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1 UVOD 

Naročnik tega pregleda je Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija (v nadaljevanju tudi: občina), ki je 

soustanoviteljica Javnega podjetja Komunala Idrija d. o. o. (v nadaljevanju tudi: javno podjetje). 

Pravna podlaga za izvedbo tega pregleda sta prvi odstavek 71. in drugi odstavek 72. člena Zakona o 

javnih financah (v nadaljevanju: ZJF),1 ki določata, da občina lahko izvaja nadzor nad poslovanjem 

javnega podjetja, županu pa podeljujeta pravico, da v pravnih osebah, v katerih ima občina najmanj 

15 % delež v kapitalu, zahteva revizijo poslovanja na stroške revidirane osebe.  

1.1 O naročniku 

Občina Idrija je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom. Na območju občine deluje 

10 krajevnih skupnosti, ki so del občine v teritorialnem, funkcionalnem in organizacijskem smislu. 

Organi občine, ki so bili določeni s statutom občine,2 so župan, občinski svet in nadzorni odbor. 

OSNOVNI PODATKI O NAROČNIKU: 

Naziv in sedež Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija 

Odgovorna oseba na dan 31. 12. 2018 Tomaž Vencelj, župan 

Celotni prihodki v letu 2018 11.801.636 EUR 

Skupaj odhodki v letu 2018 11.732.097 EUR 

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2018 69.539 EUR 

Vir: AJPES, Izkaz prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

Občina Idrija ima v javnem podjetju Komunala Idrija d.o.o. 85,02 % poslovni delež.3 Vrednost 

kapitalske naložbe na dan 31. 12. 2018 se po pravilih, ki jih sicer določa Pravilnik o načinu in rokih 

zagotavljanja podatkov za vodenje centralne evidence finančnega premoženja države oziroma 

občine,4  v povezavi z določbo drugega odstavka 71. člena ZJF, na dan 30. 4. 2019 ni ugotavljala.  

1.2 O javnem podjetju 

Družba Komunala Idrija d. o. o. deluje od 9. 3. 1990, z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju javnega 

podjetja Komunala Idrija d. o. o. 5 pa je dobila status javnega podjetja.6 Javno podjetje na območju 

občin ustanoviteljic izvaja tiste lokalne gospodarske javne službe, ki jih s svojimi akti določita občini 

ustanoviteljici. Opravljati sme tudi dejavnosti, s katerimi zagotovi boljšo izkoriščenost kapacitet oz. 

tiste dejavnosti, ki omogočajo pridobivanje dodatnih prihodkov ter je zanje registrirano v 7. členu 

odloka o ustanovitvi.  

                                                           
1
  Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFISP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18. 

2
    18. člen Statuta Občine Idrija, Uradni list RS, št. 1/2001. 

3
    Poslovni delež v višini 14,98 % pripada Občini Cerkno.  

4
    Uradni list RS, št. 129/04 in 53/07 – ZPFOLERD. 

5
  Uradni list RS, št. 58/2014, 57/2016 in 50/2018.  

6
  V času izdaje tega poročila še velja odlok, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/2014, 57/2016 in 50/2018. Dne 

14.6.2019 je bil v Uradnem listu RS, št. 39/2019 objavljen nov odlok, ki je nadomestil obstoječega. Nov odlok prične 
veljati 15 dni po objavi.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2827


      

 
 

 2 

Organa podjetja sta bila na dan izdaje tega poročila skupščina in direktor.7 Ustanoviteljske pravice 

izvršuje Svet ustanoviteljev, ki ga na podlagi določbe 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (v 

nadaljevanju: ZLS) sestavljata župana Občine Idrija in Občine Cerkno, vsak od njiju pa ima 1 glas. 

Ustanoviteljske pristojnosti so bolj ali manj jasno določene že v ustanovitvenem aktu. To so: 

določitev posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporaba javnih dobrin, 

vključno z odločanjem o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin. Svet ustanoviteljev odloča 

tudi o sprejetju letnega plana poslovanja in razvojnih programov ter direktorju s sklepom določa 

vrsto in vrednost poslov, za izvedbo katerih mora pridobiti predhodno soglasje Sveta ustanoviteljev. 

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM PODJETJU: 

Naziv  Javno podjetje Komunala Idrija d. o. o. 

Sedež  Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija 

Odgovorna oseba na dan 31. 12. 2018 Beno Fekonja, direktor 

Celotni prihodki v letu 2018 5.993.996 EUR 

Skupaj odhodki v letu 2018 6.282.654 EUR 

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2018 - 288.658 EUR 

Vir: AJPES, Izkaz prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.  

1.3 Področja pregleda 

Predmet tega pregleda je v svojem povpraševanju določil naročnik, in sicer: 

1. Poslovanje družbe v letu 2018 v obsegu, kot ga določajo naslednja vprašanja: 

 Kateri so glavni razlogi za slab poslovni rezultat družbe v letu 2018? 

 Kateri so glavni razlogi za poslabšanje poslovnega rezultata v primerjavi z letom 2017? 

 Ali so pripravljeni trije elaborati (za oblikovanje cen storitev vodooskrbe, za oblikovanje cen odpadkov ter 

za oblikovanje cen odvajanja in čiščenja odpadne vode) v vseh pomembnih pogledih primerni za sprejem 

na občinskem svetu ter so odraz poslovanja v letu 2018? 

 Ali so izplačila direktorju v letih 2018 in 2019 skladna z veljavnimi predpisi?   

 Ali družba pri svojem poslovanju dosledno spoštuje pravila javnega naročanja, ki jih določa ZJN-3? 

2. Poslovanje družbe v obdobju 1. 1. 2019 – 30. 4. 2019, v obsegu, kot ga določajo naslednja 

vprašanja: 

 Ali je družba na dan 30. 4. 2019 likvidna in solventna ter sposobna tekočega poravnavanja obveznosti? 

 Ali ima družba na dan 30. 4. 2019 zagotovljena zadostna in ustrezna denarna sredstva rezervnega 

sklada, oblikovanega v okviru upravljanja večstanovanjskih objektov?    

V okviru tega poročila so podani odgovori na zastavljena vprašanja, izpostavljene pa so tudi druge 

ugotovitve, s katerimi mora biti zaradi popolnega vpogleda v poslovanje in finančno situacijo družbe 

seznanjen naročnik.  

V okviru PRILOGE 3 so podani tudi odgovori na vprašanja članov občinskega Odbora za finance. 

                                                           
7 

 Tako določa 11. člen Odloka o ustanovitvi iz leta 2014.  

https://www.ajpes.si/fipo/rezultati.asp?saveParams=false&fo_ime=Beno&fo_priimek=Fekonja&fo_VrstaIdentifikatorja=3&fo_Identifikator_3=Opre%C5%A1nikova+ulica+53%2C+4000+Kranj
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2 UGOTOVITVE 

Vse ugotovitve, predstavljene v nadaljevanju, temeljijo na dokumentaciji, ki je bila deloma 

pridobljena s strani občine, deloma pa s strani družbe. Pri izvedbi nadzora ni bilo nobenih 

pomembnih omejitev, družba je v dogovorjenih rokih predložila vso zahtevano dokumentacijo ter 

posredovala vse potrebne podatke. Ker je naročnik tega pregleda občina, se v nadaljevanju vsa 

podana priporočila nanašajo na občino.  

2.1 Uvodne ugotovitve 

Uvodoma smo ugotovili, da naloge in pristojnosti skupščine, Sveta ustanoviteljev in direktorja družbe 

v letu 2018 niso bile povsem jasno razmejene. V letu 2018 družba ni imela niti Nadzornega sveta.  

Skladno z določbo 24. člena ustanovitvenega akta, kjer je določeno, da Svet ustanoviteljev direktorju 

s sklepom določi vrsto in vrednost poslov, za izvedbo katerih mora pridobiti predhodno soglasje, je 

Svet ustanoviteljev na svoji 3. redni seji z dne 27. 6. 2016 sprejel naslednji sklep št. 18/2016: »Svet 

ustanoviteljev v skladu z 3. točko 23. člena Družbene pogodbe družbe Javno podjetje Komunala Idirja 

d. o. o. določa vrsto in vrednost poslov za izvedbo katerih mora pridobiti direktor javnega podjetja 

predhodno soglasje Sveta ustanoviteljev: 

 Odprodaja premičnih osnovnih sredstev nad višino 30.000,00 evrov za posamezno osnovno 

sredstvo, 

 Odprodajo vseh nepremičnih osnovnih sredstev.« 
 

Dejansko smo ugotovili, da interne akte (kot je npr. pravilnik o podelitvi sponzorskih in donatorskih 

sredstev) sprejema direktor, le-ta pa sprejema tudi sklep o določitvi višine t. i. božičnice za zaposlene 

in zase, medtem ko je Svet ustanoviteljev npr. sprejel sklep o višini delovne uspešnosti direktorja za 

leto 2017. Višina sponzorskih sredstev in donacija sindikatu se potrdi s potrditvijo letnega načrta (za 

leto 2018 je na strani 8), strošek božičnice pa je bil upoštevan pri kalkulaciji stroškov dela za leto 

2018, ki so bili prav tako potrjeni z letnim načrtom. Na dan 31. 12. 2018 družba ni imela nadzornega 

sveta.  
 

Ugotovili smo tudi, da ima družba zadnja leta vsako leto redno revizijo računovodskih izkazov, čeprav 

z vidika Zakona o gospodarskih družbah8 oziroma Zakona o gospodarskih javnih službah9 k temu ni 

zavezana. Izvajalca revizije izbere družba, potrdi pa skupščina, kar smo šteli za ustrezno. Družba je 

zavezana k vsakoletni reviziji objektivne upravičenosti sodil, in sicer na podlagi določbe 9. člena 

Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti,10 ki določa 

sledeče (cit.):  »Ustreznost sodil in pravilnost njihove uporabe enkrat letno, ob letni reviziji 

računovodskih izkazov, preveri revizor in poda pisno mnenje. Če izvajalec z izključno ali posebno 

pravico ni zavezan k obvezni reviziji računovodskih izkazov, ustreznost sodil in pravilnost njihove 

uporabe preveri revizor na podlagi pogodbe najpozneje do konca aprila tekočega leta za preteklo 

leto.« 

                                                           
8
  Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 

US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS. 
9
  Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40. 

10
  Uradni list RS, št. 33/11. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3912
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1401
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2405
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2281
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1584
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Iz poročila neodvisnega revizorja za leto 2017 izhaja, da so bila uporabljena sodila v letu 2017 

ustrezna. Do dneva izdaje tega poročila revizijsko poročilo za leto 2018 še ni bilo izdano.  

Čeprav je občina že sprejela nov ustanovitveni akt, občini vseeno podajamo naslednje priporočilo:  

VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 1   

Občina naj zagotovi, da bodo pristojnosti direktorja, sveta ustanoviteljev, skupščine, nadzornega 

sveta ter občinskih svetov jasno razmejene in jasno opredeljene. Vsebino družbene pogodbe je 

potrebno uskladiti z vsakokrat veljavnim aktom o ustanovitvi. 

V nadaljevanju je prikazano gibanje nekaterih ključnih bilančnih postavk sredstev in virov sredstev.  

Preglednica 1: Primerjava posameznih postavk bilance stanja (2014 – 2018) 

Kategorije / leto 2014 2015 2016 2017 2018 Rast 

AKTIVA (SREDSTVA) 3.131.094 3.093.534 2.828.075 3.425.912 3.473.425 47.513 (1%) 

DOLGOROČNA SREDSTVA 841.794 875.906 1.336.310 1.561.122 1.554.108 -7.014 (0%) 

Neopr. sredstva in dolg. AČR 33.553 33.398 39.859 40.530 44.455 3.925 (10%) 

Opredmetena osnovna sred. 808.241 842.508 1.296.451 1.520.592 1.509.652 -10.940 (-1%) 

Naložbene nepremičnine 0 0 0 0 0 0 

Dolgoročne fin. naložbe 0 0 0 0 0 0 

Dolgoročne posl. terjatve 0 0 0 0 0 0 

KRATKOROČNA SREDSTVA 2.288.376 2.217.173 1.490.210 1.526.964 1.534.060 7.096 (0%) 

Zaloge 82.686 79.869 103.597 141.133 122.625 -18.508 (-13%) 

Material 74.978 n.p. n.p. n.p. 117.421 n.p. 

Predujmi za zaloge 7.708 n.p. n.p. n.p. 5.204 n.p. 

Kratkoročne pos. terjatve 1.265.359 881.467 1.266.759 1.364.161 1.265.517 -98.644 (-7%) 

Kratk. posl. terjatve - kupci 1.109.004 n.p. n.p. n.p. 924.565 n.p. 

Kratk. posl. terjatve - drugi 156.355 n.p. n.p. n.p. 340.952 n.p. 

Kratkoročne fin. naložbe 568.493 855.990 0 0 0 0 

Denarna sredstva 371.838 399.847 119.854 21.670 145.918 124.248 (573%) 

KRATKOROČNE AČR 924 455 1.555 337.826 385.257 47.431 (14%) 

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 0 0 0 0 24.337.600 24.337.600 
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Kategorije / leto 2014 2015 2016 2017 2018 Rast 

PASIVA  (OBV. DO VIROV SR.) 3.131.094 3.093.534 2.828.075 3.425.912 3.473.425 47.513 (1%) 

KAPITAL 1.444.954 1.382.136 1.406.835 1.312.517 1.023.859 -288.658  (-22%) 

Vpoklicani kapital 210.937 210.935 210.935 210.935 210.936 1 (0%) 

Osnovni kapital 210.937 210.935 210.935 210.935 210.936 1 (0%) 

Kapitalske rezerve 1.075.846 1.075.846 1.075.846 1.075.846 1.075.846 0 (0%) 

Rezerve iz dobička 23.744 23.744 23.744 23.744 23.744 0 (0%) 

Preneseni čisti poslovni izid 142.873 134.427 71.611 1.992 1.992 0 (0%) 

Čisti poslovni izid posl. leta -8.446 -62.816 24.699 0 -288.659 -288.658  (-22%) 

REZERVACIJE IN DOLG. PČR 0 0 0 0 0 0 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 428.814 422.366 191.666 141.667 162.533 20.866 (15%) 

Dolgoročne fin. obveznosti 0 0 191.666 141.667 162.533 20.866 (15%) 

Dolgoročne posl. obveznosti 428.814 422.366 0 0 0 0 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 984.395 1.022.813 1.115.576 1.971.728 2.287.033 315.305 (16%) 

Kratkoročne fin. obveznosti 250.000 250.000 50.000 172.676 541.891 369.215 (214%) 

Kratkoročne posl. obveznosti 734.395 772.813 1.065.576 1.799.052 1.745.142 -53.910 (-3%) 

KRATKOROČNE PČR 272.931 266.219 113.998 0 0 0 

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 0 n.p. 0 0 24.337.600 24.337.600 

VIR: GVIN, podatki za leto 2018 še niso revidirani. 

Iz preglednice med drugim izhaja, da so se npr. dolgoročne obveznosti družbe v zadnjih petih letih 

znižale iz 428.000 EUR na 162.000 EUR, po drugi strani pa so se kratkoročne obveznosti povišale iz 

984.000 EUR na 2.287.000 EUR, pri čemer je obseg kratkoročnih terjatev ostal praktično 

nespremenjen (1.265.000 EUR leta 2014 in leta 2018). Občutno so se povečale aktivne časovne 

razmejitve11 (iz 924 EUR na 385.000 EUR), zmanjšala pa so se denarna sredstva na računu (iz 371.000 

EUR na 145.000 EUR).  

V nadaljevanju je prikazano gibanje posameznih prihodkovnih in odhodkovnih postavk v zadnjih 5-ih 

letih. 

                                                           
11

 Gre za t.i. odložene prihodke, ki so nastali in bili pripoznani v letu 2018, realizirani pa bodo v letu 2019 ali kasneje.  



      

 
 

 6 

Preglednica 2: Primerjava posameznih postavk iz izkaza poslovnega izida (2014 – 2018) 

Kategorije / leto 2014 2015 2016 2017 2018 Rast abs. 

POSLOVNI PRIHODKI 4.469.165 4.459.395 5.126.142 6.092.592 5.940.339 -152.253  

Čisti prihodki od prodaje 4.313.215 4.445.180 5.113.082 5.983.427 5.876.817 -106.610  

Usredstv. proizv in  stor. 0 0 0 69.607 0 -69.607  

Drugi posl. prihodki (subv) 155.950 14.215 13.060 39.558 63.522 23.964 

POSLOVNI ODHODKI 4.520.499 4.519.607 5.107.719 6.173.643 6.221.070 47.427 

STROŠKI BLAGA, MAT. IN STORITEV 3.074.570 3.040.651 3.408.031 4.058.473 4.055.663 -2.810 

Stroški porabljenega mat.  637.349 608.870 0 1.247.238 1.061.531 -185.707  

Stroški storitev 2.437.221 2.431.781 2.612.131 2.811.235 2.994.132 182.897 

STROŠKI DELA 1.202.158 1.187.277 1.493.435 1.667.239 1.803.422 136.183 

Stroški plač 903.958 901.789 1.125.732 1.251.438 1.346.894 95.456 

Stroški pokojninskih zavarovanj 95.058 15.883 0 20.806 148.306 127.500  

Stroški drugih socialnih zavarovanj 66.594 148.411 200.053 208.242 101.802 -106.440  

Drugi stroški dela 136.548 121.194 167.650 186.753 206.420 19.667  

ODPISI VREDNOSTI 162.072 211.658 137.039 330.235 239.531 -90.704  

Amortizacija 132.760 120.955 135.933 201.261 219.506 18.245  

Prevrednot. posl. odh. pri osn. sr.  11.909 0 0 3.622 0 -3.622  

Prevrednot. posl. odh. pri obr.sr. 17.403 90.703 1.106 125.352 20.025 -105.327  

DRUGI POSLOVNI ODHODKI 81.699 80.021 69.214 117.696 122.454 4.758  

DOBIČEK/IZGUBA IZ POSLOVANJA -51.334 -60.212 18.423 -81.051 -280.731 -199.680  

Izid pred davki, obrestmi in amort.  110.738 151.446 155.462 249.184 -41.200 -290.384  

FINANČNI PRIHODKI 10.617 10.169 4.447 6.513 20.017 13.504 

Fin. prih. iz danih posojil 10.617 2.011 4.447 6.513 20.017 13.504 

FINANČNI ODHODKI 21.170 10.262 5.158 23.320 36.998 13.678 

Fin. odh. iz slabitev fin. naložb 0 0 0 0 0 0  

Fin. odh. iz finančnih obveznosti 21.170 10.262 5.158 23.320 36.998 13.678 

DRUGI PRIHODKI 71.095 8.696 16.000 55.309 33.640 -21.669  

Subvencije, dotacije  0 n.p. n.p. n.p. 0 n.p.  

