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1. PODATKI O DELNICAH 
 
1.1. VELIKOST IZDAJE DELNIC 
 
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic je  692.542.000,00 SIT. Družba Terme Dobrna d.d. 
je izdala 692.542 delnic. Nominalna vrednost posamezne delnice je 1.000 SIT. 
 
 
   2005 2004 2003   

05/04 
 
05/03

ŠTEVILO DELNIC  692.542 692.542 692.542  100 100
KNJIGOVODSKA  VREDNOST 
DELNICE 

4.576 4.565 4.460 
100 103

TRŽNA VREDNOST DELNICE (31.12.)  1.222 1.750 1.547  70 79
ČISTI DOBIČEK NA DELNICO  6,35 

SIT
105 SIT ‐144 

SIT  6 -4
 
 
1.2. PRAVICE IZ DELNIC 
 
Vsaka delnica zagotavlja en glas in daje pravico: 
  

- do udeležbe pri upravljanju družbe (skupščina), 
- do obveščenosti, 
- do novih delnic v skladu z zakonom in statutom družbe, 
- do dela dobička družbe (dividende), 
- do plačila povračila oz. odpravnine v skladu z zakonom, 
- do ustreznega dela preostalega premoženja po prenehanju družbe 

 
1.3. IZDAJA DELNIC 
 
Z dnem 15.6.1999  je bilo v Centralni register vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družb vpisanih 
692.542  navadnih imenskih delnic izdajatelja. Z vpisom v Centralni register vrednostnih papirjev pri 
Klirinško depotni družbi so bile delnice izdane v nematerializirani obliki. 
 
Delnice so bile izdane na podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. 
00479/00523-1996 z dne 29/01/96. 
 
 
 
1.4. PRENOS DELNIC 
 
V skladu s statutom družbe Terme Dobrna d.d. se delniška knjiga vodi pri Klirinško depotni družbi. 
Prenos delnic v nematerializirani obliki poteka po Pravilih Klirinško depotne družbe. Na podlagi naloga 
imetnika delnic se delnice s preknjižbo v centralnem registru pri Klirinško depotni družbi prenesejo na 
račun novega imetnika. Delnice so prosto prenosljive. 
 
1.5. IZPLAČEVANJE DIVIDEND 
 
Vse delnice družbe so navadne imenske prosto prenosljive in prinašajo enako dividendo na delnico.  
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Družba v obdobju 2002-2005 delničarjem ni izplačala dividend. V letu 2002 je družba poslovala z 
izgubo v višini 99.757 tisoč SIT, v ostalih letih so delničarji na skupščini družbe sprejeli sklep, da se 
bilančni dobiček družbe v skladu s statutom družbe prenese v naslednje leto. 
 
 
2. SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU 
 
2.1. OSNOVNE INFORMACIJE 
 
2.1.1. Firma, sedež in naslov 
 
Firma:                             Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d. 
Skrajšana firma:              Terme Dobrna d.d. 
Sedež:                             3204 Dobrna, Dobrna 50 
Organizacijska oblika:    delniška družba 
 
2.1.2. Vpis v sodni register 
 
Matična številka: 5053587 
Vložna številka:  10006100 
Vložna številka:  1/00061/00 
Ustanovitev:       11.2.1974 
Vpis d.d. v sodni register: 3.4.1996 
 
Dejavnost družbe je po standardni klasifikaciji sledeča: 
 

01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik 
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin 
01412 Druge storitve in rastlinsko pridelavo 
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 
15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic 
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov 
15850 Proizvodnja testenin 
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov 
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane 
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n. 
41000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode 
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela 
4531 Električne inštalacije 
45450 Druga zaključna gradbena dela 
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah 
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki 
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami  
52482 Dejavnost cvetličarn 
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov 
55301 Dejavnost restavracij in gostiln 
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn 
55400 Točenje pijač 
55520 Priprava in dostava hrane (catering) 
60220 Dejavnost taksistov 
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem 
72300 Obdelava podatkov 
74120 Računovodske, knjigovodske in  revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 
74150 Dejavnost holdingov 
85121 Splošna izven bolnišnična zdravstvena dejavnost 
85122 Specialistična izven bolnišnična zdravstvena dejavnost 
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki 
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85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n. 
90010 Ravnanje z odplakami 
90021 Zbiranje in odvoz odpadkov 
90031 Čiščenje okolja 
90032 Druge dejavnosti javne higiene 
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 
92521 Dejavnost muzejev 
92522 Varstvo kulturne dediščine 
92530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov 
92610 Obratovanje športnih objektov 
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo 
92712 Dejavnost igralnic 
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n. 
93021 Frizerska dejavnost 
93022 Kozmetična dejavnost 
93023 Pedikerska dejavnost 
93040 Dejavnost salonov za nego telesa 
93050 Druge osebne storitve 

 
 
Osnovna dejavnost družbe: G/55100 dejavnost hotelov in podobnih obratov, podskupina dejavnosti 
dejavnost hotelov z restavracijo. 
 
2.1.3. Transakcijski računi 
 
 
Družba ima odprte transakcijske računa pri štirih bankah. 
 
Banka Celje d.d., št. TR:         06000-0142320736 
 
NLB d.d., št. TR:                      02234-0018563326 
 
Banka Koper d.d, št. TR:         10100-0036240262 
 
Probanka Maribor d.d., št. TR:  01000-0002510055 
 
 
2.1.4. Vpogled v splošne akte izdajatelja 
 
Vpogled v statut (prečiščeno besedilo z dne l9.8.2004 ) družbe Terme Dobrna d.d. in druge splošne 
akte izdajatelja, ki so podlaga za informacije, naveden v letnem dokumentu, je možan vsak delovni 
dan med 9.00 uro in 13.00 uro v tajništvu družbe na sedežu izdajatelja, upravna stavba, Dobrna 50, 
3204 Dobrna. 
 
 
 
2.2. KAPITAL IZDAJATELJA 
 
2.2.1. Osnovni kapital 
 
Osnovni kapital družbe Terme Dobrna d.d. na dan 3l.l2.2005, ki je tudi vpisan v sodni register, znaša 
692.542.000,00 SIT in je razdeljen na 692.542 navadnih imenskih delnic. Vse delnice so v celoti 
vplačane. 
 
2.2.2. Izdane delnice 
 
Ta točka je identična točki 1.3. izdaja delnic. 
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2.2.3. Omejitve pravic iz delnic 
 
Statut ne vsebuje določb, ki bi omejevale pravice iz delnic ali razveljavljale proporcionalnost pravic iz 
delnic. 
 
2.2.4. Sprememba osnovnega kapitala 
 
V statutu družbe je v 8. členu določeno, da se povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala opravi v 
skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah po sklepu skupščine. 
 
Ob povečanju osnovnega kapitala z vložki ali iz sredstev družbe ter o izdaji zamenljivih obveznic ali 
dividendnih obveznic odloča skupščina s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega 
kapitala. Ob povečanju osnovnega kapitala z vpisovanjem novih delnic se v sklepu o povečanju 
kapitala določijo obveznosti vpisovalcev delnic, načini in roki plačil in posledice zamude. 
 
2.2.5. Odobreni kapital, pogojno povečanje osnovnega kapitala 
 
V statutu družbe glede tega ni posebnih navedb. 
 
2.2.6. Spremembe sestavin kapitala 
 
Višina osnovnega kapitala Term Dobrna d.d. se od 3.4.1996 ni spremenila. Sestavine kapitala v 
obdobju 2003-2005 so naslednje: 
 
 
                      S E S T A V I N E           K A P I T A L A   
        v 000 sit     
SESTAVINE 2005 2004 2003 
Osnovni kapital 692.542 692.542 692.542 
Kapitalske rezerve 1.334.427 1.334.427 1.334.427 
Rezerve iz dobička 0 0 0 
Preneseni čisti poslovni izid 73.122 0 0 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 4.397 73.122 0 
Splošni prevrednot.popravek kapitala 1.061.707 1.061.707 1.061.707 
Posebni prevrednot.popravek kapitala 2.629 0 0 
KAPITAL  3.168.824 3.161.798 3.088.676 
 
2.2.7. Lastne delnice 
 
Družba lahko pridobi lastne delnice v skladu s 240. členom ZGD in oblikuje rezerve za ta namen v 
skladu z 228. členom ZGD. Statut družbe ne vsebuje posebnih določb o lastnih delnicah. 
 
V preteklih letih družba ni pridobila lastnih delnic. 
 
 
 
2.3. KNJIGOVODSKE VREDNOSTI IN TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI  

IZDAJATELJA 
 
2.3.1. Knjigovodska vrednost delnice 
 
Revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 3l.l2.2005 je bila 4.576,00 SIT.  
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2.3.2. Trgovanje z delnicami 
 
Z delnicami družbe Terme Dobrna d.d. se trguje na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v prosti 
kotaciji. 
 
Prometa z delnicami Term Dobrna d.d. je bilo v zadnjih 52 tednih za 2 milijona SIT, tržna kapitalizacija 
je bila 76l,8 mio SIT. Padec tečaja delnice Term Dobrna d.d. v zadnjih 52 tednih je 37,l4%. Razmerje 
P/B -0,24. Zadnji tečaj delnice je 1.200,00 SIT na delnico. 
 
Od dne 4.3.2006 je delnica razvrščena v avkcijsko trgovanje na podlagi Kriterijev razvrstitve 
vrednostnih papirjev glede na trgovanje in izpolnjevanje kvantitativhih kriterijev likvidnosti in velikosti 
za prvo kotacijo Ljubljanske borze za trg vrednostnih papirjev. 
 
 
 
2..4. IMETNIKI DELNIC 
 
Skupno število imetnikov delnic Terme Dobrna d.d. na dan 3l.l2.2005 je 445, od tega je 11                          
pravnih oseb. Fizične osebe imajo 7,7% delnic. 
 
Deset imetnikov delnic Term Dobrna d.d. z največjimi deleži delnic na dan 3l.l.22005 v primerjavi s 
stanjem 3l.l2.2004: 
 
 

Št. delnic DELEŽ (%) DELEŽ (%) LASTNIKI 

31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 

ZVON ENA HOLDING d.d. Maribor 266.832 38,53 38,53

ALEA Celje, Glavni trg 12, Celje 170.000 24,55 24,55

MAKSIMA INVEST d.d., Trdinova ulica 4, Ljubljana 60.724 8,77  

Hotel Creina Kranj, Koroška c,5 31.724 4,58 4,58

FIDINA d.d., Dunajska 22, Ljubljana 26.893 3,88  

NUFIN Dd.o.o. Koroška 31, Kranj 23.838 3,44 7,46

GOVEKAR SAŠO, Šorlijeva ulica 22, Kranj 23.323 3,37  

GBD d.d., Kranj 20.358 2,94 2,94

NFD 1 d.d. Trdinova 4, Ljubljana 0           12,65 

ILIRIKA FINTRADE LJUBLJANA, Breg 22, Ljubljana 6.040 0,87  

Kovinoplastika Lož d.d., Cesta 19. oktobra, Stari trg pri Ložu 3.494 0,50  

Mali delničarji 59.316           8,57           9,29 

 
 Prvih deset največjih delničarjev ima po stanju 3l.l2.2005 v lasti 91,4% izdanih delnic. 
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3. POSLOVANJE    
 
3.1.     DEJAVNOST 
 
 
3.1.1. Pomembnejše dejavnosti 
 
Glavne dejavnosti  družbe so organizirane v hotelsko gostinskem in zdravstvenem sektorju.  
 
Hotelsko gostinski sektor vključuje dejavnost gostinstva in nastanitev v štirih hotelih: Hotel Vita, Hotel 
Vila Higiea, Hotel Park in Zdraviliški dom.  
 
Zdravstveni sektor vključuje dejavnost zdravstva tj. ambulanta, fizioterapija, balneoterapija, masaža in 
wellness dejavnost. V okviru wellness dejavnosti so organizirani lepotni center Hiša na travniku in  
Dežela savn in bazeni. 
 
Dopolnilno dejavnost družbe predstavljata organizacija prireditev in igralniška dejavnost. Dopolnilna 
dejavnost je organizirana v hotelsko gostinskem sektorju.  
 
Sektorji družbe so organizirani kot profitni centri, dejavnosti v okviru sektorjev pa kot poslovno izidne 
enote. 
 
Skupne službe družbe so organizirane v sektorju skupnih služb. Ta vključuje službo za marketing, 
nabavo, vzdrževanje, informatiko, finance in računovodstvo in kadrovsko službo. 
 
 
3.1.1.1. Hotelsko gostinska dejavnost 
 
 
Hotelske kapacitete 
 
HOTEL VITA**** 
 
Moderna hotelska stavba nudi vse udobje. Hotel je obdan z bujnimi gozdovi, jutra pa dočaka v ptičjem 
petju. 268 ležišč v 174 sobah, v sobi klima, kopalnica, fen, wc, tv, mini bar, direktni telefon. V hotelu je 
osrednja recepcija, restavracija (samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja), Á la carte restavracija, 
kavarna, konferenčna dvorana Vivat, Hiša na travniku – vrhunski center za lepoto obraza, telesa in 
duha, Dežela savn, notranji in zunanji bazen s termalno vodo, whirpool, otroški bazen, terasa za 
sončenje, frizer, zdravstveni center, manjša trgovina s časopisi in spominki in otroški kotiček. V hotel 
ni dovoljeno voditi domačih živali. 
 
