim drugim 
(2.028 EUR)
V tej postavki so zajeti finančni prihodki za obresti od 
kratkoročnih depozitov. 

8.a) Finančni prihodki iz poslovnih  terjatev  do 
drugih (22.158 EUR)

V tej postavki so zajeti finančni prihodki od zamudnih 
obresti in danih posojil.

OPREDELITEV ODSTOPANJ OD REGULATIVNEGA 
OKVIRA PRI ODS        

Družba je v regulativnem letu 2014 izkazala primanj-
kljaj omrežnine in drugih prihodkov iz dejavnosti ope-
raterja distribucijskega sistema zemeljskega plina 
pod zneskom upravičenih stroškov, v skupnem znesku 
46.334,70 EUR, ki se bo upošteval pri določitvi omre-
žnin v naslednjih regulativnih obdobjih.

RAZČLENITEV STROŠKOV PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH 

Stroški Leto 2015 Leto 2014

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 10.374.522 10.709.482               
Stroški prodajanja 339..253  337.628
Stroški splošnih dejavnosti 1.202.805 1.069.157

Skupaj stroški poslovanja 11.916.580 12.116.267

13. Davek iz dobička (195.411 EUR)

Podjetje je za obravnavano obdobje ugotovilo ob-
veznost za davek od dohodka pravnih oseb v višini 
195.411 EUR.

Razčlenitev stroškov amortizacije: 

Amortizacijske stopnje za istovrstna sredstva so enake, ne glede na lastnika. Pri vseh sredstvih so za obračun 
stroškov amortizacije za posamezno poslovno leto ter v obračunskih obdobjih znotraj leta, uporablja enakomerna 
časovna metoda. 

Stroški amortizacije Leto 2015 Leto 2014 Indeks  15/14

- sredstva v lasti podjetja 161.344 125.228 129

Skupaj 161.344 125.228 129

14. Odloženi davki (31.795 EUR) 

Družba je v letu 2015 povečala že oblikovane terjatve 
za odložen davek za izplačane odpravnine ob upokoji-
tvi in jubilejne nagrade ter za oslabitev vrednosti krat-
koročnih terjatev do kupcev, za 31.795 EUR.

v EUR

v EUR
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5.3. 
Pojasnila k izkazu  
denarnega toka 
                  
Družba je za sestavljanje izkaza denarnih tokov izbrala 
posredno metodo (različica II).

Iz izkaza denarnega toka  naše družbe lahko ugotovi-
mo, da je družba v letu 2015 pri poslovanju ustvarila 

Sprememba denarnih ustreznikov v letu 2015:  

Denarni ustrezniki 1.1.2015 31.12.2015 Sprememba

Denarna sredstva 2.454.716 3.339.250 884.534

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 2.454.716 3.339.250 884.534

pozitiven denarni izid v višini 1.284.161 EUR. 
Denarni tokovi pri naložbenju izkazujejo negativen 
denarni izid v višini 88.888 EUR, predvsem zaradi iz-
datkov za  pridobitev osnovnih sredstev. V letu 2015 
so izdatki in prejemki z naslova kratkoročnih finančnih 
naložb zajeti v stanju denarnih sredstev.

Denarni tokovi pri financiranju izkazujejo negativen 
denarni izid v višini 310.739 EUR.

Končno stanje denarnih sredstev, skupaj z denarnimi 
ustrezniki, izkazuje pozitiven denarni tok.

5.4.   
Pojasnila k izkazu  
gibanja kapitala  
  
Družba je za potrebe zunanjega poročanja izbrala 
izkaz gibanja kapitala po različici I. Izkaz gibanja ka-
pitala prikazujemo v obliki sestavljene razpredelnice 
sprememb vseh sestavin kapitala, skupaj z dodatkom 
k izkazu gibanja kapitala - izkaz bilančnega dobička 
(poglavje 4.4. v tem letnem poročilu).

Pri sestavljanju izkaza gibanja kapitala smo izhajali 
iz postavk kapitala, izkazanih v začetni bilanci stanja 
obravnavanega obdobja in upoštevali medletne spre-
membe, kot izhaja iz tabele.