Ostali prihodki 71.095 n.p. n.p. n.p. 33.640 n.p.  

DRUGI ODHODKI 17.654 11.207 9.013 51.768 24.587 -27.181  

CELOTNI PRIHODKI 4.550.877 4.478.260 5.146.589 6.154.414 5.993.996 -160.418 

CELOTNI ODHODKI 4.559.323 4.541.076 5.121.890 6.248.731 6.282.655 33.924 

CELOTNI POSLOVNI IZID -8.446 -62.816 24.699 -94.317 -288.659 -194.342  

Davek iz dobička 0 0 0 0 0 0  

Povpr. št. zaposl. – del. ure  50,81 49,48 62,41 62,41 68,04 6 

VIR: GVIN, podatki za leto 2018 še niso revidirani in se lahko še spremenijo 
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Iz preglednice izhaja, da so se v zadnjih letih povečevali tako prihodki kot tudi odhodki, vendar so se 

odhodki povečevali bolj. V letu 2018 so se v primerjavi z letom 2017 najbolj povečali stroški dela, kar 

je deloma posledica novih zaposlitev v letu 2018, deloma pa tudi posledica povišanja števila 

zaposlenih v letu 2017,12 o čemer je več navedenega v okviru poglavja 2.2.2. tega poročila.  

Bonitetna ocena13 v letu 2019 znaša E2 in se je iz bonitete C2 v letu 2016 poslabšala (v letu 2017 in 

2018 je bilo podjetje ocenjeno z boniteto D2)14. 

Po podatkih iz baze Bisnode15 je likvidnost podjetja za leto 2019 ocenjena: 

- z oceno »previdno16« pri deležu dolga v financiranju, ki znaša 70,517, 

- z oceno »pozor« pri plačilni sposobnosti, ki znaša 0,6718, 

- z oceno »pozor« pri servisiranju dolga, ki znaša 0,019, 

- z oceno »povprečno« pri kreditni izpostavljenosti iz poslovanja, ki znaša 0,2120. 

 

2.2 Poslovanje družbe v letu 2018 

Poslovanje družbe v letu 2018 je zaznamovala izguba iz poslovanja, ki je bila ustvarjena tako na javni, 

kot tudi na tržni dejavnosti. Obe izgubi sta bili v primerjavi s predhodnim letom višji.  

2.2.1 Glavni razlogi za slab poslovni rezultat družbe v letu 2018 

 

Uvodoma smo ugotovili, da so razlogi za slab poslovni rezultat družbe v letu 2018 vsaj deloma že 

obrazloženi v letnem poročilu družbe, pri čemer pa je le-to malce nepregledno, saj ni podane 

preglednice med načrtovanimi prihodki in realiziranimi prihodki ter preglednice med načrtovanimi 

odhodki in realiziranimi odhodki.  

 

 

 

 

                                                           
12

 Januarja 2017 je bilo 64 zaposlenih, od julija 2017 dalje pa 69. 
13 Boniteta subjekta je skupek finančne ocene, dinamične ocene, kreditnega limita in kreditne marže. 
14

 Ocena E pomeni »slabo« in je najnižja ocena na lestvici, ocena 2 pomeni »napoved stabilnega poslovanja v prihodnje« 
15

 https://bonitete.bisnode.si/BoniteteCE, na dan 7.6.2019. 
16

 Ocena »previdno« predstavlja oceno 2, ocena »pozor« oceno 1, ocena »povprečno« pa oceno 3 na lestvici od 1 do 5. 
17

 Finančne in poslovne obveznosti glede na celotne obveznosti do virov sredstev. Podjetje ima 70,5% vseh sredstev 
financiranih s tujimi viri. Višja, kot je vrednost kazalnika, bolj je podjetje tvegano za upnike.  

18
 Kratkoročna sredstva glede na kratkoročne poslovne in finančne obveznosti. Običajna vrednost kazalnika je okoli 1,5 do 2 

odvisno od dejavnosti ter posameznega gospodarstva. Če znaša vrednost kazalnika pod 1, pomeni, da ima podjetje nižjo 
vrednost kratkoročnih sredstev kot kratkoročnih obveznosti.  

19
 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja in odpisi vrednosti (amortizacija) glede na celotne odhodke. Kazalnik servisiranje 

dolga je sestavljen iz denarnega toka v števcu ter celotnih odhodkov v imenovalcu. Če je vrednost kazalnika negativna, 
pomeni, da podjetje posluje z negativnim denarnim tokom – seštevek poslovnega izida z amortizacijo je negativen. V 
konkretnem primeru je izguba večja od amortizacije, zato je izračun kazalnika -0,01 (zaokroženo na 0,0). 

20
 Kratkoročne poslovne terjatve glede na poslovne prihodke. Kazalnik meri razmerje med poslovnimi terjatvami in 

poslovnimi prihodki na zadnji poslovni dan v izbranem poslovnem letu. Delež naj bi ponazarjal kreditno tveganje 
subjekta iz poslovanja in spada v skupino kazalnikov, ki merijo likvidnost poslovanja subjekta. 

https://bonitete.bisnode.si/BoniteteCE
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V zvezi s tem občini podajamo naslednje priporočilo:  

VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 2 

Občina naj od družbe zahteva, da v okviru programa dela oziroma finančnega načrta pripravi 

preglednico vseh načrtovanih prihodkov po vsebini in virih ter preglednico vseh načrtovanih 

odhodkov po namenih (najmanj na ravni 6 mestnih kontov).  
 

V okviru letnega poročila mora družba nato poročati o znesku in deležu realizacije posameznih 

prihodkov in odhodkov ter odstopanja pojasniti.  
 

Preglednica mora biti pripravljena ločeno za tržno dejavnost.  

Programa dela, v katerem družba predvideva negativni poslovni rezultat na trgu, pristojen organ 

ne sme potrditi, za druge dejavnosti z načrtovanim negativnim izidom pa je potrebno zahtevati 

utemeljitve in načrt ukrepov za zagotavljanje pozitivnega poslovanja.   

Preverili smo: 

 Kateri so bistveni razlogi za slab poslovni rezultat družbe v letu 2018?  

 Ali kateri od stroškov bistveno odstopajo od povprečja oziroma ali bi družba lahko na katerem od 

področij še ustvarila dodatne prihranke.  

Ugotovitve: 

Pregledali smo stroške izobraževanja, sponzorstev in donacij, študentskega dela, splošne stroške 

zunanjih izvajalcev (pravne storitve, revizijske storitve, odvetniške storitve, storitve davčnega 

svetovanja, stroške računalniških storitev ter nekatere druge splošne stroške). Pri tem ni bilo 

ugotovljenih bistvenih odstopanj.  

Na podlagi pregleda listinske dokumentacije, opravljenih primerjav ter pogovorov z vodstvom 

družbe, smo kot glavne razloge za slab poslovni rezultat družbe identificirali naslednje 4 dejavnike: 

 (Pre)nizke cene posameznih storitev s področja GJS; kljub temu, da je Komunala poslovno leto 

2017 zaključila z izgubo, so se cene posameznih storitev za leto 2018 še dodatno znižale.21  

Komunala je pojasnila, da je v času priprave elaboratov, na podlagi katerih so bile cene v letu 

2018 znižane, sicer razpolagala s podatki o poslovanju za prvih 7 mesecev leta 2017, a so prenizke 

cene deloma posledica nezanesljivih podatkov iz leta 2016, deloma pa so povezane s prenizko 

ocenjenimi stroški, ki se sicer pojavljajo v drugi polovici koledarskega leta. 

 Neustrezno izvajanje tržnih dejavnosti; po tem, ko je javno podjetje v letu 2017 na tržni dejavnosti 

ustvarilo izgubo v višini 47.000 EUR, je letos izguba na tržni dejavnosti dosegla že skoraj 70.000 

EUR. 

 Dolga zima 2017/2018, zato so dejanski stroški izvajanja zimske službe v Občini Idrija znašali kar  

785.417 EUR, kar je 336.715 EUR več, kot je znašalo povprečje 2015-2017. Občina je ta sredstva 

sicer zagotovila, vendar na račun zniževanja proračunskih sredstev za vzdrževanje lokalnih cest, 

javnih površin  in gradbenih storitev na trgu, kjer je bila izvajalka Komunala Idrija d. o. o. 

Po pojasnilu družbe so se sredstva z vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin znižala za 50.531 

EUR z rebalansom oziroma s prerazporeditvami, hkrati je prišlo do izpada prihodkov na gradbeni 

                                                           
21

  Cene za leto 2018 so se sicer potrjevale še pred zaključkom poslovnega leta 2017. Po tem, ko se je videlo in vedelo, da je 
družba poslovanje leta 2017 zaključila negativno, bi Komunala morala pripraviti nove predloge (višjih) cen. 
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dejavnosti (trg), in sicer v obsegu 75.677 EUR, kar se je izkazalo šele sredi leta, zato družba tega 

izpada prihodkov ni mogla v celoti nadomestiti z drugimi viri (na trgu). 

Čeprav je družba določena izplačila imela predvidena v poslovnem načrtu, pa menimo, da si jih glede 

na slabo finančno stanje skorajda ne bi smela privoščiti; družba je tako izplačala božičnico (sicer le v 

višini 300 EUR bruto), sindikatu, ki šteje manj kot 20 članov, pa je namenila 7.000 EUR, za razna 

sponzorstva pa 7.741  EUR.  

Komunala je v zvezi s tem pojasnila, da so bila vsa sponzorstva in donacije odobrena in izplačana po 

dogovoru z lokalno skupnostjo ter da so do nadaljnjega vsa sponzorstva ustavljena.  

V povezavi s priporočili, ki jih podajamo v okviru poglavja 2.3., občini podajamo še naslednje 

priporočilo:  

VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 3 

Občina naj skuša doseči, da bo v letu 2019 oziroma do sanacije finančnega stanja družbe, o 

sponzorstvih in donacijah (ki sicer bremenijo tržno dejavnost) ter o božičnici in vseh večjih stroških 

izobraževanja posameznikov (ki sicer bremenijo javno službo) odločal svet ustanoviteljev.    

 

Pripravili smo tudi primerjavo poslovanja več naključno izbranih komunalnih podjetij. Podatki sicer 

niso v celoti primerljivi, saj komunale opravljajo zelo različne javne in tržne dejavnosti, je pa analiza 

pokazatelj, da je dejansko finančno stanje in poslovanje Komunale Idrija slabše od ostalih komunal. Z 

izgubo sta poslovali le dve komunali.   

Četudi stroški dela niso med najnižjimi, pa je dodana vrednost na zaposlenega občutno nižja kot pri 

ostalih komunalah. Slabšo dodano vrednost na zaposlenega ima le še Komunala Tržič, ki pa je na 

zaposlenega vseeno izkazala več kot 4 x nižjo izgubo kot Komunala Idrija.  
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Preglednica 3: Primerjava poslovanja posameznih komunalnih podjetij v RS  v letu 2018 

 

IZBRANE KATEGORIJE 
KOMUNALA 

IDRIJA 
KOMUNALA 

LOGATEC 
KOMUNALA 
GROSUPLJE 

KOMUNALA 
RADOVLJICA 

KOMUNALA 
KRANJ 

KOMUNALA 
TOLMIN 

KOMUNALA 
TRBOVLJE 

KOMUNALA 
TRŽIČ 

KOMUNALA 
TREBNJE 

KOMUNALA 
BREŽICE 

KOMUNALA 
IZOLA 

Sredstva 3.473.425,26 1.700.658,93 8.925.166,58 3.509.995 12.292.323,88 3.349.800,88 9.841.114,02 5.747.646,27 4.622.193,68 3.023.727,73 4.762.828,82 

Denarna sredstva 145.918,10 173.283,14 957.494,35 880.514 2.446.321,35 962.525,08 1.418.404,51 507.809,04 98.710,93 269.787,04 52.873,31 

Dolgoročne obvez. 162.533,10 0 388.182,30 0 0 468,70 450.869,45 103.054 942.669,68 939.254,95 593.941,19 

Kratkoročne obvez.  2.287.032,81 908.259,16 2.460.500,53 1.059.001 3.089.329,97 990.211,09 2.188.150,80 560.358,10 1.315.565,97 1.106.890,44 1.691.805,77 

Poslovni prihodki 5.940.338,65 4.780.937,88 13.806.284,91 5.295.932 20.649.909,76 8.545.743,86 11.207.037,43 4.203.745,51 6.459.819,09 6.754.628,35 7.918.654,29 

Celotni poslovni izid -288.658,82 50.387,61 139.378,44 108.510 616.132,88 49.786,55 466.422,08 -64.180,78 104.786,45 12.038,27 78.334,82 

Povprečno št. zap. 68,04 40,70 105,25 49,37 202,96 81,60 106,32 64,62 61,79 88,99 83,99 

 
           

RAZNI KAZALNIKI 
KOMUNALA 

IDRIJA 
KOMUNALA 

LOGATEC 
KOMUNALA 
GROSUPLJE 

KOMUNALA 
RADOVLJICA 

KOMUNALA 
KRANJ 

KOMUNALA 
TOLMIN 

KOMUNALA 
TRBOVLJE 

KOMUNALA 
TRŽIČ 

KOMUNALA 
TREBNJE 

KOMUNALA 
BREŽICE 

KOMUNALA 
IZOLA 

Delež osnovnih 
sredstev v sredstvih 

43,46 38,63 36,06 39,34 40,01 44,32 58,64 41,39 73,27 48,74 60,52 

Kratkoročni koef.  
likvidnosti 

0,67 1,12 2,26 1,86 2,21 1,82 1,82 5,89 0,87 1,32 1,09 

Dodana vrednost  
na zaposlenega  

25.899,79 32.789,89 31.960,22 35.970,06 32.114,82 27.055,01 40.266,03 23.752,09 32.367,65 26.229,22 37.929,14 

Čista donos.kapitala -24,70 9,73 5,26 4,32 6,56 2,51 5,76 -2,53 8,11 1,56 4,26 

Skupni prihodki na 
zaposlenega 

88.095,18 117.666,54 131.748,75 107.476,65 101.894,62 104.876,13 106.065,62 65.921,04 104.639,37 76.032,56 94.618,73 

Čisti dobiček/izguba na 
zaposlenega 

-4.242,49 1.238,02 1.324,26 2.197,89 2.692,99 610,13 3.698,80 -993,20 1.695,85 135,28 932,67 

Povprečna mesečna 
plača na zaposl.  

1.649,63 1.801,13 1.690,55 1.881,88 1.589,69 1.466,95 1.669,27 1.248,44 1.477,12 1.350,72 1.839,33 

Poslovna donosnost 
sredstev 

-0,08 0,03 0,01 0,03 0,05 0,01 0,05 -0,01 0,05 0,01 0,02 

Enostavni den. tok -69.152,73 161.796,74 486.021,36 290.145,00 1.254.939,11 245.042,14 1.179.892,83 167.747,32 366.065,14 253.146,63 357.562,64 

Vir: GVIN 
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2.2.2 Glavni razlogi za poslabšanje poslovnega rezultata v primerjavi z letom 2017 

Kot je razvidno iz preglednice 2 ter iz naslednje preglednice, je bil poslovni rezultat slab že v letu 

2017, v letu 2018 pa se je finančno poslovanje družbe še dodatno poslabšalo. Poleg že omenjenih 

razlogov (navedenih v okviru prejšnjega poglavja) so se nekoliko povišali tudi stroški plač, in sicer iz 

1.251.438 EUR v letu 2017 na 1.346.894 EUR v letu 2018. Pri tem manjši del odpade na nove 

zaposlitve. Stroški novih zaposlitev so sicer znašali 71.467,17 EUR, a se je hkrati en delavec tudi 

upokojil, en je dal odpoved, ena zaposlena pa je novembra nastopila porodniški dopust. Družba je v 

zvezi s tem pojasnila, da je s širitvijo dejavnosti prišlo do povečanega obsega dela tudi na splošnem 

področju (kadrovske in finančne zadeve).   

Po mnenju Komunale je eden od razlogov za slabo poslovanje podjetja v 2017 in 2018 tudi 

neustrezno izveden prenos posameznih novih dejavnosti, ki jih je družba prevzela v dogovoru z Občina 

Idrija, kot npr. energetika GJS, energetika trg.  

Preglednica 4: Pregled novih zaposlitev v letu 2018 

NOVA ZAPOSLITEV DELOVNO MESTO RAZLOG ZAPOSLITVE 

SKUPEN 
STROŠEK 

DELODAJALCA 
V EUR V 2018 

% STROŠKA, KI 
ODPADE NA 

JAVNO SLUŽBO 

Nova zaposlitev 1 Upravnik Potreba po delavcu določenega profila  19.085,16 0 % 

Nova zaposlitev 2 
Strokovni sodelavec za 
kadrovske zadeve 

Potreba po delavcu določenega profila  24.789,40 50,16 % 

Nova zaposlitev 3 Komunalni delavec Potreba po delavcu določenega profila  12.379,57 0 % 

Nova zaposlitev 4 Komunalni delavec 
Odpoved pogodbe o zaposlitvi ( CID ) s  
ponudbo nove (KOMUNALA ) 

7.914,65 0 % 

Nova zaposlitev 5 
Strokovni sodelavec za 
finance in računovodstvo 

Potreba po delavcu določenega profila- 
nadomeščanje porodniškega dopusta 

7.298,39 50,16 % 

-  

Preglednica 5: Gibanje števila zaposlenih v letu 2017 

Mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Leto 
2017 

 

Št. zaposl. 64 64 63 66 67 68 69 69 69 69 69 69 

Preglednica 6: Gibanje števila zaposlenih v letu 2018 

Mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Leto 
2018 

 

Št. zaposl. 69 69 70 71 73 73 73 73 72 73 72 72 

Primerjava med številom zaposlenih na dan 31. 12. 2017, 31. 12. 2018 ter 30. 4. 2019 je razvidna iz 

priloge 1 tega poročila.   

