
 

 

NADZORNI SVET 

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. 

Carl Jakoba 4 

5280 Idrija 

 

ZADEVA: POROČILO NADZORNEGA SVETA o preveritvi Letnega poročila JP KOMUNALA IDRIJA d.o.o. za 

leto 2019 

 

Spoštovani lastniki! 

Nadzorni svet JP Komunale Idrija d.o.o. je v poslovnem letu 2019 skrbno spremljal poslovanje družbe. Ker je bil 

nadzorni svet oblikovan šele 15.7.2019 nismo nadzorovali vodenja družbe v celem letu 2019.  

 

1. SESTAVA IN DELO NADZORNEGA SVETA 

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

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

- Nadzorni svet se je prvič sestal na konstitutivni seji 15.7.2019 (kot smo poročali že v Poročilu NS z dne 

12.8.2019) in verificiral mandate izvoljenim predstavnikom in imenoval predsednika in namestnika 

predsednika NS. V NS so naslednji člani:  

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

- Franc Lahajnar, predstavnik Občine Cerkno, namestnik predsednice 

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

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

Na prvi seji je NS zastavil bodoče delo in sklenil, da bodo seje NS v letu 2019 mesečno, zaradi spremljanja poslovanja 

po mesecih, ki  je potrebno zaradi visoke izgube v letu 2018 in zaostrene likvidnostne situacije. Najprej je direktor 

pripravil poročilo o poslovnih rezultatih za obdobje 1-6.2019 in predlog popravka plana letnega poslovanja za 2019 

(vključno s planom denarnih tokov), zaradi spremembe cen GJS varstvo okolja in drugih novih zadev. Pripravili in 

sprejeli smo tudi predlog Poslovnika za delo NS, razpis za direktorja, ki mu poteče mandat in predlog uskladitev med 

županom Občine Idrija in direktorjem JP Komunala d.o.o. o poravnavi razmejenih prihodkov. 

Kraj in datum: Idrija, 1.08.2019 
Oznaka dokumenta:  



 

 

Na drugi seji dne 1.8.2019  je NS obravnaval polletno finančno poročilo o poslovanju za 2019 in izhodišča za popravek 

plana za leto 2019, obravnaval je predlog Poslovnika o delu NS (sprejem je bil odložen do septembrske seje NS in 

do sprejema Družbene pogodbe na skupščini družbe), obravnavo Poslovnika o delu direktorja pa je odložil na eno 

od naslednjih sej. Sprejel je sklep o uskladitvi aktov družbe, se seznanil z predlogom Družbene pogodbe in sprejel 

sklep o predlogu za prejemke članov NS za izvajanje funkcije. Potrdil je predlog Razpisa za imenovanje direktorja za 

obdobje po 1.1.2020. Obravnaval je informacijo o prodaji družbe Raufnk d.o.o. in soglašal z Dogovorom o predaji 

upravljalskih pravic  podjetja Raufnk d.o.o. v vmesnem obdobju do prenosa lastniških pravic. Na tej seji so se člani 

dogovorili, da se v avgustu skliče še ena seja, ko bo končana revizija računovodskih izkazov za leto 2018, zaradi 

priprave Poročila NS v zvezi z Letnim poročilom in revizorjevim poročilom za skupščino družbe, ki mora biti izvedena 

do konca avgusta 2019. 

Na tretji seji NS dne 19.8.2019 smo obravnavali popravljeno Letno poročilo za leto 2018, revizorjevo poročilo in Pismo  

poslovodstvu in NS, pojasnilo direktorja k popravkom računovodskim izkazom za leto 2018 in Informacijo direktorja 

o dogovoru z Občino Idrija o poravnavi odprtih terjatev iz preteklih let, v letu 2019. Pripravili smo poročilo o delu NS 

in o Letnem poročilu ter o poročilu revizorja za leto 2018 za skupščino družbe in predlog za imenovanje revizorja 

računovodskih izkazov za leti 2019 in 2020. 

Na sejah jeseni 2019 smo predvsem obravnavali podatke o mesečnem poslovanju in pripravili razpise za direktorja, 

ker direktorju poteče mandat s 31.12.219. Do konca leta 2019 smo imeli osem rednih sej, kjer smo bili vedno prisotni 

vsi člani in smo obravnavali tekoči poslovni izid, po posameznih službah, spremljali problematične dejavnosti, terjatve 

in obveznosti, likvidnost in stanje dejavnosti upravljanja stanovanj, rezervnih skladov v upravljanju Komunale, 

obveščali javnost preko medijev o stanju v Komunali in se ukvarjali z iskanjem novega direktorja. V septembru 2019 

smo izpeljali razpis za direktorja in na prvem razpisu nismo izbrali nobenega od treh prijavljenih kandidatov. 

V začetku decembra 2019 smo objavili drugi razpis za direktorja Komunale in imenovali začasnega direktorja Marijana 

Mržka za obdobje od 1.1.2020 do imenovanja novega direktorja. 

V januarju 2020 smo obravnavali dve prijavi za direktorja in izbrali Brigito Šen Kreže, ki je nastopila funkcijo s 

1.4.2020. 

V prvih mesecih tega leta smo spremljali pripravo letnega poročila za 2019 in pripravo poslovnega načrta za leto 

2020. 

Od marca do maja 2020 so bile naše seje bolj redke, zaradi epidemije. Tudi Komunala je v teh mesecih poslovala v 

omejenem obsegu.  V aprilu smo na video seji pregledali poslovanje v letu 2019 za prva dva meseca. Prvič se nam 

je pridružila nova direktorica.  