5.5.  
Sklep MS MOC o uporabi 
bilančnega dobička
Uporaba bilančnega dobička                      

Predlog sklepa
Mestni svet Mestne občine Celje sprejme sklep, da se 
bilančni dobiček za leto 2015, v znesku 672.692 EUR, 
uporabi za naslednje namene:
• Mestni občini Celje, kot edini družbenici družbe, se 
izplača udeležba v dobičku, v znesku 300.000 EUR, 
• preostanek bilančnega dobička, v znesku 372.692 
EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička. 

v EUR
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1. Stopnja lastniškosti financiranja                  = kapital
obveznosti do virov 

2. Stopnja dolgoročnosti finaciranja                = vsota kapitala, dolg. dolgov (skupaj z dolg. rezervacijami)
obveznosti do virov sredstev

3. Stopnja osnovnosti investiranja                   = osnovna sredstva 
sredstva 

4. Stopnja dolgoročnosti investiranja              = vsota osnov.sred., dolg.finan.naložb, dolg.posl.terj.
sredstva 

5. Koeficient kapitalske pokritosti OS             = kapital
osnovna sredstva 

6. Koeficient neposredne kratk. obveznosti     = likvidna sredstva (denar, kratk. posojila)
kratkoročne obveznosti

7. Koeficient pospešene pokritosti                   = vsota likvidnih sred. in krat. terjatev
kratk.obveznosti kratkoročne obveznosti

8. Koeficient krat. pokritosti kratk. obvez.      = kratkoročna sredstva 
kratkoročne obveznosti

9. Koeficient gospodarnosti poslovanja           = poslovni prihodki
poslovni odhodki

10. Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala   = čisti dobiček v poslovnem letu 
povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida leta)

6.1.  
Kazalniki poslovanja

  KAZALNIKI POSLOVANJA (koeficienti) 2015 2014

1. Stopnja lastniškosti financiranja 0,637 0,634
2. Stopnja dolgoročnosti finaciranja 0,673 0,667
3. Stopnja osnovnosti investiranja 0,194 0,212
4. Stopnja dolgoročnosti investiranja 0,208 0,230
5. Koeficient kapitalske pokritosti OS 3,281 2,964
6. Koeficient neposredne krat. obveznosti 1,259 0,964
7. Koeficient pospešene pokritosti krat.obveznosti 2.303 2,141
8. Koeficient krat. pokritosti krat. obveznosti 2.371 2.216
9. Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,070 1,050

10. Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala 0,152 0,111

v EUR
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6.2.  
Prikaz razporejanja
računovodskih izkazov na
posamezne dejavnosti

Družba je, skladno z določili Energetskega zakona, razporedila posamezne postavke iz računovodskih izkazov na 
osnovi pravil za delitev računovodskih izkazov na dejavnosti družbe Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., ki so 
priloga temu letnemu poročilu.

Na dejavnosti Daljinsko ogrevanje Celje (DO Celje) se posredne bilančne postavke razporedijo na Proizvodnjo 
DT (daljinske toplote)  in Distribucijo DT, v razmerju po 50 %. V tem letu so bili oblikovani novi ključi za delitev 
posrednih postavk iz računovodskih izkazov na posamezne dejavnosti.

Ključi za delitev posrednih postavk iz računovodskih izkazov na posamezne dejavnosti:

