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NADZORNI SVET 

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.    

Carl Jakoba 4 

5280 Idrija 

 

 

                                                

 

 

ZADEVA: POROČILO NADZORNEGA SVETA o delu NS in o preveritvi Letnega poročila in revizorjevega 

poročila JP KOMUNALA IDRIJA d.o.o. za leto 2021 

 

Spoštovani lastniki! 

Nadzorni svet JP Komunale Idrija d.o.o. je v poslovnem letu 2021 skrbno spremljal poslovanje družbe. Ta poročilo 

zajema obdobje od maja 2021, ko je bilo pripravljeno Poročilo Nadzornega sveta za leto 2020, aprila 2021. 

 

1. SESTAVA IN DELO NADZORNEGA SVETA v zadnjem letu 

Nadzorni svet JP KOMUNALA IDRIJA d.o.o. se je oblikoval v  juliju 2019, v skladu z novim Odlokom o ustanovitvi in 

organiziranju družbe (Uradni list 38/2019 z dne 14.6.2019), v zadnjih  letih pred tem NS ni obstajal. 

- Nadzorni svet se je prvič sestal na konstitutivni seji 15.7.2019  in verificiral mandate izvoljenim predstavnikom 

in imenoval predsednika in namestnika predsednika NS. V NS so naslednji člani:  

- Danica Kržišnik, predstavnica Občine Idrija, predstavnica Občine Idrija,  predsednica 
- Ivan Rupnik, predstavnik Občine Idrija 

- Franc Lahajnar, predstavnik Občine Cerkno, namestnik predsednice 

- Jure Gantar, predstavnik zaposlenih v Komunala d.o.o. 

- Tomaž Tušar, predstavnik zaposlenih v Komunala d.o.o. 

- Dne 3.5.2021 je bil s strani zaposlenih izbran nov član NS David Vončina, zaradi zamenjave Tomaža Tušarja, ki je prki nil delovno 

razmerje na Komunali. 

Kraj in datum: Idrija, 4.5.2022 

Oznaka dokumenta: 003-3/2022-9 



 

 

 

V zadnjem letu se je Nadzorni svet sestal na štirih sejah. 

Na 17.seji dne 6.5.2021 je NS zaključil drugo leto svojega delovanja s tem, da je preveril Letno poročilo poslovanju 

JP Komunale Idrija d.o.o. in Revizorjevo poročilo k Lp za leto 2020 in podal Poročilo nadzornega sveta za skupščino 

družbe, skupaj s predlogi za podelitev razrešnice organom upravljanja in vodenja za leto 2020 ter predlogom Sklepa 

za delitev dobička za leto 2021. Skupščina družbe je sprejela vse predlagane sklepe na naslednji seji. 

 

Nadzorni svet se je ponovno sestal na 18. seji dne 18.9.2021. Na tej seji je obravnaval: 

- Poslovanje v prvem polletju leta 2021, poslovni izid je bil ocenjen na dobiček v znesku 191 Tisoč EUR 

- Odzivno poročilo na Pismo revizorja za leto 2020 

- Plan investicij, predvsem selitev skladišča in financiranje nabave osnovnih sredstev za leto 2021 in 2022 

- Dogovor za pripravo predloga letnega plana poslovanja za leto 2022 in elaboratov za cene za GJS za 

naslednje leto do 15.11.2021  in dogovor za postopke obravnave in sprejema dokumentov na Občinskih 

svetih ustanoviteljic in organih družbe.  

 

Na naslednji (19.) seji NS dne 29.11.2021 smo obravnavali naslednje pomembne zadeve: 

- Poslovni rezultat za obdobje od januarja do septembra 2021, po mesecih in dejavnostih v primerjavi s 

poslovnim načrtom za leto 2021 in rezultati poslovanja v letu 2020 

- Uskladitev terjatev do Zdravstvenega doma Idrija (delni odpis) 

- Predlog Elaboratov cen GJS varstvo okolja za leto 2022 

- Poslovni načrt za leto 2022. 

Vsi dokumenti so bili pripravljeni za obravnavo na občinskih svetih ustanoviteljic. NS ugotavlja izboljšanje poslovanja 

v letu 2021, tako na področju organizacije dela kot po finančnih kazalnikih. Dobiček v devetih mesecih 2021 je znašal 

286 Tisoč EUR. Predlagane spremembe cen po GJS za leto 2021 so v skupnem minimalne, nove cene so izračunane 

z upoštevanjem dejanskih stroškov v letu 2020, poslovnega načrta za leto 2022 in poračunov razlik po službah v 

preteklih letih. Poslovni načrt za leto 2022 predvideva prihodke od prodaje v višini 5.440 tisoč EUR  in dobiček pred 

davkom 162 tisoč EUR. 

 

Na 20.seji, dne 17.1.2022 se je NS seznanil s predlogom direktorice za podaljšanje in spremembo kratkoročnega 

posojila, ki zapade konec marca 2022 in predlogom Vloge za izdajo soglasja k zadolžitvi JP Komunala Idrija d.o.o. 

za naprej. Predlog je predvideval kratkoročno zadolžitev v znesku 350 T EUR in najem dolgoročnega posojila za 

nabavo osnovnih sredstev do 180 T EUR. Vloga za soglasje je bila posredovana Občinskim svetom obeh 

ustanoviteljic v sprejem. 

 



 

 

Na naslednji - 21. seji, ki je potekala 4.5.2021 smo obravnavali Letno poročila za leto 2021 in pripravili vse potrebne 

dokumente za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu Občine Idrija in na organih družbe. Revizija  je bila 

zaključena z datumom 22.4.2022, z izdajo pozitivnega mnenja.  