V nadaljevanju smo pripravil še preglednico poslovnih izidov po posameznih dejavnostih, iz katere se 

vidi, kako je izguba naraščala po posameznih dejavnostih.  
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Preglednica 7: Primerjava poslovnega izida po dejavnostih 2017 – 2018 – prva tretjina 2019 
 

DEJAVNOST 
POSLOVNI IZID 

2017 
POSLOVNI IZID 

2018 
POSLOVNI IZID 

 I-IV 19 

Vodenje katastra, soglasij in investicij – trg 6.242 6.621 2.924 

Oskrba s pitno 
vodo 

Oskrba s pitno vodo Idrija – GJS 2.836 5.055 
22

 -1.163 

Vodomeri in hišni priključki Idrija – GJS -9.007 -10.478 -566 

Oskrba s pitno vodo Cerkno – GJS 0 0 0 

Vzdrževanje hidrantnega omrežja Idrija – trg 103 6.563 -91 

Vodovod trg 5.098 981 9.260 

Odvajanje in 
čiščenje 

Odvajanje - Idrija – GJS -15.502 -43.362 -20.928 

Odvajanje - Cerkno – GJS 0 0 0 

Čiščenje - Idrija – GJS -43.430 -50.512 -22.063 

Greznice in MČN - Idrija – GJS -9.104 -17.585 288 

Praznjene greznic in MČN - Cerkno – GJS -180 -154 -7 

Odvajanje, čiščenje, greznice, MČN – trg -62.385 440 252 

Ravnanje z 
odpadki 

Zbiranje odpadkov - Idrija – GJS -11.014 -18.457 -3.095 

Zbiranje odpadkov - Cerkno - GJS -10.827 -30.151 -19.621 

Zbiranje/oddaja bioloških odpad. - Idrija – GJS -4.638 -9.239 -2.202 

Zbiranje/oddaja bioloških odpad. - Cerkno – GJS -1.577 -7.288 -781 

Obdelava in odlaganje MKO - Idrija – GJS 0 -9 -27 

Obdelava in odlaganje MKO - Cerkno – GJS 0 -5 585 

Zbiranje odpadkov – trg 6.130 3.563 3.284 

Upravljanje z zaprtimi deponijami - trg -156 -4.519 -1.036 

Skupna 
komunalna  

raba 

Vzdrževanje cest - Idrija - GJS 6.095 -3.230 -8.342 

Zimska služba - Idrija – GJS 16.524 7.999 42.885 

Vzdrževanje javnih površin - Idrija - GJS -14.704 -15.148 -8.572 

Sejemska dejavnost - Idrija - GJS 2.397 446 6.190 

Plakatiranje in oglaševanje - Idrija - GJS 7.230 1.862 563 

Spominska obeležja - Idrija - GJS 2.596 -552 -72 

SKR trg - gradbene storitve in vzdrževanje cest 56.698 -49.558 -51.494 

Pogrebna - Idrija  - GJS 10.255 88 4.237 

Pogrebna - Cerkno – GJS 8.918 3.168 -494 

Pogrebna – trg 2.762 2.112 344 

Vzdrževanje pokopališč - Idrija - GJS 2.586 3.090 15.203 

Upravljanje, 
energetika, 

servis, UŠKO 

Upravljanje nepremičnin – GJS  680 -5.087 -4.243 

Upravljanje obč. stan., posl. pr.  Cerkno – GJS 4.148 0 0 

Upravljanje nepremičnin - trg 4.622 18.152 9.202 

Servisna služba – trg -1.977 0 0 

Energetika – GJS 101 -34.797 20.972 

Energetika – trg -41.706 -26.875 -29.509 

UŠKO - Idrija – GJS 5.904
23

 6.816
24

 -3.291 

UŠKO – trg -4.770 -9.025 -1.165 

Dimnikarska služba Občina Idrija - trg -15.793 -19.584 -30.951 

Dimnikarska služba občina Cerkno - trg 529 0 0 

SKUPAJ PODJETJE -94.317 -288.658 - 93.524 

Vir: Komunala Idrija d. o. o. 

                                                           
22 V tem znesku je upoštevan izredni prihodek iz naslova izterjave v višini cca. 20 tisoč. Če tega prihodka ne bi bilo, bi bil rezultat tudi pri tej 

dejavnosti negativen 
23  V tem znesku je sicer upoštevano dogovorjeno pokrivanje izgube v višini 63.045 EUR, prihodki so izkazani preko AČR. 
24  V tem znesku je upoštevan vkalkuliran prihodek v višini 100.299 EUR, za kar pa z občino še ni pisnega dogovora.   
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Iz preglednic v okviru tega poglavja izhaja, da je izguba v letu 2018 nastajala tako na javni, kot tudi na 

tržni dejavnosti. Razloge za to gre deloma pripisati nizkim cenam gospodarskih javnih služb varstva 

okolja, deloma pa tudi vodstvu družbe, ki ni sprejelo zadostnih ukrepov, s katerimi bi zagotovilo 

dodatno racionalizacijo stroškov ter učinkovitejšega poslovanja na tržni dejavnosti.  

Po pojasnilih komunale je do tega prišlo, ker so se te okoliščine pojavile šele v drugi polovici leta. Iz 

podatkov o prihodkih na tržni gradbeni dejavnosti izhaja, da je komunala v zadnjih treh letih (vključno 

z 2019) v povprečju 58,67 % vseh prihodkov realizirala iz naslova del za potrebe Občine Idrija. Iz 

spodnje tabele je tudi razvidno, da je bil delež realiziranih prihodkov v letu 2018 nižji kot v letu 2016 in 

letu 2017.  

 
Vir: Komunala d.o.o. 

 

Iz podatkov, ki jih je pripravila Komunala izhaja, da od skupne izgube v višini 94.317 EUR, ki je nastala 

v letu 2017 na račun izvajanja tržne dejavnosti odpade -40.456 EUR. Iz naslova izvajanja GJS za 

potrebe občine Cerkno v letu 2017 ni bilo izgube25, zato se preostala izguba v višini 53.861 EUR 

nanaša na izvajanje gospodarskih javnih služb za potrebe Občine Idrija.   

Iz podatkov, ki jih je pripravila Komunala izhaja, da od skupne izgube v višini -288.658 EUR, ki je 

nastala v letu 2018 na račun izvajanja tržne dejavnosti, torej odpade -76.217 EUR. Iz naslova izvajanja 

GJS za potrebe občine Cerkno v letu 2018 je bilo izgube za -34.430 EUR. Preostala izguba v višini 

178.011  EUR se torej nanaša na izvajanje gospodarskih javnih služb za potrebe Občine Idrija.   

Preglednica 8:  Poslovni rezultat izvajanja GJS za Občino Cerkno 

LETO 2017  (v EUR) 2018 (v EUR) 

Oskrba s pitno vodo Cerkno - GJS 0 0 

Odvajanje - Cerkno – GJS 0 0 

Praznjene greznic in MČN - Cerkno - GJS -180 -154 

Zbiranje odpadkov - Cerkno - GJS -10.827 -30.151 

Zbiranje/oddaja bioloških odpad. - Cerkno – GJS -1.577 -7.288 

Obdelava in odlaganje MKO - Cerkno – GJS 0 -5 

Pogrebna - Cerkno – GJS 8.918 3.168 

Upravljanje obč. stan., posl. pr.  Cerkno – GJS 4.148 0 

SKUPAJ 482 -34.430 

Vir: Preglednica 7 iz tega poročila 

Ti izračuni sicer temeljijo na podatkih, ki jih je posredovala komunala, točne zneske pa se bo lahko 

določilo šele na podlagi revidiranih računovodskih izkazov za leto 2018.  

 

                                                           
25

  Če upoštevamo vse GJS namreč poslovni rezultat Občine Cerkno v letu 2017 znaša 428 EUR.  
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Z ukrepi finančnega prestrukturiranja bo morala Komunala sama pokriti izgubo, ki jo je v letih 2017 

in 2018 ustvarila na tržni dejavnosti v višini 116.673 EUR. Čeprav to ni nikjer izrecno navedeno, pa 

obstaja možnost, da bi Komunala od občin ustanoviteljic lahko zahtevala pokrivanje nastale izgube v 

delu, ki se nanaša na izvajanje GJS, v kolikor se te izgube ne bodo vkalkulirale v cene storitev GJS 

varstva okolja.  

 

VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 4 

Občina Idrija naj prouči možnost zagotovitve subvencije cen GJS za leto 2017 in 2018 v skupni 

višini 231.872 EUR (toliko namreč znaša izguba iz naslova izvajanja GJS v teh dveh letih), v kolikor 

se ne bo odločila za drugačno rešitev, kot je npr. poračunavanje izgube z novimi cenami GJS 

varstva okolja in/ali za odobritev dolgoročnega premostitvenega kredita komunali. V takšnem 

primeru bi bilo potrebno ustrezen vir za pokrivanje izgube, nastale v letu 2018, v višini 34.430 

EUR, zagotoviti tudi v proračunu Občina Cerkno.  

 

2.2.3 Pregled in presoja ustreznosti elaboratov 

Komunala Idrija d. o. o. je za leto 2019 Občinskemu svetu Občine Idrija v sprejem predložila naslednje 

elaborate: 

 Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija (april 2019),  

 Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter storitev, 

povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Idrija (april 2019), 

 Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija (april 2019).  

K navedenim elaboratom je predlagatelj pripravil tudi gradivo »Obrazložitev elaborata o oblikovanju 

cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Idrija«.  

Preverili smo: 

 Ali so elaborati v vseh pomembnih pogledih primerni za sprejem na občinskem svetu ter ali so 

odraz poslovanja v letu 2018? 

Ugotovitve: 

Pri oblikovanju cene opravljanja storitev je Komunala npr. pri odvajanju odpadne vode upoštevala 

načrtovane količine storitev in načrtovane stroške in prihodke izvajalca za leto 2019, kar je v skladu s 

tretjim odstavkom 8. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen. Enako je ravnala tudi v pri 

pripravi elaborata za leti 2017 in 2018. Pri tem pa je za leto 2018 ocenila bistveno nižje vrednosti 

načrtovanih stroškov od realiziranih v letu 2017. Takšno načrtovanje je realno, če bi bili zahtevani 

sanacijski ali drugi varčevalni ukrepi, ki bi ob enakem standardu izvajanja storitev posledično zniževali 

stroške poslovanja. Ker z vidika zniževanja stroškov temu ni bilo tako, je Komunala Idrija d. o. o. 

zaradi nižjih cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2018 ustvarila dodatno izgubo.  
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Podatki, ki smo jih pridobili iz dokumentacije komunale za obdobje 2017-2019 izkazujejo naslednje 

razlike, izkazane tako pri prihodkih,26 kot tudi pri stroških:27 

PRIHODKI IN STROŠKI POSAMEZNE 
GJS, IZRAČUNANI IZ CEN STORITEV 

2017 2018 2019 

PREDRAČUN OBRAČUN RAZLIKA PREDRAČUN OBRAČUN RAZLIKA PREDRAČUN 

Oskrba z vodo 
  

220 
  

-63.005 
 

Prihodki 986.576 1.014.079 27.503 941.145 907.768 -33.377 963.928 

Stroški - vodarina 448.320 475.603 -27.283 418.393 448.021 -29.628 430.771 

Odvajanje in čiščenje OV     -32.616     -137.447   

Prihodki 938.407 933.285 -5.122 958.325 940.760 -17.565 1.096.686 

Stroški - odvajanja in čiščenja 304.718 332.212 -27.494 286.348 406.230 -119.882 412.646 

Ravnanje z odpadki     -47.891     -70.317   

Prihodki 487.659 479.869 -7.790 480.709 468.504 -12.205 529.587 

Stroški - ravnanje s KO 461.229 501.330 -40.101 440.996 499.108 -58.112 493.100 

Skupaj stroški 1.214.267 1.309.145   1.145.737 1.353.359 0  1.336.517 

2.2.3.1. Splošne ugotovitve: 

Obračunski (dejanski) prihodki so bili v letu 2018 pri vseh treh dejavnostih manjši od predračunskih 

(deloma zaradi manjšega obsega prodanih oz. obračunanih količin, deloma zaradi nižjih cen), stroški 

pa pri vseh treh dejavnostih višji od predračunskih (zaradi prenizko ocenjenih stroškov, dodatno pa je 

pri odvajanju in čiščenju OV porast stroškov posledica spremembe evidentiranja stroškov te 

dejavnosti glede na pretekla leta).  

Pri tem poudarjamo, da so podatki poslovanja posamezne dejavnosti boljši (manjši izpad prihodkov 

in manjši porast stroškov) od prikazanih v zgornji tabeli, ki prikazuje podatke, kot so opredeljeni v 

zadnjih treh elaboratih (za leta 2017, 2018 in 2019). Prav tako je podjetje le za leto 2018 pripravilo 

obračunske podatke, ki so preverljivi (in predstavljajo osnovo za elaborate za leto 2019), pred tem pa 

podatki (kot je razvidno iz dokumentacije družbe in iz pojasnil družbe) niso bili pripravljeni na tako 

podroben (analitičen) način kot za leto 2019. 

Vodstvo podjetja nižje ocenjene stroške izvajanja GJS za leto 2018 (za dejavnosti vodovod, odpadki, 

kanalizacija oz. »VO OD KA«) glede na leto 2017 pojasnjuje kot neustrezno načrtovanje prodanih 

količin in ocenjenih vrednosti stroškov. Cene storitev in s tem prihodki podjetja so se zato znižali, 

medtem ko stroški teh dejavnosti niso bili nižji, temveč so bili v letu 2018 na ravni vseh treh 

dejavnosti za 44.214  EUR višji kot v letu 2017.  

Podjetje je za leto 2019 pripravilo količinski in stroškovni predračun cen storitev, ki je realen in je v 

popravku elaborata ustrezno prikazan. Rast prihodkov, izražena nominalno, je nekoliko višja od 

realizirane izgube posamezne dejavnosti v letu 2018. Menimo, da je načrtovanje količin in stroškov za 

leto 2019 v kalkulacijah cen storitev primerno.  

                                                           
26

  Negativna razlika, če so obračunski prihodki manjši od predračunskih. 
27

  Negativna razlika, če so obračunski stroški večji od predračunskih. 
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Podjetje je meseca maja 2019 pripravilo nova izhodišča za elaborate za leto 2019, in sicer je 

predlagalo popravek predračunskih količin zaradi spremenjenih količin prodane pitne vode (pri oskrbi 

s pitno vodo in odvajanju in čiščenju OV), in sicer na 475.860 m3 (prvotno 497.000 m3). V letnem 

poročilu družbe za leto 2018 je navedeno, da bo količina prodane pitne vode v letu 2019 po oceni 

znašala 502.000 m3. Uredba MEDO v 4. členu (v povezavi z 18. členom pri vodooskrbi) opredeljuje, da 

izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino opravljenih storitev. Uredba 

sicer nadalje določa, da če dejanske količine ni mogoče ugotoviti, jo izvajalec zaradi določitve 

akontacij oceni na podlagi podatkov o povprečni količini opravljenih storitev v preteklem 

obračunskem obdobju. Ker je v šestem odstavku 18. člena opredeljeno, da se količine (sicer za nove 

storitve) v štirih mesecih po prvem končanem poslovnem letu oblikujejo na podlagi dejanskih 

podatkov. Ob smiselni uporabi določil Uredbe MEDO navedene utemeljitve glede obsega količin 

ocenjujemo za primerne.   

Podjetje pri pripravi elaboratov pripravi primerjavo podatkov med dejanskimi stroški posameznega 

stroškovnega mesta in upravičenih stroškov, ki so dopustni v kalkulacijah cen storitev. Podjetje 

izkazuje stroške reprezentance, sponzorstev in donacij na ločenih kontih in jih v celoti izloča iz 

stroškov za določitev cen obveznih GJS ter tudi druge vrste stroškov, ki po presoji podjetja ne sodijo 

med upravičene stroške. Pri tem izpostavljamo, da stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 

zaposlenih, ki ga v celoti plačuje podjetje, predstavlja boniteto za zaposlene in ni upravičen strošek 

cen storitev GJS. Enako velja za nagrade zaposlenim, ki jih podjetje izplačuje kot trinajsto plačo, v 

kolikor so izplačane iz ustvarjenega dobička na tržni dejavnosti. V elaboratu za leto 2019 so v cenah 

storitev upoštevani vsi stroški dela. Potrebno bi bilo opredeliti upravičene stroške izvajanja storitev 

javne službe tako za navedeno vrsto stroška, kot tudi za druge sestavine cene, ki z Uredbo o cenah 

niso ustrezno oz. nedvoumno opredeljene.28 

Komunala je v zvezi s tem pojasnila, da se izračun teh stroškov za 2018 nanaša na GJS oskrba s pitno 

vodo. Stroški delavcev na vodovodu iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja in božičnice, ki 

odpadejo na GJS oskrba s pitno vodo znašajo 2.501 EUR. Če to vrednost primerjamo z predračunskimi 

neposrednimi stroški, to znese 0,8 % teh stroškov, če pa to vrednost primerjamo z vsemi 

predračunskimi stroški storitve oskrbe s pitno vodo, pa to znaša 0,58 % teh stroškov.  

Ker gre dejansko za nebistvene vrednosti in ker je predhodno potrebno jasno opredeliti t. i. 

upravičene stroške dela, naj se to upošteva pri kalkulacijah cen za prihodnja obdobja (od 2020 dalje). 

Nadalje je bilo v okviru pregleda ugotovljeno, da je komunala v vseh elaboratih kot primerljiva 

območja uporabljala podatke iz leta 2014. Dejansko novejših podatkov za primerljiva območja 

ministrstvo ni objavilo, je pa v letu 2018 objavilo cene vseh izvajalcev oz. cene, ki so v vseh občinah 

veljale v letu 2017. Primerjava podatkov (del podatkov iz tabele pred in po izvajalcu Komunala Idrija) 

za leto 2017 (oz. za posamezna leta 2012-2017) je dostopna na spletni strani: 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/cenovno_spremljanje_izvajanja_javnih_sluzb_osk

rbe_s_pitno_vodo_in_odvajanja_in_ciscenja_komunalne_in_padavinske_odpadne_vode/ 

                                                           
28

   Kot primeroma izračun donosa na sredstva se lahko izračuna na nabavno vrednost ali na neodpisano vrednost, lahko se v 
izračunu upošteva povprečje vrednosti na koncu in začetku leta saj na primer osnovno sredstvo, ki je poslovno potrebno 
in je bilo aktivirano na primer meseca decembra, ne vpliva na izvajanje dejavnosti celo leto in podobno.  