VILA HIGIEA**** 
Nahaja se 50 m od hotela VITA. 55 ležišč v 30 sobah, v sobi prha, fen, wc, tv, direktni telefon, mini 
bar, družabni prostori, aperitiv bar, estetsko opremljena poročna dvorana. V Vili Higiea je dvigalo. Pod 
arhitektonsko skladnim objektom je vinska klet z vinoteko. V hotel ni dovoljeno voditi domačih živali.  
 
HOTEL PARK*** 
Nahaja se 300 m od hotela VITA, 50 m od Zdraviliškega doma. V hotelu je 81 ležišč v 43 sobah, v sobi 
kopalnica, fen, wc, tv, direktni telefon, jedilnica (samopostrežni zajtrk, solatni bife), družabni prostori, 
terapevtski prostori za blatne obloge, ročno in podvodno masažo. 
 
ZDRAVILIŠKI DOM 
Zdraviliški dom ima dolgoletno tradicijo različnih individualnih kopeli. V objektu se nahaja termalni 
vrelec in kopališče z bazenom. S svojo veliko dvorano je danes prizorišče kulturnih in zabavnih 
prireditev. Nastanitveni del Zdraviliškega doma je zaprt, ker je potreben celovite obnove. 
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Zasedenost hotelov 
 
 
V obdobju 2003 do 2005 je bila povprečna zasedenost hotelov od 72 do 74%. Najvišja  zasedenost je 
bila v hotelu Vita (od 82% do 85%), precej nižja v hotelih Park in Higiea. 
 
Med gosti v tem obdobju prevladujejo domači gostje (predvsem pacienti Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje), delež tujih gostov (agencijskih in individualnih) je v tem obdobju v povprečju 30%. 
 
V tem obdobju je bilo povprečno letno 102.000 nočitev. 
 
 
Gostinska ponudba 
 
 
Bogata kulinarična ponudba v Termah Dobrna je že tradicija. Slavnostni obroki so nudeni ob različnih 
priložnostih v znameniti zdraviliški dvorani v Zdraviliškem domu, ki sprejme do 120 oseb (banket, 
zabava, kongresi, seminarji, poroke) ali v »A la carte« restavraciji v hotelu Vita. 
 
V vinski kleti pod Vilo Higiea lahko pogostimo skupino do 50 oseb.  
 
 
 
3.1.1.1.1. Dopolnilna dejavnost 
 
 
Hotelsko gostinsko ponudbo dopolnjuje igralniška dejavnost, ki se izvaja v igralnem salonu 
Casino Dobrna. Igralni salon ima najsodobnejše video igralne avtomate in elektronsko ruleto. 
Postavljen je v prenovljenem objektu bivše kavarne nasproti hotela Vita.  
 
 
 
3.1.1.2. Zdravstvena dejavnost 
 
 
3.1.1.2.1. Zdravstveni center 
 
 
Zdravstveno dejavnost Term Dobrna d.d. predstavlja medicinska rehabilitacija, ki jo Terme Dobrna kot 
zdravilišče izvaja v obliki nadaljevalnega in nadomestnega zdraviliškega zdravljenja na sekundarnem 
nivoju. V procesu rehabilitacije uporablja verificirane naravne zdravilne faktorje, metode moderne 
fizikalne medicine, po potrebi tudi dietoterapijo in nekatere oblike psihoterapije. 
 
Zdraviliško zdravljenje je urejeno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
Pravili OZZ, Splošnim dogovorom, področnim dogovorom in pogodbami, ki jih Zavod za zdravstveno 
zavarovanje sklene s Termami Dobrna. 
 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa finančne okvire in imenovanega 
zdravnika kot zdravnika Zavoda, ki z odločbo o zdraviliškem zdravljenju napotuje zavarovance v 
zdravilišče.  
 
S splošnim in Področnim dogovorom je določen medsebojni odnos ZZZS in zdravilišč. V prilogah 
področnega dogovora se taksativno navaja, katere storitve iz »zelene knjige« zdravilišča lahko 
obračunavajo Zavodu, objavljena je tudi razvrstitev zdravilišč po standardih, ki jih izvajajo. Terme 
Dobrna d.d. so usposobljene za izvajanje zdravstvenih storitev za sledeče standarde:  
 
Standard tip l: vnetne revmatske bolezni 
 
Standard tip2: degenerativni izvensklepni revmatizem 
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Standard tip 3: stanja po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu s funkcijsko prizadetostjo 
 
Standard tip 4: nevrološke bolezni, poškodbe in bolezni centralnega in perifernega živčnega sistema, 
vključno s cerebrovaskularnimi inzulti ter živčno-mišičnimi boleznimi 
   
Standard tip 6: ginekološke bolezni, stanja po operativnih boleznih v mali maternici, testisih in prsih 
 
Zdravstvena dejavnost Term Dobrna se izvaja v medicinskem centru v hotelu Vita V sklopu 
medicinskega centra so ambulante, laboratorij in terapevtski center in negovalni oddelek. Izvajamo 
preventivne in kontrolne preglede, posvete s specialisti, poleg tega pa tudi nekatere laboratorijske 
preiskave, meritve gostote kostnega tkiva, ultrazvočno diagnostiko.  
 
Najbolj značilni naravni faktorji Term Dobrna so: akraizotermalna voda, naravni organski in anorganski 
peloidi za naslednja indikacijska področja:  

 
- ginekološke bolezni – po zdravljenju le-teh so Terme Dobrna  slovele že v preteklosti, 
- urološke bolezni, 
- obolenje gibalnega sistema s področij ortopedije, travmatologije, revmatologije, 
- centralnega in perifernega živčnega sistema, 
- rehabilitacija bolnikov z motnjami mikrocirkulacije arteriovenskega in limfatičnega izvora, s 

poudarkom na hipobarični terapiji, 
- rehabilitacija športnih poškodb. 

 
Termalno vodo ter njene zdravilne in preventivne lastnosti uporabljamo v marmornatih termalnih 
kopelih, bazenih, v zeliščnih, močvirnih, fango kopelih ter v pripravi fango in močvirnih oblog. 

Izvajamo: terapijo s peloidi (obloge in kopeli), hidroterapijo, Kneippove terapijo, 
kinezioterapijo, elektroterapijo, termoterapijo, magnetoterapijo, hipobarično terapijo za zdravljenje 
mikrocirkulatornih motenj, akupunkturo, shiatso masažo. 
 
 
3.1.1.2.2. Wellness center  
 
Dežela savn 
 
V že obstoječem bazenskem kompleksu, v tretjem nadstropju hotela Vita se nahaja popolnoma nov 
kompleks savn z atraktivno ponudbo parnih in finskih savn ter dodatno pestro ponudbo za izvajanje 
Kneippovega programa. 
 
Dežela savn ponuja mavričnost barv in raznolikost izbora ter tako ustvari vzdušje majhne dežele miru, 
osvežitve in sprostitve. 
 
 
 
Lepotni center »Hiša na travniku« 
 
V vrhunskem lepotnem centru izvajamo posebne programe za lepoto obraza in telesa. Lepotni 
center ponuja: nego in čiščenje obraza, ličenje, vizažiranje, nego in oblikovanje telesa, 
programe redukcije telesne teže, odpravljanje odvečnih tekočin iz telesa in obraza, globoko 
stimulacijo in električno kontrakcijo mišic, globinsko čiščenje telesnih tkiv,…  
 

 
 
 
3.1.2. Konkurenca in tržni deleži 
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Terme Dobrna nastopajo na trgu ponudnikov zdraviliškega zdravljenja, ki so združeni v gospodarsko 
interesno združenje Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč s sedežem v Celju.  
 
Pod skupno blagovno znamko »slovenska zdravilišča« se predstavlja 15 slovenskih zdraviliško 
turističnih centrov, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje za pridobitev statusa državno verificiranega 
zdravilišča.  
 
Te družbe so: Terme Čatež, Terme Dobrna, Krka zdravilišča (Zdravilišče Dolenjske Toplice, 
Zdravilišče Šmarješke Toplice, Zdravilišče Strunjan), Terme Laško, Terme Lendava, Terme 3000 
Moravske Toplice, Terme Olimje Podčetrtek, Terme & Wellness Palace Portorož, Terme Ptuj, Terme 
Radenci, Zdravilišče Rogaška, Terme Topolšica, Terme Zreče.  

Večina naravnih zdravilišč se je v preteklem obdobju usmerila v turistično ponudbo, kjer se ne 
poudarjajo v tolikšni meri zdravilni učinki termalnih oz. mineralnih voda in se preimenovala v terme. 

Nove vsebine, ki omogočajo celostno obravnavo gostov, prijetno bivanje v naravnem okolju, 
zdravstveno preventivo ter upoštevajo sozvočje tradicije evropskega termalizma in zdravilstva iz 
oddaljenih dežel, slovenska naravna zdravilišča ponujajo kot wellness programe.  

Zdravilišča so v letu 2005 okrepila svojo pozicijo v slovenskem turizmu, saj se je njihov delež v 
skupnih turističnih prenočitvah Slovenije povečal z 32,8% v letu 2004 na 33,2%. Delež stalnih ležišč je 
znašal le 18,l%, kar kaže na nadpovprečno dobro zasedenost v zdraviliških hotelih. Le-ti so dosegli 
62,6-tno letno zasedenost.           
 
Terme Dobrna imajo 6%-tni delež v okviru Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč (merjeno s 
številom nočitev), na trgu ponudnikov turističnih kapacitet v Sloveniji pa 1%-tni delež (podatki za leto 
2005).   
 
 
Tabela 1: Podatki o številu nočitev in številu gostov v Sloveniji, Slovenskih naravnih zdraviliščih in 

Termah Dobrna 
 

  skupaj domači Tuji delež 
tujih 

delež 
Term 
Dobrna 

Slovenija 7.560.390 3.168.659 4.391.731 58% 1%
Zdravilišča 1.743.143 874.983 868.160 50% 6%nočitve 1-12/2005 
Terme Dobrna  103.793 72.078 31.715 31%   
Slovenija 100% 98% 101% 
Zdravilišča 100% 97% 103% indeks 05/04 -      

1-12/2005 
Terme Dobrna  102% 100% 108% 

  

Slovenija 2.389.220 837.481 1.551.739 65% 1%
Zdravilišča 369.485 172.675 196.810 53% 5% gosti 1-12/2005 
Terme Dobrna  18.946 12.659 6.287 33%   
Slovenija 102% 99% 104% 
Zdravilišča 104% 101% 107% indeks 05/04 -      

1-12/2005 
Terme Dobrna  112% 106% 128% 
Slovenija 3,2 3,8 2,8 
Zdravilišča 4,7 5,1 4,4 

povprečni dnevi 
bivanja - 1-

12/2005 Terme Dobrna  5,5 5,7 5,0 
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Iz tabele 5 je razvidno, da se je v letu 2005 (obdobje 1-10) le v Termah Dobrna število nočitev 
povečalo glede na leto 2004 (za 2%), kar je posledica večjega povečanja števila nočitev tujih gostov v 
primerjavi s Slovenijo in ostalimi naravnimi zdravilišči.  
 
Število gostov se je povečalo tako v Sloveniji kot v zdraviliščih glede na leto 2004, kar pomeni, da se 
povprečno število dni bivanja gostov znižuje.   
 
Tudi Terme Dobrna so povečale število gostov (za 12%), predvsem zaradi povečanja gostov iz tujine. 
Povprečno število dni bivanja gostov (tako domačih kot tujih) je v Termah Dobrna v povprečju še 
vedno nad povprečjem v Sloveniji in v drugih zdraviliščih. 
 
Slovenska zdravilišča so v letu 2005 ustvarila cca 34.680 mio prihodkov. Delež Term Dobrna v 
prihodkih slovenskih zdravilišč je 5,2%.  
 
Tako kot Terme Dobrna tudi ostala slovenska naravna zdravilišča nudijo svoje gostinske, lepotne, 
sprostitvene storitve in namestitvene kapacitete ne le pacientom Zavoda za zdravstveno zavarovanje, 
ampak turističnim gostom iz Slovenije in tujine. 
 
V strukturi prihodkov predstavljajo storitve za te vrste gostov cca 65%. Konkurenca na tem segmentu 
ponudbe Term Dobrna je mnogo številnejša, saj Termam Dobrna s to vrstno ponudbo konkurirajo 
turistični ponudniki iz krajev, ki so bistveno bolj prepoznavni in poznani tako v Sloveniji, predvsem pa v 
tujini (Bled, Kranjska gora, Portorož).  
 