Na 13.seji v začetku juliju 2020 obravnavamo Letno poročilo za 2019 z revizorjevim poročilom, plan za leto 2020, 

poslovanje v prvih štirih mesecih leta 2020 in razne druge zadeve.     

Nadzorni svet ugotavlja, da je družba v letu 2019 ponovno poslovala z izgubo, v znesku 477 T EUR, kar je predvsem 

posledica odprave napak iz preteklih let, na katere je lani opozoril revizor s pridržki v revizorjevem poročilu za leto 

2018 in prepoznega zvišanja cen komunalnih storitev. V prvih mesecih leta 2020 je poslovanje pozitivno, prav tako 

je s poslovnim načrtom za leto 2020 predviden manjši dobiček.  



 

 

Zadolženost se v tem času ni povišala, plače so se izplačevale redno, še vedno pa so visoke neporavnane zapadle 

obveznosti do dobaviteljev. 

Nadzorni svet predlaga skupščine družbe, da: 

- Ne podeli razrešnice direktorju Benu Fekonji, ki je vodil družbo v poslovnem letu 2019 

- Podeli razrešnico nadzornemu svetu, ki je nadziral poslovanje družbe in delo uprave od 15.7.2019 dalje.  

  

2. PREVERITEV LETNEGA POROČILA in predloga SKLEPA O POKRIVANJU IZGUBE 

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

d.o.o. dne 22.6.2020, skupaj z revizorjevim poročilom o računovodskih izkazih (vključno z energetsko dejavnostjo) 

za leto 2019, Pismo revizorja poslovodstvu  in NS in s predlogom pokrivanja  izgub. 

1.Nadzorni svet je preveril Letno poročilo za leto 2019, s priloženim Poročilom neodvisnega revizorja in predlog 

pokrivanja bilančne izgube in o rezultatih preveritve obvešča skupščino s tem poročilom. Sprejem Letnega poročila 

in sklep o pokrivanju izgub sta v pristojnosti skupščine družbe in Sveta ustanoviteljev. 

Nadzorni svet na predloženo Letno poročilo nima pripmb. 

2.Predlog direktorja o pokrivanju izgube  se glasi: 
Uprava predlaga skupščini, da se bilančna izguba, izkazana na dan 31. 12. 2019 v znesku 905.613 EUR krije iz 
naslednjih virov (Letno poročilo str.75): 

- v višini 205.602 € iz proračuna Občine Idrija 

- v višini 366.668 € iz bodočih cen GJS 

- v višini 333.343 € iz kapitalskih rezerv. 

 

NS je obravnaval in preveril predlog direktorice o pokrivanju bilančne izgube in se z njim strinja. 

 

3. STALIŠČE NS O REVIZORJEVEM POROČILU 

Revizor je podal Poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih, dne 30.6.2020.  Revizor v svojem poročilu, 

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

ugotavlja, da so rezultati poslovanja, izkazani v revidiranem Letnem poročilu za leto 2019 ustrezni, razen zadeve, ki 

je navedena v odstavku Podlaga za mnenje s pridržki v revizorjevem poročilu. 

Revizorjevo Mnenje se glasi:  

Mnenje s pridržki 

»Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi, razen glede učinkov zadev, opisanih v delu Podlaga za 

mnenje s pridržki, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj gospodarske 

družbe JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA d.o.o. na dan 31. decembra 2019 ter njen poslovni izid za 

tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.  



 

 

 
Podlaga za mnenje s pridržki  
Družba JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA d.o.o. na dan 31.12.2019 v okviru kratkoročnih terjatev iz 
poslovanja izkazuje za 290.249 EUR terjatev, na kontih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pa za 
114.617 EUR obveznosti iz naslova izvajanja stanovanjske dejavnosti, ki obsega izvajanje storitev 
upravljanja v večstanovanjskih stavbah ter storitve upravljanja s stanovanji v lasti občin Idrija, Cerkno in 
Žiri, Zdravstvenega doma Idrija ter Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Družba JAVNO PODJETJE 
KOMUNALA IDRIJA d.o.o. je v letu 2019 zamenjala ponudnika informacijskega sistema za obračunavanje 
in spremljanje izvajanja teh dejavnosti. Ker se ob menjavi informacijskega sistema podatkov v glavni 
knjigi ni usklajevalo z analitičnimi evidencami, ki se vodijo v novem informacijskem sistemu, pri izvajanju 
revizije računovodskih izkazov družbe za leto 2019 nismo uspeli pridobiti ustreznih analitičnih izpisov 
oziroma pojasnil, na podlagi katerih bi lahko potrdili ustreznost izkazanih saldov kratkoročnih terjatev in 
obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2019, ki se nanašajo na izvajanje stanovanjske dejavnosti v družbi 
JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA d.o.o.« 

 

Poleg Poročila neodvisnega revizorja je revizor pripravil še Pismo poslovodstvu in NS in pojasnil pridržek in ostale 

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

Nadzorni svet zavzema pozitivno stališče k Poročilu neodvisnega revizorja o RI za leto 2019 in nanj nima pripomb. 

To Poročilo je nadzorni svet sprejel soglasno, na 13.seji dne 2.7.2020. 

 

Idrija, 2.7.2020 

 

Danica Kržišnik 

Predsednica NS 

 

 

 
 

   