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/cenovno_spremljanje_izvajanja_javnih_sluzb_oskrbe_s_pitno_vodo_in_odvajanja_in_ciscenja_komunalne_in_padavinske_odpadne_vode/
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/cenovno_spremljanje_izvajanja_javnih_sluzb_oskrbe_s_pitno_vodo_in_odvajanja_in_ciscenja_komunalne_in_padavinske_odpadne_vode/
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Preglednica 9: Primer izpisa za GJS oskrba s pitno vodo za izbrane občine (po abecedi): 

IJS OBČINA 
OBRAČUNSKA 

CENA JAVNA INF. 
OBRAČUNSKA 

CENA IZVAJANJE 

Mariborski vodovod javno podjetje d. d. Hoče-Slivnica 4,01 0,7418 

Vodovod sistema B d. o. o. Hodoš 11,9151 0,5663 

KSP Hrastnik Komunalno - stanovanjsko podjetje, d. d. Hrastnik 3,5362 0,5916 

JP Kraški vodovod Sežana d. o. o. Hrpelje-Kozina 5,895 1,0978 

Komunala komunalno podjetje Idrija d. o. o. Idrija 7,1251 0,909 

JP Komunala Ilirska Bistrica d. o. o. Ilirska Bistrica 3,8768 1,4948 

Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. Ivančna Gorica 5,6587 0,4036 

JP - azienda publica Rižanski vodovod Koper d. o. o. - s. r. l. Izola 4,3576 0,9936 

JEKO - IN, Javno komunalno podjetje, d. o. o., Jesenice Jesenice 2,1752 0,3717 

Enako velja tudi za vse GJS varstva okolja. 

Ne glede na navedeno izpostavljamo, da bi moral biti v kalkulacijah cen storitev upoštevan tudi 

poračun cen, kot ga določa 6. člen Uredbe MEDO, ki določa, da izvajalec za preteklo obračunsko 

obdobje ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev, ter da se ugotovljena 

razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem 

obračunskem obdobju v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. 

Po Uredbi MEDO (6. člen) se poračuni izvedejo v kalkulaciji predračunske cene za naslednje obdobje 

glede na razliko med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev za preteklo obračunsko 

obdobje. Dopustno je narediti tudi poračun cen storitev do uporabnikov po SRS 32.5.29 V elaboratih 

poračuni niso navedeni oz. o poračunih ni nobenega pojasnila, niti podatka, iz katerega bi bilo 

razvidno, na kakšen način izvajalec GJS izvede poračun cen storitev.30 To je še posebej pomembno pri 

stroških obnov hišnih priključkov, ki zelo nihajo glede na vrednosti, vračunane v ceno storitev za 

posamezno koledarsko leto. Po načelu »uporabnik plača« bi morali v primeru negativne razlike med 

potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje uporabniki (in ne 

občina) nastalo izgubo plačati v naslednjem obračunskem obdobju (v primeru da negativno razliko 

pokrije proračun občine, gre namreč za subvencijo omrežnine, kar je sicer dopustno, vendar le za 

gospodinjstva, ne pa tudi za uporabnike, ki izvajajo gospodarsko dejavnost), v primeru pozitivne 

razlike pa bi morali uporabniki (in ne občina) prejeti vračilo preveč plačanih cen storitev. 

 

 

 

                                                           
29

  32.5. Če se v okviru regulacije cene gospodarske javne službe izvede poračun preveč zaračunanih prihodkov preteklega 
obračunskega leta v enkratnem znesku pred zaključkom ali v prvem trimesečju po zaključku obračunskega obdobja, se 
znesek izvedenega poračuna evidentira kot znižanje prihodkov preteklega obračunskega obdobja. Če se poračun izvede 
na način prilagoditve cene po zaključku obračunskega obdobja, se prihodki pripoznajo v zneskih, kot so bili zaračunani za 
posamezno obračunsko obdobje). 

30
  Poračun količin je razviden iz računov uporabnikom in sicer za storitev »ravnanje s komunalnimi odpadki – količinski 

poračun 2017, ki se je izvajal v obdobju april – december 2018 za leto 2017. 
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VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 5 

Družba bi morala v skladu z metodologijo določanja cen v pripravljene elaborate vključiti tudi 

poračune za preteklo obračunsko obdobje. Ker v tem trenutku v splošnem aktu še nista določena 

način oziroma obdobje poračunavanja, bi bilo načeloma mogoče, da se teh poračunov v  obstoječe 

elaborate ne vključi, bi pa morala občina v tem primeru v sodelovanju s komunalo najti rešitev za 

izpad prihodkov v preteklem obdobju.  
 

Občina naj pripravi splošni akt, s katerim bo ustrezno uredila metodologijo za obračun cen storitev 

obveznih gospodarskih javnih služb. 

V zvezi z določanjem cen komunalnih storitev tako individualne kot skupne rabe, je bilo s strani 

Računskega sodišča izdanih več mnenj in opravljenih več revizij, iz katerih lahko povzamemo 

normativne okvire za določanje cen storitev gospodarskih javnih služb.  

Mnenja so naslednja: 

 Mnenje glede vključitve stroškov finančnega jamstva v ceno storitve ravnanja z odpadki - mnenje 

Računskega sodišča Republike Slovenije, št. 330-6/2014/3, z dne 7. 5. 2014 (mnenje RS 2014); 

 Obveznost izvedbe poračunov cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja - mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije, št. 330-2/2015/17, z dne 29. 2. 2016 

(mnenje RS 2016); 

 Poračun cen storitev v skladu z Uredbo MEDO - mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije, 

št. 330-2/2015/320, z dne 20. 1. 2015 (mnenje RS 2015); 

 Mnenje glede financiranja gospodarskih javnih služb - mnenje Računskega sodišča Republike 

Slovenije, št. 330-3/2012/40, z dne 19. 12. 2012 (mnenje RS 2012). 

Računsko sodišče se je v mnenju, z dne 19. 12. 2012 (mnenje RS 2012) opredelilo, da »v odsotnosti 

standardov in normativov, ki bi jih moral sprejeti minister v skladu s tretjim odstavkom 3. člena ZGJS 

in 149. členom ZVO-1, bi morala občina določiti ustrezne normative za upravičene stroške izvajanja 

posamezne GJS. V kolikor teh ni, bi veljalo za ustrezne normative uporabiti potrjen načrt poslovanja 

izvajalca za posamezno leto.«  Iz tega mnenja izpostavljamo naslednje navedbe: 

 »Občina bi bila po našem mnenju smiselno dolžna v sklopu odobritve predloga za oblikovanje cen 

posamezne GJS odločiti o upravičeni ceni, torej nadomestilu, ki pokriva upravičene stroške 

izvajanja GJS povečane za zmeren donos, primeren za panogo.« 

 »Zato je treba nadomestilo v primerih, ko izvajalec ni izbran v skladu s postopkom oddaje javnih 

naročil, ki naj bi omogočil izbiro ponudnika, sposobnega, da te storitve zagotovi po najnižjih 

stroških, določiti na podlagi analize stroškov, ki bi nastali v povprečnem dobro vodenem in 

ustrezno opremljenem podjetju, pri tem pa seveda upoštevati značilnosti izvajanja javne službe na 

območju občine.« 

 »Opozoriti pa je treba, da z vidika pravil o državnih pomočeh, cene izvajalca GJS ne smejo 

presegati konkurenčnih cen na trgu, lahko so le enake ali nižje. Taka ureditev izhaja iz 

predpostavke, da v kolikor javno podjetje ni sposobno izvajati GJS po takih cenah, je za občino 

namreč smotrneje oddati koncesijo za izvajanje GJS, kar za projekte večjih vrednosti določa tudi 8. 

člen Zakona o javno-zasebnih partnerstvih. Vsekakor pa ni upravičeno financirati javnega podjetja 

tako, da se mu pokrije vse, tudi morebitne neupravičene stroške.« 
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Iz revizijskega poročila Računskega sodišča31 izhaja, da »Komunala … po zaključku obračunskega 

obdobja leta 2013 ni ugotavljala razlike med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev 

kar je v neskladju s prvim odstavkom 6. člena uredbe o metodologiji za oblikovanje cen«. 

VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 6 

Občina naj opredeli način poračuna cen storitev in način izplačila dobička ali pokrivanja izgube pri 

dejavnosti.  Na podlagi tega se naj v elaborat za naslednje predračunsko obdobje (za leto 2020) 

vključi tudi podatek o nastali razliki med potrjeno in obračunsko ceno za preteklo obračunsko 

obdobje (to je za leto 2018). 

Ne glede na navedeno morajo občine zaradi drugih nesmotrnosti, navedenih v revizijskih poročilih 

Računskega sodišča s področja izvajanja GJS,32 pripraviti občinski predpis, ki bo urejal pogoje in druga 

vprašanja v zvezi s financiranjem storitev GJS oskrbe okolja. Takšen občinski predpis (odlok) mora 

določati pogoje,33  ki morajo biti izpolnjeni za financiranje gospodarskih javnih služb varstva okolja ter 

za druga vprašanja, ki jih uredba MEDO ne določa ustrezno oz. mora vsebovati določila v zvezi z 

oblikovanjem, določanjem in nadziranjem cen, ki s posameznimi odloki s področja GJS varstva okolja 

niso ustrezno določeni.  

VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 7 

Občina naj pripravi občinski predpis, ki bo urejal pogoje in druga vprašanja v zvezi s financiranjem 

storitev GJS oskrbe okolja. 

 

2.2.3.2.   Elaborat za oskrbo s pitno vodo 

Primerjali smo podatke za ceno storitev vodarine v obdobju 2017-2019. Podjetje bi moralo spremljati 

oz. pripravljati podatke tudi v strukturi, ki je prikazana v tabeli, saj se s tem zagotovi neposredna 

primerljivost obračunskih vrednosti s predračunskimi. Za posamezno leto bi bilo potrebno v 

elaboratu prikazati tako predračunske, kot tudi obračunske vrednosti posameznih vrst stroškov (te 

sedaj niso prikazane po posameznih sestavinah cene)34. V letih 2017 in 2018 so bili bistveno višje 

prikazani predračunski neposredni stroški dela, čeprav je število zaposlenih v tej dejavnosti enako (7 

oz. 6).  

Bistveno drugačni od predračunskih so bili tudi stroški uprave. Verodostojnost načrtovanja 

poslovanja je bila zato vprašljiva, saj so odstopanja med predračunskimi in obračunskimi podatki za 

te stroške precejšnja. 

 

                                                           
31

   Revizijsko poročilo Izvajanje gospodarskih javnih služb v Mestni občini Murska Sobota, številka: 321-4/2014/55, z dne 23. 
november 2016. 

32
   Revizijsko poročilo Oblikovanje, določanje in nadziranje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

v  Občini Komenda, številka: 321-3/2017/20, z dne 26. januar 2018. 
33

  Iz navedenega revizijskega poročila RS: »Občina naj pri odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v 
odloku ali drugem splošnem aktu občine določi način oblikovanja cene obveznih in posebnih storitev odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode (določitev upravičenih stroškov cene storitev javne službe ter upravičenih 
stroškov cene javne infrastrukture; določitev obsega gospodarske javne infrastrukture, ki se uporablja za izvajanje GJS; 
opredelitev vrst in načina merjenja prihodkov od posebnih storitev in drugih prihodkov, ki zmanjšujejo ceno storitve 
GJS).« 

34
  Navedene metodološke usmeritve veljajo tudi za izračun omrežnine in ostale gospodarske javne službe varstva okolja. 
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Komunala je pojasnila, da je razlog za ta odstopanja v metodologiji. V 2017 in 2018 je strošek dela 

Uprave (torej plače in ostali stroški Uprave v deležu, ki pade na dejavnost). V letih 2017 in 2018 so ti 

stroški prikazani v neposrednih stroških (skupaj z stroški dela vodovod). V letu 2019 pa smo po 

posvetovanju z revizorjem te stroške prestavili pod stroške uprave, saj gre dejansko za posredne 

stroške. Če seštejemo stroške dela in stroške uprave dobimo za leto 2018  znesek 239.005 EUR, za leto 

2019 pa 235.954 EUR. Vrednosti so v istem območju, le da je v 2019 nižja zaradi nižjih neposrednih 

stroškov dela. 

Preglednica 10:  Pregled predračunske in obračunske cene vodarine za obdobje 2017 -2019 

2019

predračunska obračunska predračunska obračunska predračunska

I. Neposredni stroški materiala in storitev 123.385 103.612 97.988 117.589 114.781

Stroški materiala 52.220 63.510 47.035 50.365 49.272

material 18.584 9.325 14.681

elektrika 13.178 14.774 23.196

pogonska goriva 5.975 6.699 8.194

nadomestni deli 4.482 5.025 2.782

drugi material 10.000 11.211 420

Stroški storitev 71.165 40.102 50.954 67.223 65.509

storitve nadzora pitne vode 15.048 16.854 8.291

storitve pri izvajanju dejavnosti 17.549 5.734 45.828

amortizacija 33.901 24.375 5.447

druge storitve 4.667 3.991 5.944

II. Neposredni sptroški dela 195.623 181.768 175.526 130.108 122.811

III. Drugi neposredni stroški 60.134 0 60.134 0 60.858

vodno povračilo 60.134 0 60.134 0 51.818

drugi neposredni stroški 0 0 0 0 9.040

IV. Splošni proizv. stroški 12.321 0 9.755 0 12.557

V. Splošni nabavno-prodajni in upravni stroški 56.858 115.280 63.479 125.118 113.143

VI. Obresti in neposredni stroški prodaje 0 0 0 0 6.624

VII. Drugi poslovni odhodki 0 74.943 0 75.205 0

VIII. Donos na uporabljena sredstva 0 0 2.000 0 5.093

IX. Prihodki iz posebnih storitev 0 0 0 0 0

VIII. Skupaj (stroški) 448.320 475.603 408.883 448.020 435.867

poraba vode m3 493.192 529.130 528.982 495.869 497.000

IX. Cena vodarine 0,9090 0,8988 0,7730 0,9035 0,8770

Št. zaposlenih (iz elaborata) 7 6 7

Element stroškov oz. cene vodarine

2017 2018

 
Vir: Elaborati za leto 2017, 2018 in 2019, podatki podjetja, lasten. 

Primerjali smo podatke za izračun omrežnine za GJS oskrbe s pitno vodo za obdobje 2017-2019. Po 

vsebini izpostavljamo stroške menjave vodomerov in strošek vzdrževanja hišnih priključkov, ki jih 

podjetje, kljub različnemu obsegu opravljenih storitev, načrtuje vsako leto v enaki višini. Podjetje ima 

pripravljeno kalkulacijo za menjavo vodomerov, ki je izračunana na celotno življenjsko dobo števca in 

s povprečnim številom in stroškom servisov na leto, s čimer je bil izračunan letni strošek števnine v 

višini 49.622 EUR. V letu 2017 je bilo zamenjanih 383 vodomerov, v letu 2018 pa 506. Za leto 2019 je 

predvidena menjava 556-ih vodomerov35 (stran 8 v elaboratu), 181 pa so jih že zamenjali do vključno 

aprila. Ugotovili smo, da (ne glede na različen obseg menjave števcev) podjetje vsako leto pripravi 

enako kalkulacijo stroškov.  

                                                           
35

 Za leto 2020 je predvidena menjava 737 števcev, v letu 2021 pa 572 števcev. 
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Podobno velja za vzdrževanje hišnih priključkov, katerih strošek znaša 1.124,46 EUR. Pri 

predračunskem strošku v višini 74.300 EUR to predstavlja menjavo 66-ih priključkov letno.  

Število obnovljenih vodovodnih priključkov je bilo po pojasnilih podjetja: 

 št. obnovljenih vodovodnih priključkov v 2017: 6; 

 št. obnovljenih vodovodnih priključkov v 2018: 8. 

V načrtu za leto 2019 je predvidenih 30 obnov hišnih priključkov (elaborat, stran 8). 

Po pojasnilu komunale je družba pri kalkulaciji stroška menjave vodomerov ter vzdrževanja in obnov 

hišnih priključkov v letu 2016 naredila 10-letno oceno in le-to upošteva vsako leto. Razlog je v 

menjavah vodomerov, katerih strošek je prvih 5 let visok (nakup vodomera), naslednjih 5 let pa bo 

nizek (umeritev vodomera). Predračunski letni stroški (na 10 let) so sestavljeni iz treh postavk (49.621 

EUR - menjave vodomerov; 24.000 EUR - vzdrževanje hišnih priključkov;  50.300 EUR - obnove hišnih 

priključkov). Po kalkulativni ceni obnove bi s temi sredstvi morali letno obnoviti 45 priključkov 

(zakonska podlaga je obnova vsakega priključka 1 x na 30 let), ki pa jih trenutno ne, saj se sredstva 

namenjajo menjavi vodomerov. V naslednjem petletnem obdobju (predvidoma od leta 2022 dalje) se 

bo obnovilo več kot 45 priključkov, saj stroški vodomerov ne bodo tako visoki. Komunala je še 

pojasnila, da je tak model zasnovan iz razloga, da letna cena omrežnine pri dejavnosti oskrba s pitno 

vodo ne variira oz. se spušča in dviga glede na obseg dejansko izvedenih storitev. Model 

predpostavlja prilagajanje obsega obnov priključkov glede na razpoložljiva sredstva.  

 

ELEMENT STROŠKOV OZ.  
CENE OMREŽNINE 

2017 2018 2019 

PREDRAČUN OBRAČUN RAZLIKA PREDRAČUN OBRAČUN RAZLIKA PREDRAČUN 

1. najemnina infrastrukture 396.571 407.322 10.751 391.056 405.938 14.882 398.502 

2. zavarovanje infrastrukture 17.764 0   5.775 0 
 

5.640 

3. stroški odškodnin 0 0   0 0 
 

0 

4. finančni odhodki 0 0   0 0 
 

0 

5. menjava vodomerov 49.622 
130.851 6.929 

49.622 
137.719 13.797 

49.622 

6. stroški vzdrž. in obnove priklj. 74.300 74.300 74.300 

Skupaj 538.256 538.173 0 520.753 543.657 0 528.063 

Izhajajoč iz določila 8. člena Uredbe, ki določa, »da se pri oblikovanju cen javnih služb upoštevajo 

načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje 

obdobje«, navedeni način ni identičen določilom uredbe. Če ga občina kljub temu šteje za 

ustreznega, je primerno, da takšna izhodišča tudi pozna in da so ustrezno navedena (v elaboratu ali 

kje drugje), v izogib morebitnim dvigom cen v obdobju, ko bo obnov več kot jih bo vračunanih (tedaj 

dejanski stroški ne bodo smeli biti višji od preteklih obdobij zgolj zaradi porasta števila obnov 

priključkov). 