 
 
3.1.3. Razčlenitev prihodkov Term Dobrna v letih 2003-2005 
 
 

   2003  2004  2005 
 05 
/03   05/4

GOSTINSTVO  919.536 990.060 1.031.278  112% 104%
ZDRAVSTVO  513.870 612.447 693.697  135% 113%
TRGOVSKO BLAGO ‐ tobak  5.486 17.104 6.421  117% 38%
OSTALO (komunala, najemnine, park,…)  29.754 26.829 86.245  290% 321%
PRIHODKI OD PRODAJE  1.468.646 1.646.440 1.817.641  124% 110%
LASTNA RABA ‐ interna realizacija  247.624 287.830 783  0% 0%
PRIH.OD FINANCIRANJA  31.950 5.791 6.256  20%  
IZREDNI PRIHODKI   1.304 42.049 2.010  154% 5%
C E L O T N I  P R I H O D E K   1.749.524 1.982.110 1.826.690  104% 92%

 
 
 
 
Prihodki od prodaje so v obdobju 2003-2005 naraščali po povprečni letni stopnji 11%, pri tem so 
prihodki od prodaje zdravstva rastli hitreje kot prihodki od prodaje gostinstva.  
 
Na višjo stopnjo rasti prihodkov zdravstva so vplivali predvsem višji prihodki od prodaje savn, bazenov 
in storitev lepotnega centra zaradi nove investicije v savna svet in  lepotni salon v letu 2002.  
 
 
3.1.4. Glavne investicije v letih 2003-2005 
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Po intenzivnem investicijskem ciklusu v obdobju 2001 in 2002, ko je bila izpeljana celovita prenova 
Hotela Vita je sledilo leto 2003, ki je bilo v investicijskem smislu bolj umirjeno.  
 
V letu 2003 je bilo zgrajeno dvigalo v Hotelu Park, opremljen vrhunski lepotni center Hiša na travniku  
v hotelu Vita in opremljena nova a la carte restavracija v hotelu Vita. Skupna vrednost izvedenih 
investicij je bila 120 mio SIT. 
 
Leto 2004 je bilo leto ponovne aktivnosti na področju investicij, ki so se odvijale v vsebinsko in 
tehnično zaokroženih sklopih.  
 
V sklopu A je bil v hotelu Vita zgrajen bazenski kompleks 150 m2 odkritih bazenskih vodnih površin, 
otroški bazen 10  m2, nove obbazenske površine 1.000 m2. 
 
V  sklopu  B je bila zgrajena strojnica za zunanji bazen v II. nadstropju, steklena fasada in lahka streha 
pokritega dela notranjega bazena. 
 
Sklop C je zajemal obnovo obstoječih garderob, gradbeno konstrukcijo (stebri, steklene stene in 
streha) za savne, postavitev savn (turške, finske, infrardeče) v skupni površini 514 m2, izdelavo talnih 
in stenskih oblog  savna sveta. V tem sklopu je zajeta tudi preplastena keramika na pohodnih 
obbazenskih površinah. 
 
Sklop D je vključeval novo pridobljene površine za telovadnico v drugem nadstropju, novo pridobljene 
površine za zunanjo teraso v tretjem nadstropju, pokrito dvorišče za dovoz v kuhinjo hotela. 
 
Na novo je bila postavljena tudi bazenska tehnika ( filtri, črpalke, instalacije). 
 
Skupna vrednost navedenih  investicij, vključno s projekti (PGD, PZI in PID), soglasji, komunalnim 
prispevkom, računalniško programsko opremo, nadzorom nad izgradnjo, gostinsko opremo je znašala  
710 mio SIT. 
 
V letu 2005 so bila izvedena investicijska vlaganja v skupni vrednosti 212,6 mio SIT in sicer materialne 
naložbe v vrednosti 190 mio SIT in nematerialne naložbe v vrednosti 22,6 mio SIT. 
 
Pretežni del investicijskih vlaganj predstavlja naložba v obnovo objekta Kavarna pri hotelu Vita (s 
parkiriščem) in nakup igralnih avtomatov, elektronske rulete in nadzornega sistema za igralni salon 
Casino Dobrna v skupni vrednosti 124 mio SIT. 
 
Pomembnejše ostale materialne investicije v letu 2005 so bile: ureditev parkirišča z zelenico pri hotelu 
Vita, oprema za samopostrežne obroke v hotelu Vita, računalniška oprema, kombinirano vozilo. 
 
Pomembnejše nematerialne investicije: razvojni projekti (program igralništva, program za dvig 
rodnosti, programska in tržna zasnova za Zdraviliški dom) licence Windows.  
 
 
 
   Viri financiranja investicij 
 
 
Investicije v obodbju 2003-2005 so se financirale z dolgoročnimi posojili bank, delno s finančnimi 
leasingi in delno iz lastnih sredstev (amortizacije). 
 
 
3.1.5. Koncesije, patenti, licence in podobno 
 
Družba Terme Dobrna nima licenc in patentov, je imetnik odločbe Ministrstva za zdravstvo 
za specializirano zdravljenje s prirodnimi zdravilnimi faktorji tj. izvajanje zahtevnejše 
medicinske rehabilitacije, ki se izvaja s souporabo naravnih zdravilnih sredstev za standarde 
l,2,3,4, in6: 
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Standard tip l: vnetne revmatske bolezni 
 
Standard tip2: degenerativni izvensklepni revmatizem 
 
Standard tip 3: stanja po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu s funkcijsko 
prizadetostjo 
 
Standard tip 4: nevrološke bolezni, poškodbe in bolezni centralnega in perifernega živčnega 
sistema, vključno s cerebrovaskularnimi inzulti ter živčno-mišičnimi boleznimi 
   
Standard tip 6: ginekološke bolezni, stanja po operativnih boleznih v mali maternici, testisih 
in prsih      
 
Terme Dobrna d.d. ima tudi odločbo Ministrstva za zdravje za opravljanje specialističnih 
ambulantnih dejavnosti fiziatrije, ginekologije, ortopedije in interne medicine. 
 
Za izvajanje zdravstvene dejavnosti Terme Dobrna d.d vsako leto sklene pogodbo z Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
 
3.1.6. Zastavljeno premoženje 
 
 
Večji del nepremičnega premoženje Term Dobrna d.d. je z vpisom hipoteke v zemljiški knjigi 
zastavljeno bankam, kreditodajalkam kot garancija za vračilo najetih posojil. 
 
Vrednost dolgoročnih posojil Term Dobrna d.d., ki so zavarovana s hipotekami na nepremičninah, je 
na dan 3l.l2.2005 znašala 1.912.972 tisoč SIT. 
 
 
3.1.7. Pomembnejši spori in upravni postopki 
 
 
Terme Dobrna d.d. na dan 3l.l2.2005 nima pomembnejših sporov v katerih bi nastopala kot tožena 
stranka. 
 
 
3.1.8. Zaposleni 
 
Na dan 31.12.2005 smo imeli 177 zaposlenih, kar je za 22 delavcev manj kot na dan 31.12.2004 
(zaradi izločitve organizacijske enote nastanitev). 
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Iz zgornjih grafov je razvidno, da se je izobrazbena struktura spremenila v smeri bolj izobraženih 
kadrov. V družbi je še vedno predvsem starejša generacija zaposlenih z manjkom sodobnih znanj.  
 
Zato je tudi eden primarnih ciljev v letu 2006 nadaljevati  s profesionalizacijo kadra z raznimi 
formalnimi in neformalnimi oblikami usposabljanj in izobraževanj. Drug cilj, ki smo si ga zastavili na 
področju kadrov je dvigniti motiviranost kadra in njegovo pripadnost družbi. 
 
 
3.2. FINANČNI IN RAČUNOVODSKI PODATKI 
 
3.2.1. Revidirani računovodski izkazi 
 
3.2.1.1. Bilanca stanja Term Dobrna d.d. za zadnja tri leta 
 
         V 000 SIT 

      31.12.2005 31.12.2004  31.12.2003 

A.  Stalna sredstva  5.597.230 5.674.135  5.159.687 

I.  Neopredmetena dolgoročna sredstva  48.419 37.992  35.777 

1.  Dolgoročno odloženi stroški poslovanja  29.681 28.073  22.925 

2.  Dolgoročno odloženi stroški razvijanja  11.752 0  0 

3.  Dolgoročne premoženjske pravice  6.986 9.919  12.852 

II.  Opredmetena osnovna sredstva  5.533.813 5.624.201  5.114.034 

1.  Zemljišča in zgradbe  5.251.182 5.295.164  4.783.835 

a)  Zemljišča  474.956 474.956  469.381 

b)  Zgradbe  4.776.226 4.820.208  4.314.454 

2.  Proizvajalne naprave in stroji  273.894 265.610  263.246 

3.  Druge naprave in oprema  7.235 27.272  46.252 

4.  Osnovna sredstva, ki se pridobivajo  1.502 36.155  20.701 

a)  Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  200 18.969  0 

b)  Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi  1.302 17.186  20.701 

III.  Dolgoročne finančne naložbe  14.998 11.942  9.876 

1.  Drugi dolgoročni deleži  6.461 6.461  3.321 

2.  Druge dolgoročne finančne terjatve  8.537 5.481  6.555 

B.  Gibljiva sredstva  193.221 228.617  457.131 
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I.  Zaloge  23.110 21.751  20.398 

1.  Material  20.315 18.891  18.578 

2.  Proizvodi in trgovsko blago  2.795 2.860  1.820 

II.  Poslovne terjatve  112.025 159.350  420.280 

a)  Dolgoročne poslovne terjatve  0 0  0 

b)  Kratkoročne poslovne terjatve  112.025 159.350  420.280 

1.  Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  85.995 88.610  67.863 

2.  Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  26.030 70.740  352.417 

III.  Kratkoročne finančne naložbe  42.332 41.000  0 

1.  Kratkoročne finančne naložbe do drugih  42.332 41.000  0 

IV.  Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina  15.754 6.516  16.453 

C.  Aktivne časovne razmejitve  11.372 6.231  2.882 

   SREDSTVA SKUPAJ  5.801.823 5.908.983  5.619.700 

Č.  Zabilančna sredstva  2.657.747 2.744.759  2.312.973 

A.  Kapital  3.168.824 3.161.798  3.088.676 

I.  Vpoklicani kapital  692.542 692.542  692.542 

1.  Osnovni kapital  692.542 692.542  692.542 

II.  Kapitalske rezerve  0 0  0 

III.  Rezerve iz dobička  1.334.427 1.334.427  1.334.427 

1.  Zakonske rezerve  1.334.427 1.334.427  1.334.427 

IV.  Preneseni čisti poslovni izid  73.122 0  0 

V.  Čisti poslovni izid poslovnega leta  4.397 73.122  0 

VI.  Prevrednotovalni popravki kapitala  1.064.336 1.061.707  1.061.707 

1.  Splošni prevrednotovalni popravek kapitala  1.061.707 1.061.707  1.061.707 

2.  Posebni prevrednotovalni popravek kapitala  2.629 0  0 

B.  Rezervacije  16.200 24.300  32.400 

1.  Druge rezervacije  16.200 24.300  32.400 

C.  Finančne in poslovne obveznosti  2.576.314 2.651.660  2.424.413 

a)  Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti  1.972.820 2.126.672  1.974.009 

1.  Dolgoročne finančne obveznosti do bank (razen 6 in 7)  1.912.972 2.054.781  1.953.775 

2.  Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (razen 6 in 7)  944 1.292  1.771 

3.  Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih  58.904 70.599  18.463 

b)  Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti  603.494 524.988  450.404 

1.  Kratkoročne finančne obveznosti do bank (razen 6 in 7)  302.592 88.567  181.441 

2.  Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov  9.083 22.440  17.881 

3.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (razen 6 in 7)  183.450 304.232  160.412 

4.  Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih  108.369 109.749  90.670 

Č.  Pasivne časovne razmejitve  40.485 71.225  74.211 

   OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  5.801.823 5.908.983  5.619.700 

D.  Zabilančne obveznosti  2.657.747 2.744.759  2.312.973 
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Pojasnitve postavk v bilanci stanja za leto 2005 
 
 

a) Neopredmetena dolgoročna sredstva 
v 000 SIT

  2005 2004 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 101.463 79.285
Dolgoročno odloženi stroški poslovanja 41.630 30.618
Dolgoročne premoženjske pravice 14.665 14.665
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva 45.168 34.002
Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev (53.044) (41.293)
Popravek vrednosti dolgoročno odloženih stroškov poslovanja (11.949) (6.937)
Popravek vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic (7.679) (4.746)
Popravek vrednosti drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev (33.416) (29.610)
Skupaj: 48.419 37.992

Skupno vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev 48.419 tisoč SIT sestavljajo naslednje 
pomembnejše postavke: 
- 6.787 tisoč SIT dolgoročno odloženi stroški (bančni stroški kreditov prejetih v letu 2002), 8.566 

tisoč SIT dolgoročno odloženi stroški – lokacijski načrti Občine Dobrna iz leta 2004,  
- 12..615 tisoč SIT dolgoročno odloženi stroški – organizacijski stroški Savna svet iz leta 2004 in 

igralni salon Casino Dobrna iz leta 2005, 20.451 tisoč SIT druga neopredmetena dolgoročna 
sredstva – računalniški programi in stroški razvojnih projektov 