Strokovne 
službe

ODS
Dobava 

zemeljskega 
plina

DO Celje
Termična obdelava 

odpadkov
Ostale tržne 
dejavnosti

100% 44% 1% 37% 15% 3%

v EUR
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N
aziv

O
D

S Z
P

Str. v %
D

obava        
Z

P
Str. 
v %

Proizvodnja D
T

Str. v %
D

istribucija D
T

Str. 
v %

TO
O

Str. v %
O

stale tržne 
dejavnosti

Str. 
v   %

SK
U

PA
J

Str. v %

I. PR
IH

O
D

K
I

2.846.467
100,0

3.891.963
100,0

1.481.275
100,0

3.859.180
100,0

3.171.521
100,0

441.266
99,9

15.691.672
100,0

Č
isti prihodki od prodaje

2.651.399
93,1

3.799.106
97,6

1.481.275
100,0

3.522.320
91,3

3.157.547
99,6

437.541
99,16

15.049.188
95,9

Finančni prihodki
6.789

0,2
6.475

0,2
0,0

10.975
0,3

430
278

24.947
0,2

D
rugi poslovni prihodki

188.279
6,6

86.382
2,2

0,0
325.885

8,4
13.544

0,4
3.447

0,78
617.537

3,9

II. ST
R

O
ŠK

I IN
 O

D
H

O
D

K
I

2.758.603
100,0

3.474.200
99,9

1.342.702
100,0

3.709.141
100,0

3.129.452
100,0

441.266
100,0

14.855.364
100,0

N
abavna vrednost goriva

79.310
2,9

3.078.671
88,6

438.404
32,7

2.644.784
71,3

60.019
1,9

316.343
71,69

6.617.531
44,5

O
stali m

aterialni stroški 
172.441

6,3
534

32.506
2,4

32.506
0,9

241.299
7,7

5.030
1,14

484.316
3,3

Stroški vzdrževanja
127.879

4,6
504

70.287
5,2

70.287
1,9

204.988
6,6

2.286
0,52

476.231
3,2

Stroški ostalih storitev
1.227.099

44,5
118.674

3,4
147.826

11,0
153.434

4,1
939.056

30,0
16.115

3,65
2.602.204

17,5

Stroški dela
734.391

26,6
32.561

0,9
362.211

27,0
325.531

8,8
587.556

18,8
72.793

16,50
2.115.043

14,2

N
ajem

nina za infrastrukturo
182.252

6,6
241.952

18,0
157.560

4,2
1.046.533

33,4
13.771

3,12
1.642.068

11,1

A
m

ortizacija od lastnih sredstev
64.327

2,3
983

23.013
1,7

30.487
0,8

39.619
1,3

2.915
0,66

161.344
1,1

D
rugi poslovni odhodki

140.911
5,1

211.367
6,1

0,0
268.050

7,2
0,0

4.604
1,04

624.932
4,2

Finančni odhodki
2.086

0,1
47

878
0,1

878
0,0

711
0,0

141
0,03

4.741
0,0

D
rugi odhodki

27.907
1,0

30.859
0,9

25.625
1,9

25.624
0,7

9.671
0,3

7.268
1,65

126.954
0,9

III. PO
SLO

V
N

I IZ
ID

87.864
417.763

138.573
150.039

42.069
0

836.308

6.3.  
Izkaz poslovnega izida 
po dejavnostih za leto 
2015

v EU
R
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6.4.  
BILANCA STANJA PO DEJAVNOSTIH za leto 2015

v EUR

S R E D S T V A SKUPAJ                ODS ZP Dobava            
ZP DO Celje TOO

Ostale 
tržne 

dejavnosti

A STALNA SREDSTVA

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 83.428 27.045 605 46.664 9.114 0
1. Dolgoročno odloženi stroški poslovanja
2. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
3. Dolgoročne premoženjske pravice 83.428 27.045 605 46.664 9.114
4. Dobro ime
5. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva
II. Opredmetena osnovna sredstva   1.581.814 1.046.243 8.390 373.055 154.126 0
1. Zemljišča in zgradbe 1.374.853 961.609 7.331 295.943 109.970 0
a) Zemljišča 676.628 655.573 376 15.039 5.640
b) Zgradbe 698.225 306.036 6.955 280.904 104.330
2. Proizvajalne naprave in stroji 203.939 83.304 1.029 75.903 43.703
3. Druge naprave in oprema 3.022 1.330 30 1.209 453

III. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 27.742 27.742
IV. Odložene terjatve za davek 161.743 36.893 44.205 61.971 12.957 5.717

SKUPAJ STALNA SREDSTVA (I + II + III ) 1.854.727 1.137.923 53.200 481.690 176.197 5.717

B GIBLJIVA SREDSTVA 4.824.978 685.688 1.707.620 2.348.561 83.109

I. Zaloge 180.485 42.734 0 97.349 23.383 17.019

1. Material 180.485 42.734 97.349 23.383 17.019
2. Nedokončana proizvodnja
3. Proizvodi in trgovsko blago 0
4. Predujmi za zaloge

II. Poslovne terjatve    2.770.360 603.899 908.339 860.631 292.938 104.553

Kratkoročne poslovne terjatve 2.770.360 603.899 908.339 860.631 292.938 104.553
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  2.413.142 555.239 832.442 823.438 111.364 90.659
2. Kratkor. posl. terj. do podjetij v skupini razen do pridruž. podjetij
3. Kratkoročne poslovne  terjatve do pridruženih podjetij   
4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih            357.218 48.660 75.897 37.193 181.574 13.894
5. Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital   

III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0 0

1. Kratkor. deleži v podj. v skupini razen v pridruženih podjetjih
2. Kratkoročni deleži v pridruženih podjetjih
3. Lastni deleži
4. Kratkoročne finančne naložbe do drugih 0

IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 3.339.250 39.055 799.281 1.390.581 1.148.795 -38.462

C AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.038 600 543 1.895

SKUPAJ GIBLJIVA  SREDSTVA (I + II + III + IV ) 6.290.095 685.688 1.707.620 2.348.561 1.465.116 83.110

SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C) 8.147.860 1.824.211 1.760.820 2.830.794 1.643.208 88.827