Izpostavljamo relativno visok strošek vodnega povračila, ki je posledica visokih izgub (razlika med 

količino načrpane in prodane vode). Strošek vodnega povračila po Uredbi o vodnem povračilu znaša 

0,0638 EUR/m3, preračunana vrednost v ceni vodarine za leto 2018 pa znaša 0,1137 EUR/m3, kar je 

78 % več (v letu 2019 se je osnovna vrednost vodnega povračila povečala za 63 %, če izračunamo 

strošek vodnega povračila na novo predračunsko količino (475.860 m3) pa znaša 70 %). Iz kontne 

kartice konta 481001 – vodno povračilo za leto 2018 je razvidno, da je podjetje prejelo za 8.199,33 

EUR dobropisa (oz. je komunala za preveč plačano vodno povračilo izstavila račun, ki ga je plačala 
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Direkcija RS za vode). Za ta znesek bi komunala morala zmanjšati strošek vodnega povračila v 

obračunski vrednosti za leto 2018.36 

Komunala je v zvezi s tem pojasnila, da je sistem obračunavanja vodnega povračila oblikovan na 

način, da se januarja 2018 napove količino odvzete vode  iz virov za preteklo leto, to je 2017. Direkcija 

RS za vode v januarju 2018 za leto 2018 določi akontacije na podlagi dejanskih količin iz leta 2016. 

Ne glede na pojasnilo, je bil strošek vodnega povračila za leto 2016 v elaboratu cen upoštevan v 

načrtovani višini, dejanski strošek pa je bil za 8.199,33 EUR nižji. Enako bo veljalo tudi za leto 2018, 

kar sicer pomeni, da bi imela komunala ob enakem strošku vodnega povračila kot je bil načrtovan, za 

ta znesek še večjo izgubo, kot jo je sicer izkazala.  

Glede na navedena odstopanja pri številu izvedenih hišnih priključkov od predračunskih (podobno 

velja pri menjavi vodomerov) in tudi glede na odstopanja pri ceni vode menimo, da popravek cene ni 

potreben. Celotna dejavnost javne službe oskrbe s pitno vodo je imela v letu 2018 relativno majhno 

izgubo (v višini - 5.422 EUR), in sicer kljub nižjim cenam, kot so veljale v letu 2017. Glede na navedeno 

je popravek cene v elaboratu za leto 2019 predvsem posledica nižje ocenjenih količin prodane pitne 

vode, pri omrežnini pa posledica bistveno večje predvidene količine obnov hišnih priključkov.  

Občini v tem delu podajamo eno priporočilo.  

VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 8 

Ocenjujemo, da je sprememba cene vodarine potrebna iz naslova manjših načrtovanih količin.  
 

Pred sprejemom nove cene oziroma novega elaborata mora komunala (v elaboratu) poročati o 

realiziranem številu menjav vodomerov in obnov hišnih priključkov. Preveriti je potrebno tudi 

ustreznost višine cene za obnovo hišnih priključkov in menjavo vodomerov.  

 

2.2.3.3. Elaborat za odvajanje in čiščenje odpadne vode 

V elaboratu je industrijska odpadna voda upoštevana enako kot odpadna voda neindustrijskih 

uporabnikov javne službe (gospodinjstva, javne službe in drugi neindustrijski uporabniki).  V 29. in 30. 

členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija so 

opredeljene meritve onesnaženosti industrijskih odpadnih vod in ostale obveznosti v zvezi z 

odvajanjem industrijske odpadne vode.37 V zvezi s tem izpostavljamo opredelitve v revizijskem 

poročilu Računskega sodišča o učinkovitosti poslovanja Občine Brežice pri reguliranju cen obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (sicer v obdobju od leta 2008 do leta 2012).38 V 

njem je izpostavljeno, da se odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne 

vode, ki se odvaja s površin, ki niso javne, ne šteje za storitev GJS, ne glede na to, če se takšna voda 

odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi, če tako odloča občinski 

odlok.39 

                                                           
36

  Kar sicer ni storila, ker je hkrati poravnala tudi 8.761,36 EUR vodnega povračila za leto 2016. 
37

  Uradni list RS, št. 15/09, 15/14, 34/15, 19/18. 
38

  Revizijsko poročilo Oblikovanje, določanje in nadziranje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
v Občini Brežice, številka 321-2/2017/25, 26. 1. 2018. 

39
  Občina Brežice je morala v odzivnem poročilu predložiti predlog sprememb občinskih predpisov, v katerem je morala pri 

odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode opredeliti način oblikovanja cen posebnih storitev 
odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode ter odvajanja in čiščenja padavinske vode, ki se odvaja s površin, ki niso 
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V zvezi s tem menimo, da bi moral izvajalec za vsakega industrijskega uporabnika zahtevati meritve 

odpadne vode, iz katerih so razvidni posamezni parametri za določitev faktorjev obremenitve 

čiščenja (Fo, Fp, Fh, F ipd) in iz katerih izvajalec lahko določi faktor obremenitve, s tem pa tudi ceno 

storitve za povzročitelje industrijske odpadne vode. 

Komunala je v zvezi s tem pojasnila, so na območju Idrije 4 podjetja (Kolektor Sikom d.o.o., Hidria 

Rotomatika d.o.o., Lindab IMP Klima d.o.o. ter KGZ Idrija z.o.o. - klavnica), ki izvajajo monitoring, a pri 

nobenem od njih parametri odpadnih vod niso presegli mejnih vrednosti, zato faktorja dodatne 

obremenitve v letu 2018 nismo obračunali.  
 

Izpostavljamo tudi obračunane količine odpadne vode za tiste objekte, kjer se uporabniki oskrbujejo s 

pitno vodo iz lastnih virov, uporabljajo pa sistem odvajanja in čiščenja v okviru javne infrastrukture. V 

zvezi s tem menimo, da komunala tem uporabnikom ustrezno obračuna porabo po normiranem 

obsegu, saj izvajalec drugega podatka nima. Pri tem se sklicujemo na ugotovitev Računskega sodišča 

iz revizije MOMS40 ter določila Uredbe o cenah.  
 

Izpostavljamo obračun cene za storitve, povezane z greznicami in MKČN. Izračun cene glede na 

upoštevane faktorje obremenitve, kemijsko obremenitev odpadnih vod ter količine posameznih 

storitev (za greznice je upoštevana količina čiščenja 5 m3 vsebine v treh letih) doprinese za te 

uporabnike nižjo ceno (0,4412 EUR/m3) kot za uporabnike, ki so priključeni na kanalizacijski sistem 

(0,6194 EUR/m3). Običajno so cene pri izvajalcih ravno obratne, saj uporabniki greznic in MKČN za 

kubični meter dobavljene pitne vode plačajo storitev čiščenja odpadnih vod po višji ceni kot 

uporabniki, ki imajo kanalizacijske priključke. Sama metodologija določanja cene je po naši oceni sicer 

primerna,41 je pa potrebno preveriti ustreznost posameznih parametrov. Glede na ugotovitve občini 

podajamo eno priporočilo.  

 

 

                                                                                                                                                                                 
javne, in predložiti načrt aktivnosti za njegovo sprejetje (z navedbo rokov za izvedbo teh aktivnosti ter odgovornih oseb). 
Občina Brežice je v predlogu ureditve v bodočem Tehničnem pravilniku za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne 
vode tudi predvidela, da se pri uporabnikih javne kanalizacije, pri katerih pri uporabi vode zaradi opravljanja 
gospodarske dejavnosti nastaja industrijska odpadna voda, ugotavlja enoto obremenitve onesnaženosti industrijske 
odpadne vode, ki predstavlja razmerje med onesnaženostjo odpadne vode uporabnika in onesnaženostjo komunalne 
odpadne vode. Za vsakega prekomernega povzročitelja se za tekoče leto izračuna cena čiščenja kubičnega metra njegove 
industrijske odpadne vode na osnovi porabe vode za preteklo koledarsko leto in cene čiščenja na osnovi enot 
obremenitve, dobljene iz predloženega monitoringa za preteklo koledarsko leto ali rezultatov analiz odvzetega vzorca. 
Število enot obremenitve se določi po interni metodologiji na podlagi podatkov o obremenjenosti odpadne vode iz 
obratovalnega monitoringa. 

40
  Revizijsko poročilo Izvajanje gospodarskih javnih služb v Mestni občini Murska Sobota, številka: 321-4/2014/55, z dne 23. 

november 2016, stran 43: »Komunala Murska Sobota je zagotavljala GJS odvajanje odpadne vode uporabnikom, ki niso 
imeli zagotovljene GJS oskrba s pitno vodo. Pri zaračunavanju storitev odvajanja odpadne vode tem uporabnikom je 
Komunala Murska Sobota uporabila normirano porabo vode 50 kubičnih metrov letno. Komunala Murska Sobota v 
obdobju, na katero se nanaša revizija, pri zaračunavanju storitev odvajanja odpadne vode uporabnikom, ki niso imeli 
zagotovljene GJS oskrba s pitno vodo, ni uporabila normirane porabe 54,75 kubičnega metra vode na leto, kolikor znaša 
normirana poraba ob upoštevanju tretjega odstavka 16. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen in petega 
odstavka 21. člena uredbe o metodologiji za oblikovanje cen.« 

41
  Občina Brežice je v navedenem odzivnem poročilu izkazala predlog besedila novega Tehničnega pravilnika za  odvajanje 

in čiščenje odpadne komunalne vode, v katerem je predvideno, da se pri izračunu predračunske lastne cene prevzema 
vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN 
ter obratovalnega monitoringa MKČN upoštevajo kalkulativni elementi, kot so skupni volumen blata v kubičnih metrih, 
število potrebnih odvozov, skupni čas odvozov, skupni čas praznjenja greznic in MKČN, čas izpusta na komunalni čistilni 
napravi, delo ob črpanju in praznjenju, delo in stroški ob izvajanju monitoringa MKČN ter stroški čiščenja blata na 
komunalni čistilni napravi. Cena v evrih na kubični meter se določi po naslednji enačbi: 
Cena = letni stroški (odvoza blata + monitoringa MKČN + čiščenja blata) / skupna letna količina prodane vode 
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VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 9 

Pripravljen elaborat, ki ga je občinski svet že obravnaval, naj se dopolni z novimi podatki o 

načrtovanih količinah. 

Komunala naj pred pripravo elaboratov za leto 2020 še enkrat preveri morebitne izjeme, kjer bi  

bilo potrebno upoštevati faktor obremenitve (in se naj ta potem odšteje od stroškov izvajanja GJS) 

oziroma predlaga druge rešitve. 

 

2.2.3.4. Elaborat za komunalne odpadke 

Elaborat je pripravljen v skladu z Uredbo MEDO in vsebuje vse točke opredeljene z Uredbo. Le ta ne 

zahteva prikaza sodil (pretvorniki količin na volumen zabojnikov) kot tudi ne cenika, temveč le ceno 

EUR/kg. Ker cena EUR/kg ne poda nedvoumne informacije o tem, kakšen je vpliv cene na računu 

uporabnika (znesek, ki ga plača končni uporabnik), bi predlagatelj te podatke moral navesti tudi v 

elaboratu. Primeroma navajamo vzorec (vključno s podatki za lažje razumevanje) iz elaborata 

primerljivega izvajalca GJS:  

 

Komunala Idrija tovrstna sodila navaja na računih uporabnikom,42 kar ni sporno. Sporno je, da ta 

sodila niso potrjena z elaboratom in da niso skladna z Uredbo MEDO.43  

Komunala je v zvezi s tem pojasnila (cit.): »Sodila ne morejo biti potrjena z elaboratom, ker se 

mesečno spreminjajo. Če že, potem lahko v elaboratu potrdimo predvideno letno sodilo za prihodnje 

obračunsko obdobje in zraven zapišemo, da gre za sodilo, ki mora biti zapisano skladno z uredbo 

MEDO ter, da se bo obračun izvajal po dejanskih mesečnih podatkih in ne po tem sodilu«. 

Komunala po pojasnilih od aprila 2018 dalje mesečno preračuna količine na osebe, s čimer zagotavlja 

sprotne preračune količin. Izračun je sicer po naši oceni smiseln (predvsem z vidika mesečnega 

preračuna, saj Uredba MEDO določa, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem 

obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov), ni pa skladen s petim odstavkom 23. člena 

Uredbe MEDO,44 in sicer v zvezi z upoštevanjem volumna posod (namesto oseb pri fizičnih osebah oz. 

površine pri pravnih osebah). 

                                                           
42

   Primer računa za odjemno mesto 0182 (fizična oseba) za mesec 11/2018: zbiranje 17.5391 kg/os, BIO rjava posoda 6,250 
kg/os, BIO eko otok 2,9245 kg/os, obdelava 10,0936 kg/os, odlaganje 0,4946 kg/os. Za odjemno mesto 1714 (pravna 
oseba) pa zbiranje 1,3400 kg/m

2
, obdelava 0,7711 kg/m

2
, odlaganje 0,0378 kg/m

2
. 

43
   Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17. 

44
  »(5) Izvajalec ceno iz prve, tretje in četrte alineje drugega odstavka prejšnjega člena, izraženo v kg, zaračuna 

uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika, 
in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov iz 
prve, druge in četrte alineje 1. točke ter 2. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena v posamezni občini na uporabnike 
glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s 

IZRAČUN SODILA ZA PRERAČUN KOLIČIN IZ 

MASE V PROSTORNINO 

ZBIRANJE 

KOMUNALNIH 

ODPADKOV 

JAYNA 

INFRASTRUKTUR

A ZBIRANJA 

OBDELAVA 

DOLOCENIH 

VRST 

ODPADKOV 

JAYNA 

INFRASTRUKTURA 

OBDELAVE 

OSTANKOV 

PRED. ALI 

ODSTRANJEV

ANJE 

JAYNA 

INFRASTRUKTUR

A ODLAGANJA 

ZBIRANJE 

BIOLOŠKO 

RAZGRADUIVIH 

ODPADKOV 

predračunska masa 1.149.000 1.342.000 424. 000 424.000 50.750 50.750 193. 000 

letna obrač. prostornina zabojnikov (v l) 2.894.940 2.894.940 2.894.940 2.894.940 2.894.940 2.894.940 2.945.640 

SODILO (kg/I) 0,3969 0,4636 0, 146 5 0, 1465 0,0175 0,0175 0,0655 

 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012111600|RS-87|8950|3443|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012123100|RS-109|12174|4362|O|
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Izvajalec na računu med drugim navaja cene storitev, ki niso skladne z 22. členom Uredbe MEDO,45 

kot na primer »obdelava bio odpadkov iz rjave posode« ali »obdelava bio odpadkov iz eko otoka«.  

Iz priloge 2 Uredbe MEDO je razvidno, da mora cena za bio odpadke vključevati ceno javne 

infrastrukture in ceno storitve. V tej ceni mora biti vključen tudi strošek nadaljnje obdelave oz. 

ravnanja z bio odpadki v skladu s 13. členom Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi 

odpadki in zelenim vrtnim odpadom.46  

Komunala je pojasnila naslednje (cit.): »Iz razloga, ker je izvajalec nadaljnje obdelave BIO odpadkov 

koncesionar (Snaga), in ker le ta lahko skladno s koncesijsko pogodbo spreminja cene, smo se v izogib 

neupravičenim reklamacijam s strani končnih uporabnikov odločili, da storitve koncesionarja pri BIO 

odpadkih prikažemo ločeno, čeprav bi jih skladno z MEDO lahko združili skupaj z našimi storitvami 

Zbiranja BIO odpadkov.«  

Glede na ugotovitve občini podajamo eno priporočilo: 

VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 10 
 

Pripravljeni elaborat je v vseh pomembnih pogledih ustrezen. 

V bodoče mora Komunala zagotoviti podatke (kataster zabojnikov) in prikazati in pojasniti 

normative za preračun količin odpadkov v volumen, predhodno pa je potrebno prilagoditi občinske 

akte.  

 

2.2.4 Skladnost izplačil direktorju v letih 2018 in 2019 z veljavnimi predpisi  

Direktor družbe je bil s sklepom skupščine javnega podjetja dne 8. 12. 2015 imenovan za direktorja za 

dobo štirih (4) let, mandat pa je nastopil z dnem 1. 1. 2016. Skupščina Javnega podjetja Komunala 

Idrija d. o. o., katere zastopnik je bil v tistem času župan Občine Idrija Bojan Sever, je dne 28. 12. 

2015 sklenila pogodbo o zaposlitvi, z veljavnostjo od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019. S pogodbo o 

zaposlitvi je bila direktorju določena plača v višini 4.419,78 EUR (na podlagi podatka za povprečje 

enajstih (11) in ne dvanajstih (12) mesecev leta 2015, nato pa je bil sklenjen še aneks k tej pogodbi, z 

dne 1. 2. 2016, in sicer iz razloga določitve plače direktorja na podlagi podatka povprečja dvanajstih 

(12) mesecev leta 2015. S tem aneksom se je direktorju za leto 2016 določila plača v višini 4.445,67 

EUR bruto mesečno.  

Plača direktorja v letu 2017 je znašala 4.604,16 EUR, v letu 2018 pa 4.518,56 EUR bruto mesečno. 

                                                                                                                                                                                 
komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno 
dostopno na spletni strani izvajalca javne službe.« 

45
  »(1) Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo in naslednje 

storitve znotraj javne službe:   
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje: 
- ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter 

biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, 
- ločeno zbrane odpadne embalaže, 
- biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in mešanih komunalnih odpadkov; 

2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
(2) Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena storitve posamezne javne službe: - cena storitev iz prve, druge in četrte 
alineje 1. točke prejšnjega odstavka, - cena storitev iz tretje alineje 1. točke prejšnjega odstavka, - cena storitev iz 2. točke 
prejšnjega odstavka in - cena storitev iz 3. točke prejšnjega odstavka.« 

46
   Uradni list RS, št. 39/10.  
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Pregledali smo plačo direktorja. Preverjali smo, ali so bila pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z 

direktorjem spoštovana določila Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v 

večinski lastni Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ZPPOGD)47 in 

Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev 

(v nadaljevanju: Uredba).48 Poleg tega smo preverili tudi ustreznost in pravilnost posameznih izplačil 

v letu 2018, in sicer pravilnost povračil regresa za prehrano, prevoza na delo in z dela, stroškov 

službenih poti in regresa za letni dopust. 