Preglednica neopredmetenih dolgoročnih sredstev: 
    v 000 SIT

Opis 

Dolgoročno 
odloženi 
stroški 

poslovanja 

Dolgoročno 
odloženi stroški 

razvijanja 

Dolgoročne 
premoženjske 

pravice 
SKUPAJ 

Nabavna vrednost 31.12.2004 30.618 34.002 14.665 79.285
Popravki po otvoritvi       0
Nabavna vrednost 01.01.2005 30.618 34.002 14.665 79.285
Neposredna povečanja 11.012 11.631   22.643
Zmanjšanja   -465   -465
Nabavna vrednost 31.12.2005 41.630 45.168 14.665 101.463
Popravek vrednosti 31.12.2004 6.937 29.610 4.746 41.293
Popravek po otvoritvi       0
Popravek vrednosti 01.01.2005 6.937 29.610 4.746 41.293
Amortizacija v letu 5.012 4.271 2.933 12.216
Zmanjšanja   -465   -465
Popravek vrednosti 31.12.2005 11.949 33.416 7.679 53.044
Neodpisana vrednost 31.12.2005 29.681 11.752 6.986 48.419
Neodpisana vrednost 31.12.2004 23.681 4.392 9.919 37.992

 
V letu 2005 so se neopredmetena dolgoročna sredstva povečala predvsem zaradi povečanja 
dolgoročnih stroškov razvijanja in poslovanja, zmanjšala pa zaradi amortiziranja že obstoječih  
neopredmetenih dolgoročnih sredstev. 
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a) Opredmetena osnovna sredstva 
 

v 000 SIT
  2005 2004 

Nepremičnine 7.828.487 7.825.191
Zemljišča 474.956 474.956
Zgradbe 7.352.029 7.331.153

Nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi 1.302 17.186

Predujmi za nepremičnine 200 1.896
Popravek vrednosti zgradb (2.575.803) (2.510.945)
Neodpisana vrednost nepremičnin 5.252.684 5.314.246
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 938.175 836.419
Oprema in nadomestni deli 863.327 745.953
Drobni inventar 71.946 70.491
Druga opredmetena osnovna sredstva 2.902 2.902
Predujmi za opremo - 17.073
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (657.046) (526.464)
Popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov     (589.433) (480.343)
Popravek vrednosti drobnega inventarja (67.613) (46.121)
Neodpisana vrednost opreme  281.129 309.955
Skupaj: 5.533.813 5.624.201

 
Celotno vrednost nepremičnin predstavljajo naslednje pomembnejše postavke: 
- zemljišča 474.956 tisoč SIT, 
- hoteli 4.127.772 tisoč SIT (Hotel Vita, Vila Higiea, Hotel Park), 
- stanovanja 21.549 tisoč SIT, 
- gradbeni objekti – drugo 626.905 tisoč SIT, 
- nepremičnine, ki se pridobivajo – letna kavarna in vezni hodnik hotel vila Higiea in hotel 

Vita 1.302 tisoč SIT, 
- predujmi za nepremičnine 200 tisoč SIT. 
 
Celotno vrednost opreme predstavljajo naslednje pomembnejše postavke: 
- oprema 183.060 tisoč SIT, 
- oprema v finančnem najemu 90.834 tisoč SIT, 
- drobni inventar 4.333 tisoč SIT, 
- druga opredmetena osnovna sredstva 2.902 tisoč SIT. 
 
Kot jamstvo za dolgoročne kredite Banke Koper d.d., Banke Celje in Nove ljubljanske banke 
d.d. so zastavljene nepremičnine po neodpisani vrednosti 4.762.688 tisoč SIT in oprema po 
neodpisani vrednosti 107.067 tisoč SIT. 
 
Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev: 
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v 000 SIT

Opis Zemljišča Zgradbe Nepremičnine v 
pridobivanju

Predujmi za 
nepremič.

Skupaj 
nepremičnin

e

Proizvajalne 
naprave in stroji

Druge 
naprave in 

oprema

Predujmi za 
opremo

Skupaj 
oprema SKUPAJ

Nabavna vrednost 31.12.2004 474.956 7.331.153 17.186 1.896 7.825.191 745.953 73.393 17.073 836.419 8.661.610
Popravki po otvoritveni bilanci 0 0 0
Nabavna vrednost 01.01.2005 474.956 7.331.153 17.186 1.896 7.825.191 745.953 73.393 17.073 836.419 8.661.610
Neposredna povečanja 8.639 424 9.063 135.174 1.555 136.729 145.792
Prenos z investicij v teku 16.308 -16.308 0 0 0
Zmanjšanja -4.071 -1.696 -5.767 -17.800 -100 -17.073 -34.973 -40.740
Nabavna vrednost 31.12.2005 474.956 7.352.029 1.302 200 7.828.487 863.327 74.848 0 938.175 8.766.662

Popravek vrednosti 31.12.2004 2.510.945 2.510.945 480.343 46.121 526.464 3.037.409
Popravki po otvoritveni bilanci 0 0 0
Popravek vrednosti 01.01.2005 0 2.510.945 0 0 2.510.945 480.343 46.121 0 526.464 3.037.409
Amortizacija 107.977 107.977 125.335 21.588 146.923 254.900
Neposredna povečanja -42.196 -42.196 -14 -14 -42.210
Zmanjšanja -923 -923 -16.231 -96 -16.327 -17.250
Popravek vrednosti 31.12.2005 0 2.575.803 0 0 2.575.803 589.433 67.613 0 657.046 3.232.849

Neodpisana vrednost 31.12.2005 474.956 4.776.226 1.302 200 5.252.684 273.894 7.235 0 281.129 5.533.813
Neodpisana vrednost 31.12.2004 474.956 4.820.208 17.186 1.896 5.314.246 265.610 27.272 17.073 309.955 5.624.201  
 
Pomembnejše nabave v letu 2005 v postavkah osnovnih sredstev so bile naslednje: 
- gradbeni objekti – prenova in dozidava v vrednosti 42.196 tisoč sit 
- oprema – nabava nove opreme na leasing za samopostrežni bife v restavraciji hotela Vita, 

nabava opreme za igralni salon Casino Dobrna v vrednosti 126.554 tisoč sit 

b) Dolgoročne finančne naložbe 
v 000 SIT 

  2005 2004 
Dolgoročne finančne naložbe v kapital 6.461 6.461 
Druge naložbe v delnice in deleže 253 253 
Druge dolgoročne finančne naložbe v kapital 6.208 6.208 
Dolgoročna dana posojila 8.537 5.481 
Dolgoročna posojila, dana drugim 9.697 6.642 
Popravek vrednosti dolgoročnih danih posojil zaradi oslabitve  (1.160) (1.161) 
Skupaj: 14.998 11.942 

 
Skupno vrednost dolgoročnih finančnih naložb sestavljajo naslednje pomembnejše postavke: 
 

- kapitalski delež v Regionalni razvojni agenciji Celje d.o.o. in GIZ Dobrna  6.208 
tisoč SIT, 

- dolgoročno dana posojila delavcem za odkup stanovanj  v višini 8.537 tisoč SIT, 
- 253  tisoč SIT  delnice Zavarovalnice Triglav. 

Terme Dobrna d.d. nima odvisnih ali povezanih družb. 
 

c) Kratkoročne finančne naložbe 
 

  V 000 SIT 

  2005 2004 

Kratkoročne finančne naložbe 42.332 41.000 

Kratkoročne finančne naložbe do drugih 42.332 41.000 

 
Skupno vrednost kratkoročnih finančnih naložb sestavljajo naslednje postavke: 
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- enote premoženja vzajemnega sklada KREKOV SKLAD KLAS v vrednosti 
32.332 tisoč SIT, 

- Kratkoročni depozit pri Banki Celje d.d. v vrednosti 10.000 tisoč SIT. 
 

d) Zaloge 
v 000 SIT 

  2005 2004 
Zaloge surovin in materiala 18.899 18.418 
Surovine in material v skladišču 18.899 18.418 
Zaloge drobnega inventarja in embalaže 1.416 473 
Zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišču 1416 473 
Zaloge blaga 2.795 2.860 
Blago v prodajalni 2.795 2.860 
DDV, vračunan v zalogah blaga     
Vračunana razlika v cenah zalog blaga     
Skupaj zaloge: 23.110 21.751 
Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala     
Skupaj zaloge in predujmi za zaloge: 23.110 21.751 

 
 
Surovine in material v skladišču predstavljajo zaloge hrane in pijače na dan 31.12.2005. 
Zaloge trgovskega blaga  predstavljajo zaloge tobaka in kozmetičnih izdelkov. Knjigovodsko 
izkazane vrednosti zalog ne presegajo njihove iztržljive vrednosti.  Terme Dobrna d.d. nima 
nekurantnih zalog in ne izkazuje zalog, ki bi bile na dan 31.12.2005 zastavljene kot jamstvo 
za obveznosti. 
 
 
 
 
 
POSLOVNE TERJATVE 

e) Kratkoročne poslovne terjatve 
v 000 SIT

  2005 2004 
Kratkoročne terjatve do kupcev 85.995 88.610
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 77.448 70.403
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 25.214 32.575
Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev zaradi oslabitve -16.667 -14.368
Druge kratkoročne terjatve 26.030 70.740
Terjatve za vstopni DDV 0 24.684
Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 4.874 3.248
Ostale kratkoročne terjatve 12.031 41.344
Kratkoročno dani predujmi 9.125 1.464
Skupaj: 112.025 159.350
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V vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev predstavljajo največji delež terjatve do 
posameznih izpostav ZZZS. 
 
Največjih 5 kupcev – odprte postavke na dan 31.12.2005 
- ZZZS Maribor                 9,2 mio SIT 
- ZZZS Celje       8,0 mio SIT 
- ZZZS Ljubljana                     4,1 mio SIT 
- ZZZS  Koper                 1,8 mio SIT 
- ZZZS Murska Sobota           1,3 mio SIT 
  
Na dan 31.12.2005 je zapadlo 16.808 tisoč SIT terjatev do kupcev. 
 
Druge kratkoročne terjatve sestavljajo naslednje pomembnejše postavke: 
- vračunan obvezni del za ambulantne napotnice 1.215 tisoč SIT, 
- terjatve do bank za plačilne kartice 7.681 tisoč SIT. 

f) Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 
 

v 000 SIT 
  2004 2004 

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice 8.501 2.264 
Tolarska sredstva v blagajni  1.226 2.241 
Devizna sredstva v blagajni 7.275 23 
Druge takoj unovčljive vrednostnice    
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah 7.253 4.252 
Denarna sredstva na računih 6.745 3.138 
Devizna sredstva na računih 508 1.114 
Skupaj: 15.754 6.516 

 
Skupno vrednost denarnih sredstev predstavljajo: 
- sredstva v blagajni (predvsem blagajniški minimum) 1.215 tisoč SIT 
- denarna sredstva na naših tekočih računih pri Banki Celje d.d., Novi ljubljanski banki d.d. 

in Banki Koper d.d. – 6.745 tisoč SIT, 
- devizna sredstva v blagajni Igralnega salona – Casino Dobrna 7.055 tisoč SIT. 
 

g) Aktivne časovne razmejitve 
       

  2005 2004 

Kratkoročno odloženi stroški 2.904 6.203 
Kratkoročno nezaračunani prihodki 8.468 28 
Skupaj: 11.372 6.231 

 
Kratkoročno odloženi stroški v višini 2.904 tisoč SIT predstavljajo predvsem zavarovalne 
premije. Kratkoročno nezaračunani prihodki predstavljajo opravljene in še ne fakturirane 
storitve (predvsem novoletne pakete). 
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Kapital 
v 000 SIT

  2005 2004 
Vpoklicani kapital 692.542 692.542
Osnovni delniški kapital - navadne delnice 692.542 692.542
Kapitalske rezerve 0 0
Rezerve iz dobička 1.334.427 1.334.427
Zakonske rezerve 1.334.427 1.334.427
Čisti dobiček ali čista izguba 77.519 73.122
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 73.122  
Ostanek čistega dobička poslovnega leta 4.397 73.122
Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 1.061.707 1.061.707
Splošni prevrednotovalni popravek vpoklicanega kapitala 1.061.707 1.061.707
Posebni prevrednotovalni popravki kapitala 2.629 0
Skupaj: 3.168.824 3.161.798

 
Kapital sestavljajo naslednje postavke: 
- osnovni kapital – 692.542 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, 
- zakonske rezerve, ki se v letu 2005 niso spremenile, 
- čisti dobiček  poslovnega leta 2005  v višini 4.397 tisoč SIT, ki še ni razporejen, 
- splošni prevrednotovalni popravek kapitala  ostaja na nivoju leta 2004, 
- posebni prevrednotovalni popravek kapitala izvira iz naslova kratkoročnih finančnih 

naložb v višini 2.629 tisoč SIT. 
 