ZABILANČNA SREDSTVA 24.013.035 2.962.448 0 4.999.953 15.912.413 138.221
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v EUR

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ                ODS
Dobava            

ZP
DO Celje TOO

Ostale tržne 
dejavnosti

A KAPITAL 4.897.676 1.388.170 1.057.644 2.451.862

0

I. Vpoklicani kapital 1.373.305 702.283 671.022

0

1. Osnovni kapital 1.373.305 702.283 671.022

2. Nevpoklicani kapital 0

II. Kapitalske rezerve 129.755 66.354 63.401

III. Rezerve iz dobička 3.038.524 565.756 729.829 1.478.556 264.383

1. Zakonske rezerve 137.331 49.214 20.114 67.434 569

2. Rezerve za lastne deleže 0

3. Statutarne rezerve 0

4. Druge rezerve iz dobička 2.901.193 516.542 709.715 1.411.122 263.814

IV. Presežek iz prevrednotenja -23.978 -10.790 -240 -9.112 -3.836

V. Čisti poslovni izid poslovnega leta 672.692 64.567 328.055 247.995 32.075

SKUPAJ KAPITAL (I + II + III + IV + V + VI) 5.190.298 1.388.170 1.057.644 2.451.862 292.622 0

B  REZERVACIJE 271.703 94.416 6.413 112.371 49.594 8.909

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 244.172 91.567 6.348 88.920 48.623 8.714

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 6.476 2.849 65 2.396 971 195

3. Druge rezervacije 21.055 21.055

C FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 2.674.355 336.563 696.648 262.305 1.299.266 79.573

a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 21.684 21.684 0 0 0

1. Dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic 0

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 21.684 21.684

3. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 0

4. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0

5. Dolgoročne menične obveznosti 0

6. Dolg. Finan.in posl. Obv. do podj. v skupini razen do pridr.podjetij 0

7. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do pridruženih podjetij 0

8. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih 0

b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 2.652.671 314.879 696.648 262.305 1.299.266 79.573

1. Kratkoročne obveznosti na podlagi obveznic 0

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 6.058 6.058

3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 2.941 2.941

4. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 2.224.851 219.388 555.711 176.715 1.230.401 42.636

5. Kratkoročne menične obveznosti 0

6. Kratk.finan. in posl. Obv. do podj.v skupini razen do pridr.podj. 0

7. Kratk. Finan.in poslovne obveznosti do pridruženih podjetij 0

8. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih 418.821 86.492 140.937 85.590 68.865 36.937

Č PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 11.504 5.062 115 4.256 1.726 345

SKUPAJ  OBVEZNOSTI (A + B + C + Č) 8.147.860 1.824.211 1.760.820 2.830.794 1.643.208 88.827

ZABILANČNE OBVEZNOSTI 24.013.035 2.962.448 0 4.999.953 15.912.413 138.221
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 

 
 
 

namenjeno družbenikom družbe 
 
 

ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d. o. o. 
Smrekarjeva ulica 1 
3000   Celje 
 
 
 
Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe ENERGETIKA CELJE javno 
podjetje d. o. o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. 
decembra 2015, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj 
končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe. 
Pregledali smo tudi poslovno poročilo.  
 
 
Odgovornost poslovodstva 
 
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v 
skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje vzpostavitev, delovanje 
in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavitvijo 
računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačnih navedb zaradi prevar in napak, 
izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev ter pripravo računovodskih ocen, ki so 
utemeljene v danih okoliščinah. 
 
 
Odgovornost revizorja 
 
Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo 
opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas 
izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega 
zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačnih navedb.  
 
Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v 
računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi 
ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake.  Pri 
ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in 
poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne 
revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. 
Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in 
utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve 
računovodskih izkazov. 
 
Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko 
mnenje. 
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Mnenje brez pridržka 
 
Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev 
finančnega stanja gospodarske družbe ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d. o. o. na dan 31. 
decembra 2015 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano poslovno leto v 
skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.  
 
 
Odstavek o drugi zadevi 
 
Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.  
    
 
 
 
V Ljubljani, 30. aprila 2016 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družba Rödl & Partner d. o. o., Litostrojska cesta  44D, 1000 Ljubljana je vpisana v sodni register pri Okrožnem  
sodišču v Ljubljani z matično številko 1400070 in v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu  

za revizijo. Osnovni kapital družbe znaša 8.763,00 EUR. 



55 / letno poročilo 2015



56 / letno poročilo 2015



57 / letno poročilo 2015



58 / letno poročilo 2015



59 / letno poročilo 2015



60 / letno poročilo 2015 60 / letno poročilo 2015