Preverili smo: 

 ali je nadzorni organ naročnika pri sklenitvi pogodbe z direktorjem spoštoval določbo 1. člena 

ZPPOGD, 

 ali je pogodba o zaposlitvi direktorja skladna s 3. členom ZPPOGD, 

 ali je osnovna plača direktorja pravilno določena49 ter ali so v osnovno plačilo že vključeni vsi 

dodatki,50 

 ali pogodba o zaposlitvi direktorja določa, da odpravnina, poleg primerov določenih v zakonu, ki 

ureja gospodarske družbe, ne more biti izplačana, če se direktor po prekinitvi pogodbe ponovno 

zaposli v družbi, ter ali je v pogodbi o zaposlitvi direktorja določeno, da je lahko odpravnina največ 

šestkratnik osnovnega mesečnega plačila direktorja,51 

 ali organ nadzora naročnika ob koncu vsakega poslovnega leta s sklepom določi spremenljivi 

prejemek,52 

 ali je, če je spremenljivi prejemek v pogodbi predviden, določeno njegovo najvišje možno plačilo,53 

ki znaša 10 % izplačanih osnovnih plačil direktorja v poslovnem letu,54 

 ali so merila uspešnosti, na podlagi katerih je določen spremenljivi prejemek, določena skladno z 

2. in 3. alinejo prvega odstavka 4. člena ZPPOGD, 

 ali pogodba o zaposlitvi direktorja vsebuje določilo, po katerem se zahteva vrnitev spremenljivega 

prejemka, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za vrnitev nagrade za poslovno uspešnost ali dela te 

nagrade določa zakon, ki ureja gospodarske družbe,55 

 ali je organ nadzora naročnika določil pravila, po katerih se druge pravice direktorja določijo v 

pogodbi,56 

 ali je organ nadzora pogodbo o zaposlitvi direktorja posredoval ministrstvu za gospodarstvo.57 

Nadalje smo na vzorcu plač za mesec oktober 2018, november 2018 in december 2018 preverili še: 

 pravilnost povračil stroška prehrane na delovnem mestu – ali je višina regresa za prehrano 

določena skladno z veljavno zakonodajo in v ustrezni/pravilni višini,58 

                                                           
47

  Uradni list Republike Slovenije, št. 21/2010. 
48

  Uradni list Republike Slovenije, št. 34/2010 in 52/2011. 
49

  Kot to določa 2. člen Uredbe.  
50

  Kot to določa 1. alineja 3. odstavka 4. člena ZPPOGD. 
51

  5. alineja 1. odstavka 4. člena ZPPOGD. 
52

  5. alineja 1. odstavka 4. člena ZPPOGD. 
53

  Kot ko določa 1. alineja 1. odstavka 4. člena ZPPOGD. 
54

  2. odstavek 3. člena Uredbe. 
55

  4. odstavek 4. člena ZPPOGD. 
56

  1. odstavek 6. člena ZPPOGD. 
57

  2. odstavek 7. člena ZPPOGD.  
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 pravilnost povračil stroškov prevoza na delo in z dela – ali je povračilo skladno z veljavno 

zakonodajo,59 

 pravilnost povračil stroškov službenih poti – ali je povračilo skladno z veljavno zakonodajo,60 

 pravilnost določitve in izplačila regresa za letni dopust, ki je bil izplačan v letu 2018.61 

Ugotovili smo: 

 da je nadzorni organ naročnika pri sklenitvi pogodbe z direktorjem spoštoval določbo 1. člena 

ZPPOGD, pogodba pa je skladna s 3. členom ZPPOGD.62 

 da je osnovno plačilo direktorja določeno v višini povprečne bruto plače v preteklem poslovnem 

letu, pomnožene z mnogokratnikom 3. Za vsako leto se določa višina osnovne bruto plače na 

podlagi podatkov preteklega poslovnega leta, vendar se ta sprememba ne izvede z aneksom k 

pogodbi o zaposlitvi ali s sklepom skupščine oz. lastnikov (obeh občin). Menimo, da bi bilo 

potrebno odločitev o spremembi višine osnovne bruto plače za vsako leto vnaprej (na podlagi 

podatkov preteklega poslovnega leta) izvesti z aneksom k pogodbi o zaposlitvi oz. s sklepom o 

določitvi višine osnovne bruto plače s strani ustanoviteljev. Javno podjetje Komunala Idrija d. o. o. 

izračun pripravi na podlagi podatkov, posredovanih na obrazcu 1-ZAP/M, pravilnost izračuna pa 

vsako leto preveri revizor računovodskih izkazov. Menimo, da bi se moral z vsebino 

ugotovitvenega sklepa  seznaniti tudi Svet ustanoviteljev.   

 da so v osnovno plačilo vključeni vsi dodatki, torej tudi dodatek za delovno dobo, pogodba o 

zaposlitvi direktorja pa pravilno določa, da odpravnina, poleg primerov določenih v zakonu, ki 

ureja gospodarske družbe, ne more biti izplačana, če se direktor po prekinitvi pogodbe ponovno 

zaposli v družbi. 

 da je v pogodbi o zaposlitvi direktorja določeno, da je lahko odpravnina največ šestkratnik 

osnovnega mesečnega plačila direktorja. 

 da v pogodbi o zaposlitvi ni določila o spremenljivem prejemku, torej ni niti določeno njegovo 

najvišje možno plačilo. Ob pripravi pogodbe o zaposlitvi ob nastopu novega direktorja naj se 

navedeno upošteva in naj se določilo glede spremenljivega zneska v pogodbi o zaposlitvi jasno 

navede. 

 da so merila uspešnosti, na podlagi katerih je določen spremenljivi prejemek, določena,63 vendar 

po vsebini odstopajo od usmeritev, določenih v prvem odstavku 4. člena ZPPOGD. Posebej bi 

                                                                                                                                                                                 
58  

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 
40/12 – ZUJF).

 

59 
 4. člen Tarifnega dela Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti.

 

60  
5. člen Tarifnega dela Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti in Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 
nekaterih drugih prejemkov.

 

61  
1. odstavek 2. člena Tarifnega dela Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti.

 

62
  Sicer ni povsem jasno, kdo sploh je nadzorni organ. 

63
  V 4. členu Meril za določitev uspešnosti direktorja javnega podjetja z dne 23. 2. 2016 je tako določeno, da višino 

spremenljivega prejemka določi skupščina javnega podjetja na podlagi spodaj navedenih meril:  
- ocena realizacije načrtovanih nalog poslovnega načrta – do 7 % (pozitivna gospodarnost do 2 %, izpolnjevanje 

poslovnega načrta do 5%), 
- razvojna usmerjenost družbe – do 3 % (razvoj produktov in tehnologije – do 2 %, izobraževanje in šolanje zaposlenih – 

do 1 %).  
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morala biti določena splošna in posebna merila.64 Za odločanje o delovni uspešnosti v letu 2019 za 

leto 2018 naj se merila ustrezno spremenijo/prilagodijo zakonski podlagi in usmeritvam ZPPOGD. 

 da je organ nadzora naročnika za leto 2017 v letu 2018 s sklepom določil spremenljivi prejemek, 

torej delovno uspešnost v višini 5 %,65 in sicer v višini 2.752,02 EUR bruto. Osnova za izračun je bil 

znesek osnovne bruto plače v letu 2017 (55.040,49 EUR), nagrada pa se bo izplačala v dveh delih, 

in sicer 50 % na dan 15. 2. 2019 ter 50 % na dan 15. 2. 2021. Obdobje odloga izplačila je skladno z 

določilom četrte alineje 4. člena ZPPOGD. 

 da pogodba o zaposlitvi direktorja ne vsebuje določila, po katerem se zahteva vrnitev 

spremenljivega prejemka, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za vrnitev nagrade za poslovno uspešnost 

ali dela te nagrade določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Ob pripravi pogodbe o zaposlitvi ob 

nastopu novega direktorja naj se navedeno upošteva, določilo glede možnosti vrnitve 

spremenljivega zneska v pogodbi o zaposlitvi pa naj se jasno navede. 

 da je organ nadzora naročnika določil pravila, po katerih se druge pravice direktorja določijo v 

pogodbi (npr. povračila stroškov prehrane na delu, prevoz na delo in z dela, službene poti ipd.). 

 da iz predložene dokumentacije in na podlagi razpoložljivih informacij ni mogoče potrditi, da je 

organ nadzora pogodbo o zaposlitvi direktorja posredoval ministrstvu za gospodarstvo. Ob tem 

izpostavljamo, da je navedena opustitev ravnanja opredeljena kot prekršek z določeno globo 

(drugi odstavek 8. člena ZPPOGD). Ob sklenitvi pogodbe z direktorjem, ki bo nastopil nov mandat, 

mora organ nadzora navedeno zahtevo ZPPOGD ustrezno spoštovati in pogodbo posredovati 

pristojnemu ministrstvu. 

Glede povračil drugih stroškov (prevoz na delo in z dela, regres za prehrano na delovnem mestu, 

povračila stroškov na službenih poteh, regres za letni dopust) na navedenem vzorcu izplačil v letu 

2018 ni bilo ugotovljenih nobenih napak ali nepravilnosti. 

Glede na ugotovitve občini podajamo eno priporočilo.  

VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 11 

Občina naj preveri, ali je bila pogodba o zaposlitvi, ki je bila sklenjena z direktorjem, poslana na 

MGRT, kot to določa ZPPOGD. Če ni bila, naj se pošlje. V bodoče naj se ustrezno dopolnijo 

(spremenijo) tudi merila za določanje dela plače iz naslova uspešnosti za direktorja.   

 

2.2.5 Spoštovanje pravil javnega naročanja, ki jih določa ZJN-3 

Zakonodaja, ki obsega Zakon o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3), 66  Zakon o pravnem varstvu 

v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN),67 Zakona o integriteti in preprečevanju 

                                                           
64

  Prvi odstavek 4. člena ZPPOGD: »- … spremenljivi prejemek mora biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril 
uspešnosti (obseg poslovanja, povečanje števila zaposlenih, ustvarjanje dodane in tržne vrednosti, širitev poslovanja na 
tuje trge, primerjava poslovanja s konkurenčnimi družbami ipd.); merila uspešnosti morajo vsebovati tudi posebna 
merila kakovosti za razvoj družbene odgovornosti družbe (odgovornost do zaposlenih, potrošnikov, lokalne skupnosti, 
varstva okolja itd.); 

65
  3,5 % po kriteriju ocene realizacije načrtovanih nalog poslovnega načrta in 1,5 % po kriteriju razvojne usmerjenosti 

družbe. 
66

   Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 in NPB1. 
67

   Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588
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korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK)68 ter na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktih ne določa, da 

bi morali naročniki imeti interni akt, s katerim bi določili postopke oziroma način oddaje evidenčnih 

javnih naročil oz. naročil na splošno. Ne glede na navedeno naročnik ureja evidenčna javna naročila 

oziroma način oddaje javnih naročil z omenjenim internim aktom. 

Pregledali smo nabave blaga/storitev/gradenj z dveh vidikov, in sicer z vidika prometa z dobavitelji 

ter z vidika izvedenih postopkov oddaje javnih naročil. Metoda preverjanja posameznih izplačil je bila 

otežena, saj komunala precej storitev naroča v tujem imenu in za tuj račun (v okviru storitev 

upravljanja), kar po vsebini ne sodi v okvire ZJN-3.   

Kot določeno omejitev v tem delu izpostavljamo, da družba na analitičnih kontih ne vodi vseh vrst 

storitev. Tako je npr. glavnina stroškov materiala na kontu 400000 »Material«, promet na tem kontu 

pa znaša kar 473.574 EUR, glavnina storitev pa na podkontu 410000 »Storitve…«, kjer je promet 

znašal kar 1.281.829 EUR. Ta dva konta bi bilo potrebno razčleniti, sploh ker se npr. na svojem - 

ločenem podkontu vodijo ostale telekomunikacijske storitve (411004), kjer pa je letni promet (le) 

28,54 EUR, ne vodijo pa se npr. stroški čiščenja objektov, stroški tekočega vzdrževanja vozil, stroški IT 

storitev, stroški študentskega dela ipd. Z vidika večjega obvladovanja stroškov in predvsem z vidika 

tveganj s področja javnega naročanja bi bilo, po našem mnenju, smiselno v računovodstvu te stroške 

bolj razčleniti. 

Ugotovili smo tudi, da večino blaga in storitev družba naroča brez zbiranja ponudb, četudi je vrednost 

naročila višja od 10.000 EUR + DDV. Na tak način ni mogoče dobiti zagotovila, da družba pri teh t. i. 

evidenčnih javnih naročilih ustrezno spoštuje temeljna načela javnega naročanja, kamor se na prvo 

mesto uvršča prav načelo gospodarnosti. Glede na navedeno podajamo naslednje priporočilo: 

VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 12 

Pristojen organ naj vodstvu komunale naloži oziroma predlaga, da se (čeprav tega ne zahteva 

noben predpis) sprejme interni akt, v katerem se naj določi, kdaj mora družba pridobiti najmanj tri 

pisne ponudbe in na kakšen način se zagotavljajo notranje kontrole, da ne bi prišlo do drobljenja 

javnih naročil. V internem aktu naj se določi tudi to, da mora družba vsa evidenčna javna naročila, 

višja od 10.000 EUR + DDV, javno objavljati na svoji spletni strani.  

V drugem odstavku 21. člena ZJN-3 je določeno (cit.): »Za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je 

nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka, je naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, 

učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti v skladu s tem odstavkom. Naročnik mora za ta 

naročila voditi tudi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in 

vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporočiti podatke v skladu s 106. členom tega zakona. 

Naročnik vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil 

objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od 

mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom 

predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega 

subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.«  

V drugem odstavku 106. člena je kot rok za poročanje 28. februar tekočega leta za preteklo leto.   

                                                           
68

   Uradni list RS, št. 69/11 – UPB. 
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Družba je oddala in na portalu javnih naročil objavila naslednje podatke za leto 2018: 

a) na splošnem področju: 

VRSTA 
PREDMETA 

ZJN-3 MEJNE VREDNOSTI ZA 
EVIDENČNA NAROČILA (BREZ DDV) 

SKUPNO ŠTEVILO 
EVIDENČNIH NAROČIL 

SKUPNA VREDNOST EVIDENČNIH 
NAROČIL (BREZ DDV) V EUR 

Blago 0 - 19.999 EUR 180 270.137 

Storitve 0 - 19.999 EUR 261 1.055.551 

Gradnje 0 - 39.999 EUR 44 159.567 

Skupaj 485 1.485.255 

b) na infrastrukturnem področju: 

VRSTA  
PREDMETA 

ZJN-3 MEJNE VREDNOSTI ZA 
EVIDENČNA NAROČILA (BREZ DDV) 

SKUPNO ŠTEVILO  
EVIDENČNIH NAROČIL 

SKUPNA VREDNOST EVIDENČNIH 
NAROČIL (BREZ DDV) V EUR 

Blago 0 - 49.999 EUR 9 17.906 

Storitve 0 - 49.999 EUR 14 91.903 

Gradnje 0 - 99.999 EUR 0 0 

Skupaj 23 109.809 

Tudi seznam evidenčnih javnih naročil, katerih vrednost je višja od 10.000 EUR brez DDV, je družba v 

roku oddala in objavila na portalu javnih naročil.69   

V okviru tega pregleda smo preverili: 

 ali družba v vseh pomembnih pogledih ustrezno upošteva določbe področnih predpisov; 

 promet z nekaterimi naključno izbranimi dobavitelji.  

Seznam največjih dobaviteljev v letu 2018 je v prilogi 2 tega poročila. Nekateri od njih so bili izbrani 

na javnem razpisu, ne pa vsi.  

Na področju izvajanja postopkov oddaje javnih naročil si družba pomaga z zunanjo sodelavko, saj v 

družbi ni zaposlenega nobenega pravnika. Ugotovili smo, da pri posameznih dobaviteljih, ki za družbo 

izvajajo razna gradbena dela, ter pri storitvah vzdrževanja (tudi zimskega) obstaja tveganje, da je 

obseg istovrstnih dobav presegel zakonsko določene pragove za sklepanje pogodb brez predhodne 

javnega objave razpisa.   

Družba je pojasnila, da bo v letu 2019 za storitve gradenj in vzdrževanja (tudi zimskega) pripravila 

javni razpis, zato posebnega priporočila v tem delu ne podajamo.  

 

2.3 Poslovanje družbe v obdobju 1. 1. 2019 - 30. 4. 2019 

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju70 (v 

nadaljevanju: ZPPIPP) v 28. členu določa, da mora poslovodstvo pri vodenju poslov družbe ravnati s 

profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in si pri tem prizadevati, da je družba vedno 

kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna.  

V 11. členu je določeno: »Kratkoročna plačilna sposobnost je sposobnost pravne ali fizične osebe v 

določenem časovnem obdobju poravnati vse obveznosti, ki so zapadle v tem časovnem obdobju. 

                                                           
69

  Link do objave: https://www.enarocanje.si/EvidencnaNarocila/CSVIskalnikArhiva.aspx  
70

  Uradni list RS, št. 13/14 – UPB, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US. 
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Dolgoročna plačilna sposobnost je trajna sposobnost pravne ali fizične osebe izpolniti vse obveznosti 

ob njihovi zapadlosti.« 

Nadalje zakon v 14. členu določa, da je insolventnost položaj, ki nastane, če družba: 

 v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (v 

nadaljnjem besedilu: trajnejša nelikvidnost), ali 

 postane dolgoročno plačilno nesposoben. 

Načeloma je družba trajneje nelikvidna, če med drugim za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo 

ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, 

izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu. V vsakem primeru se šteje, da je družba 

trajneje nelikvidna, če za več kot dva meseca zamuja: 

 s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače ali 

 s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom 

plač delavcem, 

in če takšno stanje traja na dan pred vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti. 

Načeloma je dolžnik dolgoročno plačilno nesposoben, če je vrednost njegovega premoženja manjša 

od vsote njegovih obveznosti ali če je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla 

polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv. 

Zakon nadalje v 15. členu ureja postopek finančnega prestrukturiranja. Gre za celoto ukrepov, ki se 

izvedejo, da bi dolžnik postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben. 