Terme Dobrna d.d. v poslovnem letu 2005 ni imela lastnih delnic. 
 

h) Rezervacije 
v 000 SIT 

  2005 2004 
Dolgoročne rezervacije iz prejetih dotacij iz proračuna 16.200 24.300 
Skupaj: 16.200 24.300 

 
Znesek  dolgoročnih  rezervacij  predstavljajo  nepovratna  sredstva  iz  proračuna,  ki 
smo  jih  prejeli  v  letu  2002  (prijava  na  razpis Ministrstva  za  gospodarstvo)  za 
namene razširitve in pridobitve novih vodnih površin v turistične namene. Sredstva 
so  se  v  celoti  porabila  za  financiranje  investicije  razširitve  bazenskih  površin  v 
hotelu Vita. V letu 2005 smo prenesli eno petino rezervacij med prihodke. 
 

i) Dolgoročne in kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 

Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 
v 000 SIT

  2005 2004 
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Dolgoročne finančne obveznosti 1.912.972 2.054.781
Dolgoročna posojila, dobljena pri domačih bankah 1.912.972 2.054.781
Dolgoročne poslovne obveznosti 59.848 71.891
Dolgoročni krediti domačih dobaviteljev 944 1.292
Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema 56.831 70.599
Druge dolgoročne poslovne obveznosti 2.073  
Skupaj: 1.972.820 2.126.672

 
Celoten znesek dolgoročnih finančnih obveznosti predstavljajo naslednje pomembnejše 
postavke: 
 
Dolgoročne finančne obveznosti: 
- devizno posojilo Banke Koper  (odplačilo v letu 2011) v vrednosti 946.323 tisoč sit  
- devizno posojilo NLB d.d. (odplačilo v letu 2016) v vrednosti 416.621 tisoč sit   
- tolarsko posojilo NLB d.d. ( odplačilo v letu 2016) v vrednosti 452.200 tisoč sit   
- devizno posojilo Banke Celje d.d.(plačilo v letu 2010) v vrednosti 97.828 tisoč sit  
 
Posojila so zavarovana s hipoteko na nepremičninah, razen deviznega posojila Banke Celje, ki 
je zavarovano z zastavo na premičnini. 
 
Obrestne mere dolgoročnih bančnih kreditov so v višini 6 mesečni EURIBOR in fiksni 
pribitek do l,6%.   
Dolgoročne poslovne obveznosti: 
- finančni najem opreme za Hišo na travniku pri Sparkassen Leasing v vrednosti 10.752 

tisoč sit  (zavarovan z opremo) – rok odplačila 2008 
- finančni najem opreme za bazensko tehnologijo pri LB leasing v vrednosti 9.815 tisoč sit 

(zavarovan z opremo) – rok odplačila 2009 
- finančni najem opreme za Savna svet pri LB Leasing v vrednosti 30.634 tisoč sit 

(zavarovan z opremo) – rok odplačila 2009 
- odškodninskemu  in stanovanjskemu skladu v vrednosti 944 tisoč sit (do poplačila 

stanovanjskih kreditov) 
- finančni najem tovornega vozila pri LB Leasingu v vrednosti 1.193 tisoč sit (zavarovano s 

opremo) – rok odplačila 2010 
- dolgoročna obveznost za odškodnino v vrednosti 2.073 tisoč sit (Plevnik) 
- finančni najem opreme za samopostrežni bife pri LB Leasingu v vrednosti 4.437 tisoč sit 

(zavarovano z opremo) – rok odplačila 2010. 
- vse obrestne mere se gibljejo v razponu 6-mesečni EURIBOR + 2,39% do + 4%; 

Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 
 
 

   
 
 
 
 

Celotno vrednost kratkoročnih obveznosti iz financiranja predstavljajo naslednje 
pomembnejše postavke: 

v 000 SIT 
  2005 2004 

Kratkoročne finančne obveznosti 302.592 88.567 
Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi 302.592 88.567 



 26

- kratkoročni del dolgoročnega deviznega kredita Nove ljubljanske banke d.d. v vrednosti  
41.686 tisoč SIT, 

- kratkoročni del dolgoročnega deviznega kredita Banke koper d.d. v vrednosti 143.746 
tisoč SIT, 

- kratkoročni del dolgoročnega  tolarskega kredita NLB v vrednosti 45.200 tisoč SIT, 
- kratkoročni del dolgoročnega deviznega kredita Banke Celje d.d. v vrednosti 21.960 tisoč 

SIT, 
- kratkoročni kredit Probanke Maribor v vrednosti 50.000 tisoč SIT;  
- obrestne mere kratkoročnih delov dolgoročnih kreditov so enake kot pri dolgoročnih 

kreditih. 
 

v 000 SIT
  2005 2004 

Kratkoročne poslovne  obveznosti  300.902 436.421
Kratkoročne poslovne obveznosti 279.250 417.977
Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih obveznosti 21.652 18.444

 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2005 183.450 tisoč sit, od tega 
je zapadlih 40.543 tisoč sit. 
 
Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih obveznosti; 
- kratkoročni del dolgoročnega leasinga Sparkassen v vrednosti  5.273 tisoč sit za Hišo na 

travniku, 
- kratkoročni del dolgoročnega leasinga LB Leasing za bazensko tehnologijo v vrednosti 

3.377 tisoč sit, 
- kratkoročni del leasinga LB Leasing za  opremo savna svet v vrednosti  10.630 tisoč sit, 
- odškodninski stanovanjski sklad v vrednosti 348 tisoč sit, 
- kratkoročni del dolgoročnega leasinga LB Leasing za tovorno vozilo 298 tisoč sit, 
- kratkoročni del dolgoročnega leasinga LB Leasing za opremo samopostrežnega bifeja 

1.035 tisoč sit, 
- kratkoročni del dolgoročnega obveznosti za odškodnino 691 tisoč sit. 
 
 
Največji dobavitelji po odprtih postavkah na dan 31.12.2005 so naslednji: 
 
- Petrol d.d., Ljubljana 21,7 mio SIT 
- Čistoča d.o.o., Trzin 14,4 mio SIT 
- Farkaš Andrej s.p., Dobrna 8,3 mio SIT 
- Celjske mesnine d.d., Celje 6,3 mio SIT 
- Elektro Celje d.d. 5,5 mio SIT 
 

v 000 SIT 
  2005 2004 

Kratkoročni prejeti predujmi in varščine 9.083 22.440 
Kratkoročni prejeti predujmi 9.083 22.440 

 
Kratkoročni prejeti predujmi so predvsem predujmi iz naslova realiziranih točk ambulantnih 
napotnic . 
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v 000 SIT
  2005 2004 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 44.588 47.174
Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 24.900 24.715
Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 9.152 9.764
Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 4.867 5.629
Obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 5.669 6.618
Obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja 0 44
Obveznosti za davek iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja 0 404

 
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev izvirajo iz naslova plač, prispevkov in davkov iz 
delovnega razmerja za mesec december, ki zapadejo v plačilo 15. 1. 2006 
 

v 000 SIT
  2005 2004 

Obveznosti do državnih in drugih institucij 13.315 11.032
Obveznosti za obračunani DDV 2.251  
Obveznosti za davek od izplačanih plač 1.546 1.619
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 9.518 9.413

 
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij predstavljajo prispevki na 
osebne dohodke v vrednosti 6.670 tisoč SIT in obveznosti iz naslova turistične takse  v 
vrednosti 1.356 tisoč SIT, obveznost za prispevke in davke podjemnih pogodb v vrednosti 
351 tisoč SIT in obveznosti za dajatve Igralnega salona – Casino Dobrna in igre na srečo v 
vrednosti 1.141 tisoč SIT. 
 

v 000 SIT
  2005 2004 

Druge kratkoročne obveznosti 28.814 33.099
Kratkoročne obveznosti za obresti 15.488 6.574
Obveznosti na podlagi odtegljajev od plač in nadomestil plač zaposlencem 2.983 4.232
Ostale kratkoročne obveznosti 10.343 22.293

 
Druge kratkoročne obveznosti predstavljajo naslednje pomembnejše postavke: 

- kratkoročne obveznosti za obresti Banke Koper d.d.  v vrednosti 3.689 tisoč sit 
- kratkoročne obveznosti za obresti NLB v višini 11.128 tisoč sit 
- kratkoročne obveznosti  Banke Celje za Igralni salon - Casino Dobrna v višini 403 

tisoč sit 
- kratkoročne obveznosti  do zaposlencev  na podlagi odtegljajev plač predstavljajo  

neto izplačila po pogodbi o delu in odtegljajev od plač 
- ostale kratkoročne obveznosti  sestavljajo prejeti avansi za praznovanje Silvestra in 

Novega leta ter obveznost za izplačilo odpravnin delavcem. 
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j) Pasivne časovne razmejitve 
 

v 000 SIT 
  2005 2004 

Vnaprej vračunani stroški in odhodki 31.335 43.140 
Kratkoročno odloženi prihodki 9.150 28.085 
Skupaj: 40.485 71.225 

 
Celotno vrednost  pasivnih časovnih razmejitev predstavljajo naslednje pomembnejše 
postavke: 

- rezervacije za odškodnine iz preteklih let v vrednosti 28.508 tisoč SIT, 
- rezervacije za vkalkulirane presežne ure delavcev iz leta 2002 v vrednosti 2.827 tisoč 

SIT, 
- kratkoročno odloženi  prihodki 9.150 tisoč SIT. 
 
 
 
 

k) Izvenbilančna evidenca 
v 000 SIT

  2005 2004 
Prejete garancije in menice 345.737 345.737
Posojilo Banke Celje-Casino 0 102.802
Zastavljene nepremičnine 2.201.826 2.143.348
Sredstva revolving Banke Celje 10.000 55.000
Vrednost tujih osnovnih sredstev v uporabi 9.350 9.177
Zastavljena oprema  leasing 90.834 88.695
Skupaj 2.657.747 2.744.759

 
Izvenbilančna evidenca se nanaša na prejete garancije in menice iz pogodb izvajalcev prenove 
hotela Vita v letu 2002 in 2003 ter zastavljene nepremičnine na osnovi pogodb o prejetih 
dolgoročnih deviznih kreditov NLB in Banke Koper in drugo . 
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3.2.1.2. Izkaz gibanja kapitala Term Dobrna d.d. za zadnja tri leta 
 
 
Izkaz gibanja kapitala za leto 2005 
        v 000 sit

Vpoklicani 
kapital 

Rezerve iz 
dobička 

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid 

  Prevrednotovalni 
popravki kapitala 

  

Osnovni 
kapital 

Zakonske 
rezerve 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čista 
izguba,dobiček 

poslovne-ga 
leta 

Splošni 
prevre-

dnotovalni 
popravek 
kapitala 

Posebni 
prevre-

dnotovalni 
popravek 
kapitala 

Skupaj 

A. Stanje 01/01-2005 692.542 1.334.427 73.122 0 1.061.707    3.161.798 
B Premiki v kapital 0 0 0   0    0 
a) 

Vnos čistega 
poslovnega izida 
poslovnega leta       4.397     4.397 

b) 
Vnos zneska  
posebnih 
prevrednotenj 
kapitala           2.629 2.629 

C Premiki v kapitalu 0     0 0    0 
b) 

Poravnava izgube 
kot odbitne 
sestavine kapitala               

Č Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0    0 
D Stanje 31/12-2005 692.542 1.334.427 73.122 4.397 1.061.707  2.629 3.168.824 

  
BILANČNI 
DOBIČEK     73.122 4.397     77.519 

 
 
Izkaz gibanja kapitala za leto 2004 
        v 000 sit

Vpoklicani 
kapital 

Rezerve iz 
dobička 

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid 

  Prevrednotovalni 
popravki kapitala   

  

Osnovni 
kapital 

Zakonske 
rezerve 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čista 
izguba,dobiček 

poslovne-ga 
leta 

Splošni prevre-
dnotovalni 
popravek 
kapitala 

  

Skupaj 

A. Stanje 01/01-2004 692.542 1.334.427   0 1.061.707    3.088.676 
B. Premiki v kapital 0 0 0   0    0 
d) 

Vnos čistega 
poslovnega izida 
poslovnega leta       73.122     73.122 

C. Premiki v kapitalu 0     0 0    0 
b) 

Poravnava izgube 
kot odbitne 
sestavine kapitala               

Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0    0 
D. Stanje 31/12-2004 692.542 1.334.427 0 73.122 1.061.707    3.161.788 

  
BILANČNI 
DOBIČEK       73.122     73.122 
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Izkaz gibanja kapitala za leto 2003 
        v 000 sit

Vpoklicani 
kapital 

Rezerve iz 
dobička 

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid 

  Prevrednotovalni 
popravki kapitala   

  

Osnovni 
kapital 

Zakonske 
rezerve 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čista 
izguba,dobiček 

poslovne-ga 
leta 

Splošni prevre-
dnotovalni 
popravek 
kapitala 

  

Skupaj 

A. Stanje 01/01-2003 692.542 1.378.024 56.160 0 1.061.707    3.188.433 
B. Premiki v kapital 0 0 0 (99.757) 0    (99.757)
d) 