Dobiček leta 2021 znaša 382.309 EUR, čisti dobiček po davku pa 347.618 EUR. Del čistega dobička v znesku 

246.589 EUR se porabi za pokritje bilančne izgube iz preteklih let, neporabljen ostanek čistega dobička znaša dobiček 

znaša 101.029 EUR.  

Poslovni prihodki so znašali 5.701 T EUR in so višji od načrtovanih za 14 %, od prihodkov leta 2022 pa za 3%. 

Poslovni odhodki so višji od načrtovanih za 12%, od lanskih pa za 3%.  Dobiček iz poslovanja v letu 2021 je za 8% 

višji kot v letu 2020. Povprečno število zaposlenih znaša 59,74 (Indeks 93 na leto 2020). Z dobičkom leta 2021 se je 

v letu 2021 v celoti pokrila bilančna izguba iz preteklih let. 

Izboljšala se je tekoča likvidnost in zmanjšale zapadle obveznosti do dobaviteljev. Vse ostale obveznosti (plače, 

davki, odplačila finančnih obveznosti) se plačujejo v dogovorjenih rokih, pri obveznostih do dobaviteljev je 17% 

zapadlih.  Terjatve so bile v letu 2021 razčiščene, delno odpisane in oblikovani popravki vrednosti za terjatve, starejše 

od enega leta.  

Nadzorni svet predlaga skupščine družbe, da podeli razrešnico za leto 2021: 

- direktorici Brigiti Šen Kreže, ki je vodila družbo v poslovnem letu 2021,  

- Nadzornemu svetu, ki je nadziral poslovanje družbe in delo uprave za leto 2021.  

 

Vse seje NS so bile organizirane na ZOOMu, zaradi omejitev gibanja in združevanja v času epidemije. O sejah NS 

se vodi zapisnik, ki se potrdi na naslednji seji NS, nakar ga predsednica NS posreduje Komunali. Na vseh navedenih 

sejah smo bili prisotni vsi člani NS in smo aktivno sodelovali pri obravnavi gradiv in sprejemu sklepov. Pri tem smo 

na vseh sejah ugotavljali, da se poslovanje izboljšuje, predvsem po zaslugi kriznega vodenja nove direktorice in vseh 

ostalih sodelujočih. 

Na tej seji smo obravnavali tudi finančni izid poslovanja v prvih dveh mesecih leta 2022 in sprejeli predlog nagrade 

direktorici za leto 2021. 

 

 

2. PREVERITEV LETNEGA POROČILA in predloga SKLEPA O POKRIVANJU IZGUBE 

Nadzorni svet ugotavlja, da mu je uprava družbe predložila končno letno poročilo družbe JP KOMUNALA IDRIJA 

d.o.o. za dne 22.4.2022, skupaj z revizorjevim poročilom o računovodskih izkazih za leto 2021, Pismom revizorja 

poslovodstvu  in NS in s predlogom razporeditve dobička leta 2021 in pokrivanja  izgub preteklih let. 

1.Nadzorni svet je preveril Letno poročilo za leto 2021, s priloženim Poročilom neodvisnega revizorja in predlog 

razporeditve dobička leta 2021 in pokrivanja bilančne izgube in o rezultatih preveritve obvešča skupščino s tem 



 

 

poročilom. Sprejem Letnega poročila in sklep o pokrivanju izgub sta v pristojnosti skupščine družbe in Sveta 

ustanoviteljev. 

Nadzorni svet na predloženo Letno poročilo nima pripomb. 

2.Predlog direktorja o razporeditvi čistega dobička leta 2021 in pokrivanju bilančne izgube  se glasi (Lp str.81): 
Uprava predlaga skupščini, da se čisti dobiček leta 2021 v znesku 347.618 EUR : 
- porabi za kritje bilančne izgube iz preteklih let v znesku 246.589 EUR, kot je predpisano v 11.odstavku 64.člena 
ZGD-1. 
Preostali bilančni dobiček znaša na 31.12.2021 101.029 EUR in ostane nerazporejen.   
 
NS je obravnaval in preveril predlog direktorice o razporeditvi čistega dobička leta 2021 in se z njim strinja. 

 

3. STALIŠČE NS O REVIZORJEVEM POROČILU 

Revizor je podal Poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih dne 22.4.2021.  Revizor v svojem poročilu, 

ki ga je izdala revizijska družba BM Veritas revizija d.o.o., v njenem imenu mag. Matej Loncner, pooblaščeni revizor,  

ugotavlja, da so rezultati poslovanja, izkazani v revidiranem Letnem poročilu za leto 2021 ustrezni. Revizorjevo 

Mnenje se glasi:  

»Mnenje« 

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., ki 
vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2021, izkaz poslovnega izida in izkaz gibanja kapitala za 
tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. 
 

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo 

finančni položaj gospodarske družbe JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA d.o.o. na dan 31. decembra 

2021 ter njen poslovni izid za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.«  

 
Poleg Poročila neodvisnega revizorja je revizor pripravil še Pismo poslovodstvu in NS, v katerem je pojasnil ostale 

nepopravljene napake, ki  niso vrednostno pomembne, ki bo v pomoč upravi in NS pri urejanju zadev v prihodnje. 

Nadzorni svet zavzema pozitivno stališče k Poročilu neodvisnega revizorja o RI za leto 2020 in nanj nima pripomb. 

To Poročilo je nadzorni svet sprejel soglasno, na 21.seji dne 4.5.2022. 

Danica Kržišnik 

Predsednica NS 

 

 

   