Izpostavljamo še določbo 31. člena istega zakona, ki določa: » Družba mora gospodariti z viri in 

naložbami tako, da je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse svoje zapadle obveznosti. Družba 

mora za upravljanje likvidnostnega tveganja oblikovati in izvajati politiko rednega upravljanja 

likvidnosti, ki jo potrdi poslovodstvo in vključuje: 

1.     načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih odtokov in zadostnih denarnih pritokov 

zanje ob upoštevanju normalnega poteka poslovanja in morebitnih položajev likvidnostnih kriz, 

2.     redno spremljanje in upravljanje likvidnosti, 

3.     opredelitev ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma odpravo vzrokov za nastanek nelikvidnosti 

in opredelitev drugih možnosti zanje.« 

Preverili smo: 

 Ali je družba na dan 30. 4. 2019 likvidna in solventna ter sposobna tekočega poravnavanja 

obveznosti? 

 Ali ima družba na dan 30. 4. 2019 zagotovljena zadostna in ustrezna denarna sredstva rezervnega 

sklada, oblikovanega v okviru upravljanja večstanovanjskih objektov?    

Ugotovitve: 

Družba na dan 30. 4. 2019 ni kratkoročno likvidna, saj na dan 30. 4. 2019 ni bila sposobna poravnati 

vseh obveznosti, ki so zapadle v tem časovnem obdobju.  

Ali je družba na dan 30. 4. 2019 že insolventna ali ne, ni mogoče z gotovostjo potrditi, je pa zagotovo 

prisotno tveganje za nastanek insolventnosti. Do vključno aprila je družba plače in prispevke redno 

plačevala. Odgovornost za to je na upravi, ki mora to spremljati ter o tem tudi poročati organu 
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nadzora in lastnikom. Ni pa poravnavala obveznosti do dobaviteljev, ki znašajo 1.784 tisoč EUR. 

Družba lahko to stanje vzdržuje, če se omeji celotna izvedba investicij (razen že prevzetih obveznosti 

pri najemih), saj družba razpolaga z približno 200 tisoč EUR amortizacije. Iz podatkov portala 

https://bonitete.bisnode.si/BoniteteCE je razvidno, da znaša plačilni indeks 55, za dejavnost pa 83 

(na lestvici od 1 do 100) in da podjetje plačuje od 16 do 30 dni po valuti (za obdobje 31.3.2018 – 

31.3.2019)71.  

 

 

2.3.1 Finančno stanje družbe na dan 30. 4. 2019 

 

Na dan 30. 4. 2019 je bilo finančno stanje v družbi sledeče:  

OSNOVNE BILANČNE POSTAVKE 
PODATEK V EUR 

NA DAN 30. 4. 2019 

1 STANJE SREDSTEV NA TRR  -156.138 

2 SKUPAJ KRATKOROČNE TERJATVE 1.484.154 

3 

SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.784.228 

Že zapadle obveznosti 828.036 

Še nezapadle obveznosti (vključno s plačo za mesec april)  576.507 

4 SKUPAJ DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  154.930 

5 SKUPAJ DOLGOROČNE TERJATVE 0 

6 POSLOVNI IZID 01.01.2019 – 30.04.2019 - 93.524 

Vir: Nerevidirana bruto bilanca I-IV, Komunala Idrija. 

Družba je imela na dan 30. 4. 2019 sklenjeni dve veljavni kreditni pogodbi: 

 Pogodbo o dolgoročnem kreditu, sklenjeno pri Deželni banki Slovenije d. d. Znesek kredita z 

ročnostjo 5 let znaša 250.000 EUR, odplačilo v 60-ih mesečnih obrokih (30. 11. 2016 – 31. 10. 

2021). Obrestna mera znaša 6-mesečni EURIBOR + 2,75 %, kar je ugodno. Družba obveznosti 

redno odplačuje.  K zadolžitvi je družba pridobila predhodno soglasje obeh občin.  

 Pogodbo o odobrenem limitu na transakcijskem računu, sklenjeno pri Deželni banki Slovenije d. 

d., z veljavnostjo do 1. 4. 2020. Obrestna mera je sicer 3,5 % letno, kar je ugodno. K zadolžitvi niti 

Občina Idrija niti Občina Cerkno nista podali soglasja.  

 

                                                           
71

 Obrazložitev podatkovne baze: »Izračuni temeljijo na podlagi vseh plačanih slovenskih računov iz podatkovne baze. Ta ne 
zajema vseh računov, ki so bili izstavljeni podjetju ampak zgolj tiste, ki so nam bili dostopni«. 

https://bonitete.bisnode.si/BoniteteCE
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Kot se je izkazalo v času izvedbe tega pregleda72, bi Komunala morala predhodno zaprositi za 

soglasje, Občina pa bi o tem kreditu morala poročati preko spletne aplikacije e-Dolg -občine. 

 

Družba je torej kratkoročno nelikvidna in tudi prognoza dolgoročne likvidnosti ni dobra. Deloma so k 

temu pripomogle tudi investicije, izvedene v letu 2018, saj ima vsaka investicija za posledico odliv iz 

računa, ki pa se v stroških ne izkazuje (oziroma se izkaže le deloma, kot amortizacija). Na tem mestu 

izpostavljamo tudi nekatere investicije oziroma dela, ki jih je v letu 2018 Komunala Idrija d. o. o. 

opravila za Občino Idrija ter določene storitve, ki so v povezavi z izvajanjem storitev za Občino Idrija. 

Po podatkih, ki jih je pripravila družba, naj bi bilo tega za 419.160 EUR:  

 

Do tega zneska, ki ga sicer družba trenutno izkazuje na kontu AČR (na dan 31.12.2018 v skupni višini 

385.257 EUR), se ne opredeljujemo, saj je to stvar in predmet revizije računovodskih izkazov, 

zagotovo pa je to do določene mere tudi pomembno vplivalo na slabo likvidnost.  

Zakaj je Komunala Idrija d. o. o. v preteklosti za Občino Idrija opravljala določene storitve brez pisnih 

dogovorov iz predložene dokumentacije in pojasnil odgovornih ni razvidno. Občini v tem delu 

podajamo še dve priporočili.  

 

VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 13 

Občina naj v bodoče vse posle s komunalo dogovarja v obliki pisnih pogodb in dogovorov, kar 

zahteva tudi 50. člen ZJF.  
 

Za nazaj naj se skuša ugotoviti obseg dejansko naročenih in tudi dejansko opravljenih del, ki jih je 

komunala izvedla, ta sredstva pa mora občina zagotoviti v svojem proračunu (ter komunali te 

storitve tudi plačati).    

 

 

 

                                                           
72

 Občina Idrija je namreč dne 13.06.2019 pridobila mnenje Ministrstva za finance, iz katerega med drugim izhaja (cit.): » V 
vašem primeru, gre za kratkoročno zadolževanje, ki pomeni najem kredita z ročnostjo krajšo od 365 dni, pri čemer je 
črpanje kredita v enem proračunskem letu, odplačilo kredita pa v drugem proračunskem letu ali pa je črpanje in odplačilo 
kredita v istem proračunskem letu (likvidnostno zadolževanje). Po vsebini ima Pogodba o odobrenem limitu na 
transakcijskem računu št. 43/18-TR/SP z dne 25. 9. .2018 vse elemente zadolževanja…« 
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VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 14 

Zaradi slabe likvidnosti bi morala družba (ne glede na sprejet letni program) ustaviti vse nove 

investicije v letu 2019. Vsako investicijo bi moral izrecno odobriti Svet ustanoviteljev.  

Predlagamo tudi, da do nadaljnjega tudi vsako novo zaposlitev v družbi izrecno odobri svet 

ustanoviteljev ali drug pristojen organ nadzora. Le-ta mora od družbe zahtevati tudi redna poročila 

o upravljanju likvidnostnih tveganj ter spremljanje realizacije ukrepov za preprečitev oziroma 

odpravo vzrokov za nastanek nelikvidnosti, kot je to sicer predvideno z 31. členom ZPPIPP.  

Organ nadzora naj od Komunale zahteva tudi t.i. sanacijski načrt, v katerem morajo biti navedeni 

konkretni sanacijski ukrepi (ter kazalniki za spremljanje ukrepov), s katerim se naj bi finančno 

stanje v letu 2019 stabiliziralo in tudi izboljšalo.  

Če občina ne bo zagotovila niti poračunov (prenizkih) cen gospodarskih javnih služb v letu 2017 in 

2018 ter če občina izgube, ki je zaradi tega nastala, ne bo pokrila preko subvencije, bo potrebno 

družbi za tekoče poslovanje in za finančno stabilnost zagotoviti dodatne finančne vire, zato občini 

podajamo še naslednje priporočilo:  

VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 15 

Občina naj prouči možnost, da bi družbi dovolila (izdala soglasje k zadolžitvi) dolgoročno zadolžitev 

z ročnostjo do 5 let, v skupnem obsegu do 950.000 EUR. S tem se naj pokrije obstoječi dolgoročni 

kredit (še neodplačan v znesku cca. 120 tisoč EUR), obstoječi revolving kredit (v okvirni višini 600 

tisoč EUR) ter premosti izpad prihodkov, do katerih je prišlo zaradi prenizkih cen (približno 230.000 

EUR). Menimo, da je v tem trenutku to edina smiselna rešitev, s katero se lahko finančno stanje v 

komunali stabilizira in v naslednjem koraku tudi izboljša. Pogoj za soglasje bi moral biti, da je 

dogovorjena obrestna mera nižja od obstoječih, to je 6-mesečni EURIBOR + 2,75 % ali nižja.  

 
V zvezi s tem priporočilom opozarjamo še na določbo 10.g člena Zakona o financiranju občin, ki 

določa (cit.):  »(1) Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in 

javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina 

neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem 

občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje 

dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja 

občine, določen v 10.b. členu tega zakona.  

(2) Pogodbena določila v posojilni pogodbi ali pogodbi o zavarovanju poroštva, ki jo sklenejo posredni 

proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih 

ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno 

prevladujoč vpliv, so nična, če določajo zavarovanje s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno 

izvajanju javne oziroma gospodarske javne službe.  

(3) Soglasje izda občinski svet.  

(4) Obseg zadolževanja in obseg izdanih poroštev iz prvega odstavka tega člena se določi z odlokom, s 

katerim se sprejme občinski proračun.« 
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2.3.2 Upravljanje z rezervnim skladom  

Rezervni sklad je instrument za zagotavljanje vzdrževanja večstanovanjskih stavb. Gre za pomemben 

institut, ki ga je vpeljal stanovanjski zakon.  V rezervnem skladu se mesečno zbirajo sredstva lastnikov 

stanovanj v večstanovanjskih stavbah, za njihovo vzdrževanje. Namen rezervnega sklada je torej 

zagotoviti oz. izboljšati vzdrževanje stanovanjskega fonda, hkrati pa porazdeliti finančna bremena 

lastnikov na daljše obdobje.  

Sredstva v rezervni sklad je po zakonu dolžan vplačevati lastnik stanovanja.  S sredstvi rezervnega 

sklada gospodari upravnik. 

 

 

Vir: Poslovni načrt za leto 2019 

 

Komunala je na dan 31.12.2018 imela odprte 4 račune, od tega 3 redne ter 1 fiduciarnega.   
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Na dan 30.04.2019 je družba imela odprtih 8 transakcijskih računov, in sicer: 

  Banka 
Vrsta 

računa 
Datum odprtja 

Stanje  
31.12.18 

Stanje  
30.04.19 

SI56 0475 2000 0207 145   NOVA KBM d.d. T 7.06.2001 47.987 7.459 

SI56 0224 4025 6852 842   NLB d.d. T 15.11.2007 97.932 21.595 

SI56 1910 0001 0194 172  DBS d.d. T 21.11.2008 -491.891 -587.461 

SI56 1910 0001 1460 410  DBS d.d. T 10.01.2019 / 81.561 

SI56 1910 0001 1460 313   DBS d.d. F 10.01.2019 / 306.390 

SI56 0475 2000 1068 020  NOVA KBM d.d. F 12.07.2004 281.049 12.872 

SI56 1910 0001 1460 507   DBS d.d. F 11.01.2019 / 1.423 

SI56 0224 4026 2946 285  NLB d.d. F 20.03.2019 / -23 

        -64.923 -156.138 

 

Zadnji štirje transakcijski računi so namenjeni upravljanju s sredstvi rezervnega sklada, pri čemer pa 

je bil četrti račun samo odprt in se še ne uporablja. Negativno stanje je posledica stroškov vodenja 

računa.  

Družba je v začetku leta 2019 pri dejavnosti »upravljanje večstanovanjskih objektov« prešla iz starega 

(Bass) na nov informacijski sistem (Imagine), posledično pa se je bančni promet te dejavnosti 

prenesel na ločena računa. Iz tega razloga sta bila na DBS d.d. odprta dva nova računa (…410 za 

obračun stroškov upravljanja in …313 za rezervne sklade), stari računi pa še niso bili zaprti, se bodo 

pa predvidoma zaprli do konca leta 2019. Dodatno sta bila odprta še:  

- račun DSB št. …507, in sicer za upravljanje na naslovu Ulica Svete Barbare 4, kjer so se etažni 

lastniki odločili, da želijo imeti sredstva rezervnega sklada na ločenem računu.  

- račun NLB št. …285, in sicer na podlagi pogodbe, po kateri so etažni lastniki želeli najemniku 

lokala v pritličju zaračunavati najemnino za uporabo funkcionalnega zemljiška, na katerem ima 

lokal letni vrt. Ta TRR je prazen in ga trenutno bremenijo le tekoči stroški vodenja računa.   

Družba je pojasnila, da so v prvih mesecih imela določene težave z evidentiranjem plačil v povezavi s 

starim in novim informacijskim sistemom, saj so posamezniki vplačevali še na stare transakcijske 

račune.  Šele v maju so se stanja uskladila ter opravile preknjižbe tako za naprej kot za nazaj.  

 
Pridobili smo zadostna, vendar ne popolna zagotovila, da je družba na dan 30. 4. 2019 imela 

zagotovljena zadostna in ustrezna denarna sredstva rezervnega sklada, oblikovanega v okviru 

upravljanja večstanovanjskih objektov.  Iz tega razloga smo dodatno preverili stanje na dan 

31.5.2019, saj so po zagotovilih družbe ti podatki tudi verodostojni. Iz izpiskov transakcijskih računov 

izhaja naslednje stanje:  

 

 TRR Banka 
Vrsta 

računa 
Stanje 

 31.12.18 
Stanje  

30.04.19 
Stanje  

30.04.19 

SI56 1910 0001 1460 313   DBS d.d. T / 306.390 362.433 

SI56 0475 2000 1068 020  NOVA KBM d.d. F 281.049 12.872 14.987 

SI56 1910 0001 1460 507   DBS d.d. F / 1.423 1.531 

KRATKOROČNI DEPOZITI
73

     450.000 450.000 450.000 

S K U P A J  731.049 770.685 828.951 

                                                           
73

 Ta sredstva so izkazana na kontu 183001 »Kratkoročni depoziti v bankah«, tako v bilanci na dan 31.12.2018, kot tudi v 
bruto bilanci na dan 30.04.2019.  
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Iz primerjave med izkazanim in dejanskim stanjem denarnih sredstev rezervnega sklada izhaja 

naslednje: 

 31.5.2019  V EUR 

Obračunsko stanje (informacijski  sistem Imagine) 842.517,29 

  Vezana sredstva v depozitih 450.000,00 

TRR SI56 1910 0001 1460 313 362.433,23 

TRR SI56 1910 0001 1460 507 1.530,50 

TRR SI56 0475 2000 1068 020 14.986,79 

SKUPAJ 828.950,52 

  Razlika na račun založenih sredstev - 13.566,77 

Požarni redi za vse objekte - plačani iz rednega TRR 10.700,00 

Obnova kurilnice za Gradom 20 - Komunala plačala iz rednega TRR 2.500,00 

SKUPAJ 13.200,00 

  Neugotovljena razlika 366,77 

 

Družba je pojasnila, da do razlike v višini 366,77 EUR  prihaja na račun nakazil strank, ki tudi 

prispevek za rezervni sklad vplačujejo na redni TRR komunale, ki pa do dneva izdaje poročila še niso 

bila v celoti prenakazana. Glede na navedeno smo pridobili popolna zagotovila, da se dejansko stanje 

denarnih sredstev rezervnega sklada v vseh pomembnih pogledih ujema z evidenčnimi podatki.   

Ne glede na navedeno pa (zaradi slabega finančnega stanja, opisanega v okviru točke 2.3.1.) do 

nadaljnjega obstaja tveganje, da bi družba po teh sredstvih likvidnostno ali kako drugače posegla, 

zato občini v tem delu podajamo naslednje priporočilo: 

 

VSEBINA PRIPOROČILA ŠT. 16 

Pristojni organ nadzora naj od družbe zahteva, da mu do nadaljnjega vsak mesec posreduje 

dokazilo, da so sredstva rezervnega sklada zagotovljena v ustrezni višini.  
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3 KONČNE DOLOČBE 

 

V tem dokumentu so navedena razkritja, ugotovljena na podlagi razpoložljivih podatkov in 

dokumentov, ki sta jih posredovala naročnik ter komunala. To poročilo se nanaša na pregledane 

dokumente in evidence in ne more biti razširjeno na vse poslovne dogodke. Dopuščamo možnost, da 

v teku našega poizvedovanja niso bile odkrite vse zadeve, ki bi jih pri izvajanju naših postopkov 

smatrali kot bistvene, ali s katerimi morda nismo bili seznanjeni, a bi lahko vplivale na naše poročilo.  

Dne 19.06.2019 je bil na sedežu naročnika izveden tudi t.i razčiščevalni sestanek, na katerem sta tako 

komunala kot naročnik podala določene pripombe, komunala pa tudi dodatna pojasnila v zvezi z 

razkritji, ki izhajajo iz predloga poročila. Vse pripombe in vsa pojasnila so v tem poročilu tudi že 

upoštevana. 

Iz tega razloga podajanje dodatnih pripomb in pojasnil zoper navedbe v tem poročilu ni več mogoče.  