Vnos čistega 
poslovnega izida 
poslovnega leta       (99.757)     (99.757)

C. Premiki v kapitalu 0 (43.597) (56.160) 0 0    0 
b) 

Poravnava izgube 
kot odbitne 
sestavine kapitala   (43.597) (56.160) 99.757       

Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0    0 
D. Stanje 31/12-2003 692.542 1.334.427 0 0 1.061.707    3.088.676 

  
BILANČNI 
DOBIČEK             0 

 
 
 
 
3.2.1.3. Izkaz poslovnega izida Term Dobrna d.d. za zadnja tri leta 
 
 
        v 000 SIT

Postavka  2005  2004  2003 

1.  Čisti prihodki od prodaje  1.766.036  1.625.787  1.456.004

2.  Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje  0  0   

3.  Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve  783  287.829  247.624

4.  Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)  51.606  13.078  12.641

5.  Stroški blaga, materiala in storitev  647.846  883.867  825.692

a)  Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala, ter stroški porabljenega materiala  366.579  345.277  320.195

b)  Stroški storitev  281.267  538.590  505.497

6.  Stroški dela  704.443  690.769  610.906

a)  Stroški plač  491.228  479.094  429.221

b)  Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj)  100.613  101.044  89.876

c)  Drugi stroški dela  112.602  110.631  91.809

7.  Odpisi vrednosti  278.250  237.167  237.539

a)  Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS  267.733  236.861  232.605

b)  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  10.517  306  4.934

8.  Drugi poslovni odhodki  83.914  46.517  35.843

9.  Finančni prihodki iz deležev  6  6  2.122

a)  Drugi finančni prihodki iz deležev (s prevrednotovalnimi finančnimi prihodki)  6  6  2.122

10.  Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev  999  1.606  20.620
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a)  Drugi finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev (s prevrednotovalnimi finančnimi prihodki)  999  1.606  20.620

11.  Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev  5.250  4.179  9.209

a)  Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev (s prevr. fin. prih.)  5.250  4.179  9.209

12.  Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb  0  0   

13.  Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti  102.070  32.914  80.885

a)  Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti  102.070  32.914  80.885

14.  Davek iz dobička iz rednega delovanja         

15.  Čisti poslovni izid iz rednega delovanja  8.157  41.251  ‐42.645

16.  Izredni prihodki  2.010  42.049  1.304

17.  Izredni odhodki  5.770  10.178  58.416

a)  Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala  5.770  10.178  58.416

b)  Izredni odhodki za prevrednotovalni popravek kapitala         

18.  Poslovni izid zunaj rednega delovanja  ‐3.760  31.871  ‐57.112

19.  Davek iz dobička zunaj rednega delovanja         

20.  Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah         

21.  Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  4.397  73.122  ‐99.757

22.  Preneseni dobiček/Prenesena izguba  73.122  0  0

23.  Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv          

24.  Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička           

25.  Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička           

26.  Bilančni dobiček / Bilančna izguba  77.519  73.122  ‐99.757

 
 
 
Pojasnitve postavk v izkazu poslovnega izida za leto 2005 (različica I) 
 
a) Čisti prihodki od prodaje 

v 000 SIT
  2005 2004 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 1.746.146 1.608.683
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu 19.890 17.104
Skupaj: 1.766.036 1.625.787

 
Vrednost čistih prihodkov od prodaje sestavljajo naslednji prihodki: 
- prihodki gostinstva 1.031.278 tisoč SIT 
- prihodki zdravstva 680.228 tisoč SIT 
- prihodki od prodaje trgovskega blaga 19.890 tisoč SIT 
- ostali prihodki od prodaje 34.640 tisoč SIT 
 
b) Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 

v 000 SIT 
  2005 2004 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 783 287.829 
Skupaj: 783 287.829 

 
Znesek  usredstvenih  lastnih  storitev  predstavlja  prihodek  od  izdelave  osnovnih 
sredstev v organizacijski enoti mizarne. Zmanjšanje prihodkov usredstvenih lastnih 
proizvodov  in  storitev  je  predvsem  posledica  spremenjenega  načina  izkazovanja 
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prihodkov od  internih storitev  (oskrbni dnevi ZZZS)  in znašajo glede na  leto 2004 
191 mio SIT. 
c) Drugi poslovni prihodki 

v 000 SIT
  2005 2004 

Prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij 8.100 8.100
Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki 3.939  
Prevrednotovalni poslovni prihodki 39.567 4.978
Skupaj: 51.606 13.078
 
Skupno  vrednost  drugih  poslovnih  prihodkov  predstavljajo  prihodki  od  odprave 
dolgoročnih  rezervacij  iz  naslova  prejetih  proračunskih  sredstev  za  bazen  –  8.100 
tisoč SIT (ena petina celotne vrednosti) in prevrednotovalni poslovni prihodki. 

d) Stroški blaga, materiala in storitev 
v 000 SIT

  2005 2004 
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 15.247 13.522
Stroški materiala 351.332 331.755
Stroški materiala 158.207 170.911
Stroški pomožnega materiala 44.668 40.045
Stroški energije  127.553 98.723
Odpis drobnega inventarja in embalaže 12.431 13.548
Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja  141 240
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 7.633 7.128
Drugi stroški materiala 699 1.160

Stroški storitev 281.267 538.590
Stroški transportnih storitev 2.547 1.888
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev 23.282 18.645
Najemnine 2.768 2.931
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 8.631 13.795
Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije 25.078 24.879
Stroški intelektualnih in osebnih storitev 28.466 32.430
Stroški sejmov, reklame in reprezentance 65.092 61.674
Stroški storitev fizičnih oseb 20.486 16.755
Stroški drugih storitev 104.917 365.593
Skupaj: 647.846 883.867

 
Stroški materiala in storitev se izkazujejo po dejanskih nabavnih zneskih, razen v primeru, ko 
se material zadržuje pred uporabo v zalogah, takrat se izkazujejo v zneskih, ki so pred 
nastankom potroškov materiala oblikovali vrednost zalog.  
Največjo vrednost stroškov drugih storitev predstavljajo stroški pranja 31.920 tisoč SIT, 
storitve čiščenja 18.757 tisoč SIT. Zmanjšanje vrednosti stroškov drugih storitev glede na leto 
2004 je povzročila zamenjava načina izkazovanja internih storitev (oskrbni dnevi ZZZS) v 
letu 2005 v višini 191 mio SIT. 
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e) Stroški dela 
v 000 SIT

  2005 2004 
Plače zaposlencev 407.525 398.538
Nadomestila plač zaposlencev 84.357 80.557
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 9.109 10.850
Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev 103.491 99.781
Delodajalčevi prispevki od plač 80.171 78.568
Druge delodajalčeve dajatve od plač 19.790 22.475
Skupaj: 704.443 690.769

 
Celoten znesek stroškov plač predstavljajo: 

- 58% plače zaposlenih 
- 15% regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlenih 
- 12% nadomestila 
- 11% prispevki 
- 3% druge dajatve 
- 9.109 tisoč sit predstavlja kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih 
- stroški dela v višini 12.615 tisoč SIT so bili preneseni, v povezavi z razvojnimi 

projekti, na neopredmetena dolgoročna sredstva. 
 

Skupni znesek prejemkov direktorja družbe je v letu 2005 znašal 23.473 tisoč SIT in je 
razdeljen na: 

- bruto fiksni del v vrednosti 20.245 tisoč SIT 
- bruto druge prejemke (bonitete, regres za letni dopust) 3.228 tisoč SIT. 

 
Skupna vrednost prejemkov delavcev po individualnih pogodbah je v letu 2005 znašala (bruto 
prejemki) 106.148 tisoč SIT. 
 
f) Odpisi vrednosti 

v 000 SIT
  2005 2004 

Amortizacija 267.116 235.065
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 12.215 13.077
Amortizacija zgradb 107.977 90.797
Amortizacija opreme in nadomestnih delov 125.335 110.096
Amortizacija drobnega inventarja 21.589 21.095
Prevrednotovalni poslovni odhodki 11.134 2.102

Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev 617 1.796
Prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev 10.517 306
Skupaj: 278.250 237.167

 
Odpise vrednosti predstavljajo: 

- amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev  
- amortizacija zgradb  
- amortizacija opreme in nadomestnih delov  
- amortizacija drobnega inventarja. 
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Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno sredstvo ob 
nabavi le-tega in se med obračunskim letom ne spreminjajo. Uporabljene amortizacijske 
stopnje so v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
Vrednost prevrednotovalnih poslovnih odhodkov predstavljajo: 

- odpis osnovnih sredstev 617 tisoč SIT, 
- odpis dvomljivih terjatev  10.517 tisoč SIT  

 
g) Drugi poslovni odhodki 

v 000 SIT 
  2005 2004 

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 45.437 10.598 
Izdatki za varstvo okolja 16.612 18.745 
Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami 20.189 15.305 
Štipendije dijakom in študentom 1.399 1.436 
Ostali stroški 277 433 
Skupaj: 83.914 46.517 

 
Vrednost drugih poslovnih odhodkov predstavljajo predvsem  davek na dodano vrednost iz 
naslova lastne rabe (interne storitve) v vrednosti 16.093 tisoč SIT, davki in dajatve Igralnega 
salona – Casino Dobrna v vrednosti 15.324 tisoč SIT, članarine v vrednosti 8.211 tisoč SIT, 
zemljiški prispevek v vrednosti 4.772 tisoč SIT. 
 
Struktura stroškov in poslovnih odhodkov 

v 000 SIT
  2005 2004 Delež % Delež % 

nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 15.247 13.522 1% 1%
stroški materiala 351.332 331.754 20% 18%
stroški storitev 281.267 538.590 16% 29%
stroški dela 704.443 690.769 41% 37%
Amortizacija 267.116 235.065 16% 13%
prevrednotovalni poslovni odhodki 11.134 2.102 1% 0%
drugi stroški 83.914 46.517 5% 3%
Skupaj 1.714.453 1.858.319 100% 100%

 
 Prikaz stroškov po funkcionalnih skupinah 

v 000 SIT
  2005 2004 
Vrednost prodanih poslovnih učinkov 1.334.238 1.396.802
Stroški prodajanja 117.448 98.086
Stroški splošnih dejavnosti 262.767 363.432
Skupaj: 1.714.453 1.858.320

 
h) Finančni prihodki iz deležev 

v 000 SIT
  2005 2004 
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Prihodki od dividend in deležev v dobičku v podjetjih 6 6
Skupaj: 6 6

 
Celoten znesek finančnih prihodkov iz deležev predstavljajo prejete dividende Zavarovalnice 
Triglav d.d. 
 
i) Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev 

v 000 SIT
  2005 2004 

Prihodki od prevrednotenja  (dolgoročnih) terjatev in dolgov zaradi ohranitve vrednosti 340 214
Skupaj: 340 214

 
j) Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 

v 000 SIT
  2005 2004 
Prihodki od obresti  684 1.373
Drugi finančni prihodki 3.274 2.806
Prevrednotovalni finančni prihodki 1.951 1.392
Skupaj 5.909 5.571

 
Prihodki od obresti so prihodki od pozitivnega stanja na transakcijskih računih in 
kratkoročnih finančnih naložb (depoziti pri  Banki Celje). 
Druge finančne prihodke pa sestavljajo provizije menjalniških poslov, sconti  in provizije iz 
naslova kompenzacij. 
 
k) Finančni odhodki 

v 000 SIT
  2005 2004 

Odhodki za obresti 100.807 6.035
Odhodki od prevrednotenja dolgov in terjatev zaradi ohranitve vrednosti 1.263 26.879
Skupaj: 102.070 32.914

 
Skupno vrednost odhodkov za obresti sestavljajo naslednje pomembnejše postavke: 

- bančne obresti banke Koper d.d., NLB d.d., Banke Celje d.d. in LB Leasinga 
 

Znesek 1.263 tisoč SIT pa predstavljajo negativne tečajne razlike pri prevrednotovanju 
dolgoročnih deviznih kreditov Banke Koper d.d. in Nove ljubljanske banke d.d. Za preračun 
postavk z devizno klavzulo je bil uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na dan 31.12.2005 
(1 EUR = 239,5756 SIT). 
 
l) Čisti poslovni izid iz rednega delovanja 

v 000 SIT 
  2005 2004 

Prihodki iz rednega delovanja    
Čisti prihodki iz prodaje in usredstvenih lastnih učinkov 1.766.819 1.913.616 
Drugi prihodki od poslovanja 51.606 13.078 
Prihodki od financiranja 6.255 5.791 
Skupaj:  1.824.680 1.932.485 
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Odhodki iz rednega delovanja    
Vrednost prodanih poslovnih učinkov 1.688.072 1.842.696 
Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga 15.247 13.522 
Prevrednotovalni poslovni odhodki 11.134 2.102 
Odhodki financiranja 102.070 32.914 
Skupaj: 1.816.523 1.891.234 
     
Davek od dobička (izgube) iz rednega delovanja    
     
Čisti poslovni izid iz rednega delovanja 8.157 41.251 

 
m) Izredni prihodki 

v 000 SIT
  2005 2004 

Izterjane odpisane terjatve 27 1.395
Prejete kazni 5  
Prejete odškodnine 1.823 5.952
Druge neobičajne postavke 155 34.702
Skupaj: 2.010 42.049

 
 
 
 
 
n) Izredni odhodki 

v 000 SIT
  2005 2004 

Odškodnine 5.372 6.241
Druge neobičajne postavke 398 3.937
Skupaj: 5.770 10.178

 
 
o) Poslovni izid zunaj rednega delovanja 

v 000 SIT
  2005 2004 

Izredni prihodki 2.010 42.049
Izredni odhodki 5.770 10.178
Poslovni izid zunaj rednega delovanja -3.760 31.871

 
p) Čisti izid obračunskega obdobja 
 

v 000 SIT
Vrsta dobička / izgube 2005 2004 
Dobiček / izguba iz poslovanja 103.972 68.374
Dobiček / izguba iz financiranja -95.815 -27.123
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Izredni dobiček / izguba -3.760 31.871
Davki iz dobička    
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 4.397 73.122

 
Ob prevrednotenju kapitala z indeksom rasti življenjskih  potrebščin 2,3%  bi bil poslovni izid 
za leto 2005 nižji za 68.324 tisoč SIT.  
 
 
r) Ostala pojasnila 
 
Po koncu poslovnega leta niso nastopili pomembni poslovni dogodki, ki bi vplivali na prikaz 
razvoja poslovanja in položaja družbe. 
Pričakovani razvoj družbe je predstavljen na začetku letnega poročila v poglavju strategija ( 
kvalitativni  in kvantitativni strateški cilji). 
Družba v letu 2005 ni izvajala pomembnih aktivnosti na  področju raziskav in razvoja. 
Za preračun postavk z devizno klavzulo je bil uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na dan 
31.12.2005 (1 EUR = 239,5756 SIT). 
 
 
3.2.1.4. Izkaz finančnega izida Term Dobrna d.d. za zadnja tri leta 
 
        v 000 SIT

Postavka  2005  2004  2003 

A.  Finančni tokovi pri poslovanju          

a)  Pritoki pri poslovanju  1.854.519  2.218.224  1.988.176

   Poslovni prihodki  1.810.325  1.918.594  1.455.388

   Izredni prihodki, ki se nanšajo na poslovnaje  2.010  42.049  1.305

   Začetne manj končne poslovne terjatve  47.164  260.930  544.170

   Začetne manj končne aktivne kratkočasne razmejitve  ‐5.141  ‐3.349  ‐2.687

b)  Odtoki pri poslovanju  ‐1.631.579  ‐1.405.643  ‐1.568.093

   Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij  ‐1.447.337  ‐1.623.255  ‐1.224.817

   Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje  ‐5.770  ‐10.178  ‐58.417

   Končne manj začetne zaloge  ‐1.359  ‐1.353  1.763

   Začetni manj končni poslovni dolgovi  ‐146.373  232.129  ‐286.916

   Začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitve  ‐30.740  ‐2.986  294

c)  Prebitek pritokov/odtokov pri poslovanju  222.779  812.581  430.083

B.  Finančni tokovi pri naložbenju          

a)  Pritoki pri naložbenju  5.261  5.791  121.367

   Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen prevrednotenje)  3.964  5.791  31.226

   Pobotano zmanjšanje OOS (razen za prevrednotenje in stvarne vložke kapitala)  1.297  0  90.141

b)  Odtoki pri naložbenju  ‐190.211  ‐817.392  ‐284.156

   Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje)  0  ‐26.879  0

   Pobotano povečanje NDS (razen za prevrednotenje)  ‐22.643  ‐15.292  ‐7.197

   Pobotano povečanje OOS (razen za prevrednotenje in stvarne vložke kapitala)  ‐164.512  ‐732.155  ‐276.959

   Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje)  ‐3.056  ‐2.066  0

   Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje)  0  ‐41.000  0

c)  Prebitek pritokov/odtokov pri naložbenju  ‐184.950  ‐811.601  ‐162.789

   Prebitek pritokov/odtokov pri poslovanju in naložbenju  37.829  980  267.294

C.  Finančni tokovi pri financiranju          
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a)  Pritoki pri financiranju  214.025  101.006  41.628

   Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje)  0  101.006  0

   Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje)  214.025  0  41.628

b)  Odtoki pri financiranju  ‐242.616  ‐111.923  ‐305.861

   Finančni odhodki ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje)  ‐100.807  ‐6.035  ‐34.687

   Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje)  ‐141.809  0  ‐271.174

   Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje)  0  ‐105.888  0

c)  Prebitek pritokov/odtokov pri financiranju  ‐28.591  ‐10.917  ‐264.233

   Prebitek pritokov/odtokov v obračunskem obdobju  9.238  ‐9.937  3.061

Č.  Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov  15.754  6.516  16.453

x)  Finančni izid v obdobju  9.238  ‐9.937  3.061

y)  Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov  6.516  16.453  13.392

 
 
 
Pojasnitve postavk k izkazu finančnega izida za leto 2005 
 
Izkaz finančnega izida je na podlagi postavk v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida  sestavljen 
izkaz pritokov in odtokov finančnih sredstev podjetja v širšem pomenu ter pojasnjuje vpliv novega 
financiranja, investiranja, definanciranja in dezinvestiranja na spremembe stanja denarnih sredstev od 
začetka do konca obračunskega obdobja. Kot obdobje je vzeto tisto obdobje, za katerega sta narejena 
bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Izkaz finančnega izida je za leto 2005 izdelan v skladu z 
navodili iz SRS 26.9. 
 
Izkaz finančnih tokov za leto 2005 kaže začetno stanje denarnih sredstev na dan 1.1.2005 v višini 
6.516 tisoč SIT. Pritoki pri poslovanju so višji od odtokov pri poslovanju za znesek 222.779 tisoč SIT. 
Odtoki pri naložbenju v znesku 184.950 tisoč SIT so višji od pritokov pri naložbenju, kar kaže na to, da 
je bila investicijska dejavnost družbe v letu 2005 dokaj intenzivna. Pritoki pri dejavnosti financiranja so 
nižji od odtokov pri dejavnosti financiranja za znesek 28.591 tisoč SIT. Finančni odtoki se nanašajo na 
zmanjšanje dolgoročnih obveznosti iz financiranja. 
 
Skupni pritoki so v letu 2005 za 9.238 tisoč SIT višji od skupnih odtokov, tako da je končno stanje 
denarnih sredstev na dan 31.12.2005 znašalo  15.754 tisoč SIT. 
 
 
 
3.2.1.5.Pomembnejši kazalniki za zadnja tri leta 
 

1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA   

   2005 2004 2003
ind. 
05/04 

ind. 
05/03 

a) stopnja lastniškosti financiranja  0,55 0,54 0,55 101  99 
b) stopnja dolgoročnosti financiranja  0,89 0,90 0,91 99  98 
      

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA   

   2005 2004 2003
ind. 
05/04 

ind. 
05/03 

a) stopnja osnovnosti investiranja  0,96 0,96 0,92 100  105 
b) stopnja dolgoročnosti investiranja  0,96 0,96 0,92 100  105 
      



 39

3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA   

   2005 2004 2003
ind. 
05/04 

ind. 
05/03 

a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev  0,57 0,56 0,60 101  95 
c) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti  0,10 0,09 0,03 107  321 
č) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti  0,28 0,39 0,96 72  29 
d) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti  0,32 0,43 1,01 74  32 
      

4. KAZALNIKI OBRAČANJA   

   2005 2004 2003
ind. 
05/04 

ind. 
05/03 

a) obračanje gibljivih sredstev  5,37 5,37 3,72 100  144 
b) obračanje osnovnih sredstev  0,04 0,04 0,04 100  100 
c) obračanje zalog materiala  9,33 9,33 8,96 100  104 
d) obračanje zalog trgovskega blaga  5,78 5,78 3,47 100  167 
      

5. KAZALNIKI  GOSPODARNOSTI   

   2005 2004 2003
ind. 
05/04 

ind. 
05/03 

a) gospodarnost poslovanja  1,06 1,04 1,00 102  106 
      

6. KAZALNIKI DONOSNOSTI   

   2005 2004 2003
ind. 
05/04 

ind. 
05/03 

a) čista dobičkonosnost kapitala  0,00 0,02
‐

0,03 7  -5 
 
 
 
4. RAZVOJNA POLITIKA 
 
4.1. POSLANSTVO, VIZIJA, STRATEGIJA, INVESTICIJE 
 
 
4.1.1. Poslanstvo 
 
Poslanstvo družbe Terme Dobrna je izvajanje zdravstvenih, wellness, hotelskih in gostinskih storitev, 
ki temeljijo na individualnem odnosu do gosta, v zelenem okolju, z več stoletno tradicijo. V Termah 
Dobrna bomo izvajali kvalitetne storitve, skrbeli za zadovoljstvo gostov, zaposlenih in lastnikov. 
 
 
4.1.2. Vizija 
 
Usmerjamo se v specializacijo ponudbe zdravstvenih storitev na področju že obstoječih medicinskih 
indikacij. Želimo postati prepoznavni v Evropi in slediti svetovnim trendom. Harmonizirali bomo 
hotelsko, gostinsko in welness ponudbo za zahtevne domače in tuje goste. V obdobju 2005 – 2010 
želimo doseči naslednje strukturne premike: 
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 Zdravstvo: prepoznavni  na področju ginekologije, zdravljenja neplodnosti in urologije znotraj 
fizikalne medicine v preventivnih in kurativnih storitvah in programih; razviti lastne produkte 
»domače lekarne« (čaji, kreme, tinkture, obloge, losioni) v povezavi s farmacijo; 

 
 Wellness: prepoznavni v tem delu Evrope v ponudbi zdravljenja z izvlečki iz narave, z 

naravnimi postopki, metodami, programi in ponudbi Kneippovih programov; prepoznavni med 
slovenskimi naravnimi zdravilišči po kompleksni ponudbi duhovnih tehnik in tehnik sproščanja. 

 
 Hotelska dejavnost: povečati kapaciteto ležišč na 600 ležišč (Zdraviliški dom in zgradba 

uprave); urediti Zdraviliški dom v hotel kategorije 4**** kot prvega v kategoriji hotelov kulturne 
in naravne vrednosti v Sloveniji; 

 
 Gostinski del: doseči 70% realizacijo polpenzionov in 30% polnih penzionov; 

 
 
 
4.1.3. Strategija 
 
Uresničevanje vizije in poslanstva Term Dobrna bo temeljilo na kvantitativnih in kvalitativnih ciljih, 
opredeljenih do leta 2010. 
 
Kvantitativnih ciljih 

• Povečati potrošnjo agencijskih gostov in gostov, ki so prišli na zdravljenje na 20 EUR na dan 
(do lete 2010) 

• Povečati potrošnjo individualnih gostov (zabava,dobro počutje…) na 50 EUR na dan (do leta 
2010) 

• Povečati letni promet na 2,5 milijarde SIT (do leta 2010) ob sedanjem obsegu namestitvenih 
zmogljivosti 

• Doseči višjo kakovost storitve s stalnim sistemskim in individualnim izobraževanjem  ter s tem  
doseči višjo ceno storitev 

• Povečati število prenočitev za 1,5% na leto ( do leta 2010) 
• Povečati povprečno zasedenost obstoječih namestitvenih kapacitet na vsaj 80% ( do leta 

2010 ) 
• Povečati število postelj za 50% (do leta 2010) 
• Povečati dodano vrednost na zaposlenega za  30% ( do leta 2010) ali 6% letno 
• 97,5 % gostov bo po zaključku obiska pri nas  navdušenih ( do leta 2010) 

 
 
Kvalitativni cilji 
 
 Celotno delovanje bo usmerjeno v zadovoljevanje potreb gosta, njihovega dobrega počutja 
 Skupaj s celotnim krajem bomo ustvarili občutek dobrodošlice in gostoljubja za vsakega gosta na 

naši DOBR(N)A  turistični destinaciji 
 Doseči višjo kakovost storitev s stalnim sistemskim in individualnim izobraževanjem 
 Doseči večje zadovoljstvo zaposlenih in dvig kvalitete storitev z boljšimi pogoji dela in boljšo 

notranjo organizacijo dela 
 
 
 
4.1.4. Plan investicij v letu 2006 

 

Energetska investicija 
 
Na osnovi energetskega pregleda stavb na lokaciji Term Dobrna, ki ga je v novembru 2006 izdelal 
Gradbeni institut ZRMK d.o.o. , so bili predvideni ukrepi za učinkovito rabo energije.  
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Med pomembnejšimi ukrepi tj. ukrepi, ki predvidevajo najvišje učinke v zmanjšanju stroškov ogrevanja, 
ta študija predlaga; 
 

 vgradnja toplotne črpalke; 
 dograditev toplovoda; 

 
 
Glede na to, da družba proizvaja toplotno energijo s pomočjo ekstra lahkega kurilnega olja, ki postaja 
zaradi naftne krize drag energent, je poslovna odločitev za investicijo v vgradnjo toplotne črpalke in 
dograditev daljinskega sistema toplovoda ekonomsko upravičena. 
 