 
 

 

 

Mag. Aleksander Kupljenik, vodja pregleda 

Državni notranji revizor 

Preizkušena notranji revizor 
 

 

        Dr. Metka Cerar, direktorica 

         Preizkušena državna revizorka 

     Preizkušena državna notranja revizorka 
 

 

Priloge: 

 Priloga 1:   Organigram družbe in število zaposlenih po NOE 

 Priloga 2   Največji dobavitelji družbe v letu 2018 

 Priloga 3:   Odgovori na vprašanja članov Odbora za finance 20. 5. 2019 

 

Vročiti: 

 Naročniku:   elektronski (PDF) izvod, 1 pisni izvod 

 Komunali Idrija:   elektronski (PDF) izvod
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Priloga 1:  
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Priloga 2:  Največji dobavitelji družbe v letu 2018 (s prometom nad 15.000 EUR + DDV) 

NAZIV VSOTA 

PETROL D.D., LJUBLJANA 316.161,36 

GALAKSIS D.O.O. 181.825,25 

PTGM 95.281,43 

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, D.O.O. 83.225,08 

SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O. 65.528,38 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 61.914,80 

EUROMOG GABRIJEL KAVČIČ S.P. 60.985,57 

GANTAR TOMAŽ S.P. 56.995,61 

KOLEKTOR SISTEH D.O.O. 56.656,48 

KOLEKTOR CPG d.o.o. 54.893,44 

ZAVAROVALNICA SAVA, D.D. 52.827,90 

EUROFINS ERICO SLOVENIJA D.O.O. 51.544,05 

RUPNIK VIKTOR 51.244,51 

GM LIKAR ROK LIKAR S.P. 49.056,04 

DK SOL D.O.O. 46.171,27 

BASS d.o.o. 45.428,26 

ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 39.432,41 

MARKLES PODJETJE ZA PROIZVODNJO, 38.867,16 

POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 37.610,49 

VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 32.451,56 

GANTAR INŠTALACIJE D.O.O. 31.531,28 

TARIN D.O.O. 31.050,00 

DOLOMIT gradbena mehanizacija-separacija peska 29.431,35 

ZEMELJSKA DELA BRANKO KOFOL S.P. 28.098,39 

ZAGOŽEN D.O.O. 26.884,77 

BETAPLAST D.O.O. 26.376,90 

KOLEKTOR ASCOM D.O.O. 24.247,17 

TELEKOM SLOVENIJE D.D. 22.396,84 

AGENCIJA M SERVIS 21.800,29 

VERTEKS TG TISKARSTVO, 21.714,08 

KMETIJSKE STORITVE 19.846,77 

DUES D.O.O. 19.800,00 

KORONA D.O.O. ŠKOFJA VAS 19.461,68 

"GRAMEH" GRADBENA MEHANIZACIJA 19.435,50 

VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN 18.460,68 

SLEDENJE D.O.O. 18.103,31 

ČIST-OST 18.086,09 

BOGDAN RUPNIK S.P. 18.058,71 

MIVŠEK IVAN 17.844,92 

STEKAL D.O.O. TOLMIN 17.109,59 

KOMI VZDRŽEVANJE CEST-POTI 16.667,07 

GRACIA D.O.O. PROIZVODNJA, TRGOVINA, UVOZ - IZVOZ 16.321,54 

EKO LUX D.O.O. 16.268,69 

AVTOPREVOZNIŠTVO FRELIH 15.984,25 

BAJEC MIROSLAV 15.954,03 

MA.CO.T. D.O.O. LJUBLJANA 15.816,00 

KOTO D.D., LJUBLJANA 15.736,12 

VZDRŽEVANJE CEST MATIC KOLER S.P. 15.672,27 

NETS 15.009,60 
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Priloga 3: Odgovori na vprašanja članov Odbora za finance 20. 5. 2019 

1. Zanima me ali se je vir dobaviteljev na Komunali v času direktorja Fekonja kaj spremenil. In če 

se je me zanima ali je bila ta sprememba upravičena? 

ODGOVOR:  

Seznam dobaviteljev se do določene mere vsako leto spreminja, tako kot v vsaki gospodarski družbi in 

tako kot na občini. Podatki o dobaviteljih so od leta 2014 javno dostopni preko portala ERAR, kjer pa 

se sicer pojavljajo tudi posamezni izvajalci, ki storitve opravljajo v tujem imenu in za tuj račun (plačila 

iz rezervnih skladov): https://erar.si/placnik/13286218/#transakcije 

V dogovoru s komunalo bo podatke o največjih dobaviteljih za obdobje 2015, 2016 in 2017 do seje 

Odbora za finance pripravila in predložila Komunala.  

2. Za obdobje dir. Fekonja naj se preverijo vsa sponzorstva in posojila, ki jih je dala Komunala. 

ODGOVOR:  

Sponzorstva se delijo na podlagi posebnega pravilnika v obsegu, ki je naveden v poslovnem načrtu za 

posamezno leto. Preverili smo sponzorstva za leto 2018 (ki so skupaj znašala nekaj več kot 7 tisoč 

EUR), pri čemer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti ali tveganj. Drugi odstavek 10. člena omenjenega 

pravilnika določa (cit.): »Seznam prejemnikov ter višino sponzorskih in donatorskih sredstev se objavi 

na spletni strani družbe«.  Komunala bo na svojih spletnih straneh objavila podatke o sponzorskih in 

donatorskih sredstvih za zadnja tri leta, tako da se bo Odbor za finance s temi podatki lahko seznanil 

na ta način.     

3. Ali je finančno poslovanje - zadolževanje subjekta smotrno in zakonito (upoštevaje denimo 

uporabo dragih limitov na bankah namesto zadolževanja s krediti, ki je najbrž ugodnejši način 

- oz. to naj se preveri), nadalje ali je prihajalo do (dejanskih) zadolževanj brez soglasja 

družbenikov in ali so ta morebitna zadolževanja skladna s predpisi in aktom o ustanovitvi 

komunale? 

ODGOVOR:  

O zadolženosti in dolgovih komunale je v poročilu navedeno v okviru točke 2.3.1. 

4. Ali je število zaposlenih ustrezno glede na obseg dela in obveznosti komunale (bodisi v celoti, 

bodisi po posameznih panogah)? 

ODGOVOR:  

Za področje komunale ne obstajajo normativi (kot npr. za vrtce). Težko je narediti tudi primerjave 

med komunalami, ker komunale izvajajo različne dejavnosti. V poročilu smo razkrili podatke o številu 

zaposlenih, o dodani vrednosti na zaposlenega ter o številu zaposlenih v drugih komunalah. 

Ocenjujemo, da je število zaposlenih v danih okoliščinah v vseh pomembnih pogledih ustrezno, drži 

pa, da je dodana vrednost na zaposlenega nižja kot v drugih komunalah. Komunala bo dodatne 

podatke o številu zaposlenih na dan 30.04.2019 na ravni posameznih NOE še pripravila in posredovala 

članom odbora.  

https://erar.si/placnik/13286218/#transakcije
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5. Ali je pred prevzemom dimnikarskega podjetja Raufnk d.o.o. in pred prevzemom dimnikarske 

službe za območje občin Cerkno in Tolmin bile izvedene ustrezne analize trga in rentabilnosti 

širitve ter, ali je bil izveden ustrezen pregled prevzetega subjekta (glede cene itd.)? 

ODGOVOR: 

Pred prevzemom je bilo pripravljeno gradivo tako za potrebe skupščine kot tudi za potrebe Sveta 

ustanoviteljev. V dogovoru s Komunalo bo to gradivo v vednost predloženo tudi Odboru za finance.  

6. Pregled računov za odvetniške storitve – ali so ustrezni glede na izvedene storitve? 

ODGOVOR:  

Da, računi za odvetniške storitve so ustrezni. Je pa družba v letu 2018 za raznovrstne pravne storitve 

porabila 55.445 EUR. Specifikacija stroška je sledeča: 

 

 

Pregledali smo izplačila družbi Tarin d.o.o. (pravna pomoč in pomoč pri javnih naročilih) in družbi 

DUES d.o.o. (pomoč s področja davčnih in drugih predpisov). Pri tem ni bilo ugotovljenih nobenih 
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napak ali pomanjkljivosti: vsa izplačila temeljijo na verodostojnih knjigovodskih listinah, obseg in 

vsebino zaračunanih del pa je možno tudi dejansko preveriti.  

7. Pregled skladnosti bilanc letnega poročila (za celotno družbo ali za posamezne sklope) z 

dejanskim stanjem (glede izdatkov, glede finančnega stanja in glede poslovnega izida). 

ODGOVOR: 

To presega okvire pregleda po 71. in 72. členu ZJF. Gre za revizijo računovodskih izkazov, ki še poteka 

in jo izvaja družba BM Veritas d.o.o. iz Ljubljane.  

8. Pregled ne samo za 2018 ampak tudi povezava in trend po stroškovnih postavkah od leta 

2017? 

ODGOVOR: 

V tem delu smo pripravili primerjavo posameznih stroškovnih postavk za zadnja 4 leta. Podrobnejša 

analiza na nivoju podkontov ni možna iz razlogov, ki so navedeni v poročilu, saj družba na analitičnih 

kontih ne vodi vseh vrst storitev. Tako je npr. glavnina stroškov materiala na kontu 400000 

»Material«, promet na tem kontu pa znaša kar 473.574 EUR, glavnina storitev pa na podkontu 

410000 »Storitve….«, kjer je promet znašal kar 1.281.829 EUR.  

9. V pravilu za razporejanje prihodkov, odhodkov ter izkazovanje sredstev in obveznosti do virov 

sredstev po posameznih dejavnostih in občinah 5. člen v točkah 3. in 4. določa da se 

neposredne stroške najemnin infrastrukture ne upošteva pri razporejanju stroškov posrednih 

stroškovnih mest in stroškov uprave. Potrebno je preveriti ugotovitev, da se to pravilo ne 

upošteva ne pri pripravi načrtov, ne v poslovnih poročilih niti ne v elaboratih za določanje cen 

storitev? 

ODGOVOR: 

Navedeno določilo je skladno s SRS (2016) 32.3. , ki določa, da mora pri razporejanju posrednih 

stroškov izvajalec GJS uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki te stroške povzročajo. Če teh 

aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža 

neposrednih stroškov. Ustreznost uporabe sodil je bila s strani pooblaščenega revizorja potrjena v 

poročilu revizije računovodskih izkazov, zato smo šteli, da so sodila ustrezna.   

10. Ali je odziv uprave in reševanje izrednih dogodkov, v poslovnem smislu, zadovoljiv? Vprašanje 

je vezan na izlitje vode pri Kolektorju, cca 30.000 m3 (!?), ki je bil upoštevan v poslovnih 

poročilih šele po letu in pol zatem ko je bil izliv saniran. Obstajajo podobni primeri? Obstaja 

mesečni pregled poslovanja in analizo odstopanj od planiranega? So nosilci posameznih služb 

in dejavnosti seznanjeni z rezultatom in neposredno vključeni v načrtovanje ukrepov? 

ODGOVOR: 

Družba stroške in prihodke spremlja mesečno, glede samih ukrepov pa smo podali nekaj priporočil. 

Ostalega nismo pregledovali, ker presega okvire pregleda po 71. in 72. členu ZJF. Na podlagi 

dogovora na razčiščevalnem sestanku dne 19.6.2019 bo Komunala  Odboru za finance posredovala 

pisni odgovor na vprašanje, povezano z izlitjem vode pri Kolektorju.   
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11. Obstaja redni pregled uspešnosti izvajanj planiranih ukrepov? 

ODGOVOR: 

Pravica/naloga/pristojnost organov nadzora je, da od uprave zahtevata  poročanje o načrtovanih in 

izvršenih ukrepih. Glede tega smo podali tudi priporočilo. 

12. Komunala ima določene visoko stroškovne dejavnosti ki so sezonske (zimska služba, 

vzdrževanje cest, ...). A je metoda prerazporeditve stroškov teh dejavnosti v koledarskem letu 

po mesecih zadovoljiva? A je pri planiranju stroškov in virov celotnega podjetja upoštevana 

sezonska komponenta?  So stroški ostalih dejavnosti prilagojene te sezonskosti v smislu 

učinkovitega razporejanja resursov? 

ODGOVOR:  

Med razlogi za slab poslovni rezultat so izpostavljeni štirje. Po vsebini gre sicer za enega od več 

možnih ukrepov za obvladovanje stroškov in načrtovanje prihodkov, pri čemer pa nismo prepričani, da 

bi dodatne aktivnosti v smeri, ki izhajajo iz vprašanja, lahko bistveno vplivale na izboljšanje 

finančnega položaja družbe. Če bi se izkazalo, da so predlagane aktivnosti tudi dejansko potrebne, bo 

družba v dogovoru z organi nadzora to tudi zagotovila.   

13. Ali obstaja dolgoročno planiranje investicij v osnovna sredstva (doba 5 let)? Je to smotrno 

planirano z upoštevanjem stanja in obrabljenost opreme? 
 

 

 

 

 

ODGOVOR:  

Družba glede na finančno stanje trenutno  investicije načrtuje sproti (letno). Se pa strinjamo, da bi bilo 

primerneje izdelati nek srednjeročni načrt nabav, naj pa se to uredi na relaciji »organi nadzora – 

poslovodstvo družbe.«.  

14. Ali je bila nabava 4 tovornih avtov VW v letu 2018 (63 k€) smotrna in upravičena? 

ODGOVOR: 

Družba za nabavo teh 4 tovornih avtomobilom nima izdelane ustrezne investicijske dokumentacije 

(DIIP), ker je ni dolžna pripravljati. Posledično ni bilo mogoče presojati upravičenosti razlogov za ta 

nakup, pričakovane učinke in realizirane učinke. Iz tega razloga se do tega vprašanja ne moremo 

opredeliti. Je pa nabava potekala zakonito in v skladu s potrjenim finančnim oziroma poslovnim 

načrtom.  

15. V primeru racionalizacije dejavnosti Komunale Idrija, da bi določene nehala izvajati 

(dimnikarska služba, upravljanje nepremičnin in športnih objektov, energetika, ...), kakšen bi 

bil vpliv fiksnih stroškov ki ne bodo morali biti racionalizirani? 

ODGOVOR:  

Za odgovor na to vprašanje je potrebno narediti podrobnejšo analizo, kar pa presega okvire pregleda, 

tudi zato, ker gre za hipotetično vprašanje. Zagotovo pa obstaja verjetnost, da bi opustitev izvajanja 

določenih dejavnosti vodila do presežnih kadrov, o čemer pa lahko Svet ustanoviteljev vedno zahteva 

pojasnila od vodstva družbe.  
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16. Bi ta racionalizacija dejansko pripomogla za dosego boljšega rezultata poslovanja? 

ODGOVOR: 

Neizvajanje tržnih dejavnosti, ki jih družba dela z minusom (kamor se v tem trenutku še vedno uvršča 

tudi dimnikarska služba), bi zagotovo prispevali k boljšemu rezultatu. Več o tem je v poročilu 

navedeno v okviru poglavja 2.2.2. 

17. Ali so težave za negativni rezultat nekod drugje, npr. neobvladovanje stroškov na osnovnih 

dejavnosti Komunale? 

ODGOVOR: 

Najpomembnejši razlog za slab poslovni rezultat na delu javnih služb so zagotovo prenizke cene 

gospodarskih javnih služb. Med razlogi za slab poslovni rezultat na delu tržnih dejavnosti pa gre 

zagotovo razloge iskati (tudi) v previsokih stroških glede na realizirane prihodke. Menimo, da je vsaj 

deloma k temu prispeval tudi nezadosten nadzor nad poslovanjem družbe v letu 2018 (saj družba še 

ni imela Nadzornega sveta).  

18. Ali je način izračuna cen (GJS in trg) storitev sistematizirana, v skladu s pravilniki in predpisi, 

ter podprta s zadovoljivo stroškovno podlago? 

ODGOVOR:  

Vse o izračunu cene je v poročilu navedeno pod točko 2.2.3.  

19. Obstaja kontrola načrtovanih in dejanskih stroškov po opravljeni storitvi ali projekta? 

ODGOVOR:  

Obstaja, vendar se premalo izvaja.  Iz poslovnega načrta za leto 2019 (str. 65) je npr. razvidno, da se 

za leto 2019 načrtuje pozitiven poslovni rezultat v višini 13 tisoč EUR. Dejansko pa je poslovni rezultat 

v prvih 4 mesecih negativen.  
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Organ nadzora bi po našem mnenju moral zahtevati podatke vsaj o trimesečni realizaciji ter redno 

spremljati načrtovane in dejanske prihodke ter odhodke. Lahko se zahteva tudi, da se npr. stroški 

dela, materiala in storitev razčlenijo na neposredne in posredne stroške. Vsako bistveno odstopanje 

med načrtovanimi in dejanskimi kategorijami bi bilo potrebno ugotavljati sproti (in ne šele ob koncu 

poslovnega leta. 

20. Ali je način izbora podizvajalcev v skladu s predpisi in v duhu dobrega gospodarjenja z javnimi 

sredstvi? 

ODGOVOR:  

S podatki o podizvajalcih izvajalcev ne razpolagamo. So bili pa izvajalci zimske službe in v sezoni 

2018/2019 izbrani brez javnega razpisa, čeprav bi glede na obseg morali biti. Družba je pojasnila, da 

uporablja predvsem lokalne izvajalce, z razpisom pa tvega, da bi le ti izpadli. Pridobila je tudi mnenje, 

da javni razpis ne bi prispeval niti k večji učinkovitosti poslovanja niti k zniževanju obsega stroškov. Ne 

glede na navedeno bo družba razpis za leto 2019 pripravila, saj jo k temu zavezuje ZJN-3.  

21. Obstaja finančno vrednotenje projektnih izboljšav? 

ODGOVOR: 

Tega nismo preverjali, saj presega časovne in finančne okvire pregleda. Je pa to stvar 

sprejemanja/potrjevanja programa dela ter poročanja o realizaciji programa dela.  

 

22. V poslovnem poročilu prikazani odhodki pod rubriko »Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 

obratnih sredstvih«, kateri je razlog, da se ti stroški pojavijo v večjih zneskih vsako drugo leto? 

ODGOVOR: 

Odgovor na to vprašanje bo podal revizor računovodskih izkazov ali družba sama v okviru razkritij 

računovodskih izkazov in/ali pojasnil ustanovitelju. Odgovor bo posredovan Odboru za finance.  

23. Ali so sistemske rešitve za upravljanje podjetja primerne in dovolj izkoriščene? 

ODGOVOR: 

Družba je v tem trenutku v slabem finančnem stanju. Razlogi so raznovrstni, po našem mnenju vsi 

resursi (še) niso optimalno izkoriščeni. Sprejeti bo potrebno nabor sistemskih ukrepov za saniranje 

obstoječega finančnega stanja. Poiskati bo potrebno nove priložnosti na trgu (konkurirati tudi na 

javne razpise kakšnih drugih občin) in se skušati dogovoriti z Občinama Idrijo in Cerkno za izvajanje t.i. 

in-house javnih naročil (ki jih omogoča 29. člen ZJN-3).    

 