Ocenjena vrednost omenjene investicije  je 76 mio SIT z vključenim DDV. 
 

Obnova Zdraviliškega doma 
 
V letu 2005 je bila izdelana programska in tržna zasnova za obnovo Zdraviliškega doma. V letu 2006 
želimo pripraviti projektno dokumentacijo (idejni projekt in projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja), pridobiti gradbeno dovoljenje in soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine 
za nameravano obnovo Zdraviliškega doma. Te stroške ocenjujemo v višini 30 mio SIT.    
 
 
Plan razvoja storitev in programov 
 
 
V Termah Dobrna razvijamo programe za rehabilitacijo v ginekologiji in urologiji, program za dvig 
rodnosti (zdravljenje neplodnosti), program duhovnih tehnik in tehnik sproščanja.  
 
 
4.1.5. Srednjeročni plan investicij 
 
 
Prioritetna investicija v srednjeročnem planu bo obnova Zdraviliškega doma s katero želimo povrniti 
ugled temu, nekdaj osrednjemu objektu v sklopu naših term. 
 
 
4.2. RAZVOJ DEJAVNOSTI 
 
 
Smeri razvoja Term Dobrna d.d. narekujejo svetovni turistični trendi, ki se kažejo v naslednjem: 
 
 
Ekonomski dejavniki 
 
Vse večja konkurenčnost med turističnimi ponudniki in destinacijami vodi k višji kakovosti proizvodov 
zlasti na novih trgih oziroma turističnih destinacijah in pritiska na znižanje cen. 
 
Hitrejše rasti bodo dosegale cenovno ugodnejše destinacije in tiste, ki bodo ponujale bogate, različne 
in celovito uravnane ponudbe. Zvestobe eni destinaciji je vse manj. 
 
Rast cen nafte in nizkocenovnih povezav se sicer izključujeta, vendar vplivata na spremenjen način 
izbire in dostopa do turističnih destinacij. 
 
Sociološki dejavniki 
 
Veča se število starejših ljudi, ki imajo dovolj razpoložljivega časa, vendar se njihove pokojnine v 
povprečju relativno vse bolj zmanjšujejo, kar vodi v nižjo stopnjo njihove potrošnje. 
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Rast števila starejših turistov spodbuja povpraševanje po ustrezno prilagojenih in varnih ponudbah, 
enostavnih prevozih, sproščujočih aktivnostih, proizvodih za eno osebo v izvenpenzionskih mesecih. 
 
Veča se število mlajših turistov na novih trgih, ki iščejo drugačna, bolj aktivna in polna doživetja. 
 
Skrb za varnost vpliva na izbiro turistične destinacije. Turisti se bodo izogibali destinacij z visoko 
verjetnostjo terorističnih napadov in destinacij z visokim rizikom epidemij. 
 
Naraščanje zavesti o zdravju in zdravem načinu življenja spodbuja povpraševanje po aktivnih 
potovanjih oziroma počitnicah in wellness programih. 
 
Potreba po vse večji mobilnosti (več krajših in pogostejših potovanj oziroma počitnic, zlasti short 
breaks, city breaks in enodnevni izleti) povečuje uporabo izposoje avtomobilov, motornih koles in 
koles.  
 
Potreba po večji intenzivnosti preživljanja počitnic veča povpraševanje po športnem turizmu. 
 
Z naraščanjem povprečne stopnje izobrazbe se povečuje zanimanje za umetnost, kulturo, zgodovino, 
izobraževanje in duhovnost. S tem se bo povečalo povpraševanje po vse bolj raznoliki ponudbi in 
specializiranih proizvodih. 
 
 
Tehnološki dejavniki 
 
Vse večji je vpliv informacijske in komunikacijske tehnologije pri trženju turističnih storitev in 
proizvodov (internet in rezervacijski sistemi, neposredno trženje in trženje na osnovi baz podatkov o 
kupcih oz. upravljanje odnosov s strankami – CRM) 
 
Veča se dostopnost informacij, kar vpliva na rast individualnih potovanj. Turisti si vse bolj sami 
oblikujejo potovanja in neposredno rezervirajo turistične storitve. 
 
 
Okoljski in politični dejavniki 

 
Povečuje se povpraševanje po do okolja odgovornih destinacijah, kjer bosta narava in prebivalstvo 
odigrala glavno vlogo.  
 
Vstop Slovenije v Evropsko unijo veča njeno prepoznavnost in dostopnost. 
 
 
 
5. PODATKI O ORGANIH UPRAVLJANJA 
 
5.1. UPRAVA DRUŽBE IN NADZORNI SVET 
 
Terme Dobrna d.d. ima  enočlansko upravo. 
 
Direktor družbe je univ.dipl.ekon. Janez Mlakar 
 
Člani vodstva: Vodja hotelske dejavnosti – Vlasta Vadnjal, dip.org.turizma 
                          Vodja zdravstvenega področja - Vladimir Magajna, dr.medicine 
                          Vodja sektorja za marketing – Suzana Krajnc, univ.dipl.ekon. 
                          Vodja FRS – Zvezdana Gvajc, univ.dipl.ekon. 
                          Vodja nabave – Rado Gaber, mag. poslovodenja in organiziranja 
                          Vodja gostinstva – Predrad Canjko, profesor 
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Nadzorni svet: 
Predsednica:  Roza Mlakar Kukovič 
Član:              Marija Korošec     
Član:              Gregor Pivec 
Član:              Borut Celan   
Član:              Albina Šučurovič – predstavnica sveta delavcev 
Član:               Hermas Kompan – predstavnik delavcev 
         
 
5.2. PLAČILA IN DRUGE UGODNOSTI 
 
5.2.1. Izplačila članom uprave v zadnjem poslovnem letu 
 
Skupni znesek prejemkov direktorja družbe je v letu 2005 znašal 23.473 tisoč SIT in je razdeljen na: 

 
Prejemek Znesek (v tisoč SIT) 

- fiksni del 20.245  
- gibljivi del  0  
- udeležba pri dobičku 0 
- opcijsko nagrajevanje 0 
- drugi prejemki 3.228 

 
 
Skupna vrednost prejemkov delavcev po individualnih pogodbah je v letu 2005 znašala 106.148 tisoč SIT. 
 
 
5.2.2. Izplačila članom  nadzornega sveta v zadnjem letu 
 
Članom nadzornega sveta so bile v letu 2005 izplačane sejnine v višini 704.050,00 SIT. 
 
 
5.3. LASTNIŠKI DELEŽI ZAPOSLENIH 
 

1. Uprava in posamezni člani nadzornega sveta niso udeleženi v kapitalu Term Dobrna d.d. 
2. Udeležba zaposlenih v kapitalu Term Dobrna d.d. je na dan 31.12.2005 naslednja: 

 
- v lastniški strukturi Term Dobrna d.d. imajo fizične osebe  7,7% lastništvo in so imetniki 53632 delnic. 
- Med fizičnimi osebami so tudi zaposleni v Termah Dobrna d.d. in sicer  imajo 0,5% lastništvo in so 

imetniki  3903 delnic. 
 
6. DEJAVNIKI TVEGANJA 
 
Družba aktivno upravlja s tveganji in z različnimi ukrepi zmanjšuje izpostavljenost. 
 
Družba je uvedla postopke za načrtovanje, spremljanje in nadzor vseh poslovnih dogodkov, ki vodijo 
do sprememb gospodarskih koristi. Poleg tega je uvedeno redno in podrobno načrtovanje in 
nadziranje delovanja ter poslovnih učinkov v vseh posameznih organizacijskih enotah. Navedene 
aktivnosti in ukrepi po oceni vodstva v ustrezni meri zagotavljajo omejevanje tveganj delovanja 
vključno s cenovnim tveganjem, ki jim je izpostavljena družba.     
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Na področju finančnega tveganja družba ni izpostavljena pomembnejšim tveganjem, saj družba 
upošteva pravila skrbnega finančnega poslovanja (načelo likvidnega in solventnega poslovanja, 
kapitalska ustrezno, upravljanje z likvidnostjo) oz. primerno upravlja s kreditnim tveganjem, tveganjem 
denarnega toka, tveganjem deviznih tečajev in tveganjem obrestne mere.  
 
Družba ni izpostavljena kreditnemu tveganju, saj začasna presežna likvidna sredstva plasira 
predvsem v bančne depozite. 
 
Tveganje denarnega toka družba uravnava z dogovorjenimi kratkoročnimi revolving kreditnimi linijami, 
v primeru potrebe po dodatnih likvidnih sredstev bi družba le-te lahko zagotovila s prodajo terjatev 
družbi za faktoring. 
 
Obrestna tveganja družba uravnava z aneksi k dolgoročnim kreditnim pogodbam s katerimi 
dogovorjene obrestne mere prilagaja gibanju dolgoročnih obrestnih mer na bančnem trgu. 
 
Družba valutnemu tveganju ni izpostavljena, saj devizni prilivi vrednostno in terminsko ustrezajo 
vrednosti odlivov z valutno klavzulo po dolgoročnih kreditnih in leasing pogodbah. 
 
Družba ni izpostavljena tveganjem za katerih zavarovanja bi družba računovodsko posebej 
prikazovala. 
 
Zaradi spremembe davčne zakonodaje družba ne izkazuje drugačnega davčnega položaja.   
   
Vodstvo družbe ocenjuje, da vrednostni papirji družbe niso izpostavljeni posebnim tveganjem, razen 
tistih, ki so povezana s poslovanjem oz. delovanjem družbe. Družba razen navadnih delnic ni izdala 
drugih vrednostnih papirjev, prav tako v osnovnem kapitalu družbe ni bilo sprememb.  

 
 
7. TRANSAKCIJE POVEZANIH OSEB 
 
Družba ima po stanju na dan 3l.l2.2005 med kratkoročnimi finančnimi naložbami enote premoženja 
vzajemnega sklada Krekov sklad Klas v vrednosti 32.332 tisoč SIT, ki ga upravlja Krekova družba za 
upravljanje, katere predsednica uprave je predsednica nadzornega sveta Terme Dobrna d.d. 

 
 
8. ZAKONITI REVIZORJI 
 
8.1. REVIZIJE PRETEKLIH TREH LET  
 
 
Poslovanje družbe so v obdobju 2003-2005 revidirale revizijske družbe EPIS d.o.o. (leto 2003) in revizijska 
družba Auditor d.o.o. (leto 2004 in 2005). 
 
Pritrdilno mnenje z dne 16.6.2004 revizijske družbe EPIS d.o.o., Celje za računovodske izkaze in letno poročilo 
2003. 
 
Pritrdilno mnenje z dne 9.3.2005  revizijske družbe AUDITOR, revizijska družba d.o.o., Ptuj za računovodske 
izkaze in letno poročilo 2004. 
 
Pritrdilno mnenje z dne 21.3.2006 revizijske družbe AUDITOR, revizijska družba d.o.o., Ptuj za računovodske 
izkaze in letno poročilo 2005. 
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9. PODATKI O OBJAVAH  POMEMBNIH  PODATKOV 
 
 

Datum objave Mesto objave Predmet objave 
 

31.03.2005 Seo net Sprememba mesta javnih objav 
 

31.03.2005 Seo net 
Objava povzetka revidiranega 

letnega poročila 2004 

22.07.2005 Seo net 
Objava sklepov 2. in 3. redne seje 
NS z dne 30.03.2005 

22.07.2005 Seo net 
Objava sklica 10.redne skupščine 
dne 29.08.2005 

23.08.2005 Seo net Objava povzetka polletnega poročila 

06.09.2005 Seo net 

Objava dopolnitve povzetka 
revidiranega letnega poročila za leto 
2004 

22.09.2005 Seo net 

Objava dopolnitve objave povzetka 
revidiranega letnega poročila za leto 
2004 

06.12.2005 Seo net 
Objava sklepov 4.redne seje NS z 
dne 29.11.2005 

16.12.2005 Seo net 
Objava 1.korespondenčne seje NS v 
dneh 9.12. do 13.12.2005 

30.03.2006 Seo net 
Objava povzetka revidiranega 
letnega poročila 2005 

06.04.2006 Seo net 
Objava sklepov 5. redne seje NS z 
dne 29.03.2006 

 
 
Letno poročilo 2004, sklepi nadzornih svetov, skupščine, objave skupščine so bili objavljeni tudi na 
spletni strani družbe. 
 
Na spletni strani družbe je objavljeno revidirano letno poročilo 2005. 
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10. PODATKI  O OSEBAH ODGOVORNIH ZA IZDAJO  
LETNEGA DOKUMENTA 
 
 
 
Izjavljamo, da letni dokument vsebuje resnične, točne, popolne in 
vse bistvene podatke o izdajatelju oziroma vrednostnem papirju, 
ki so pomembni za odločanje vlagateljev. 
 
 
 
 
 
 
 

Direktor: Janez Mlakar, univ.dipl.ekon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobrna, 26.04.2006 


