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Nadzorni odbor   

 

 

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica in 30. člena Pravilnika 
Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica, je Nadzorni odbor Mestne občine Nova 
Gorica (v nadaljevanju NO MONG) na svoji 26. seji z dne 11.3.2014 sprejel 
 
 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V  
JAVNEM PODJETJU KENOG D.O.O.  (Javno podjetje 

Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.) ZA LETO 2012 
 
 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
- Vladimir Uršič, predsednik 
- Darjo Bon, član 
- Bruno Bizjak, član 
- Kvirin Velikonja, član 
- Valter Breščak, član 

 
2. Poročevalca: 

- Bruno Bizjak 
- Valter Breščak 

 
3. Vršitev nadzora: 

Nadzor je bil opravljen na sedežu podjetja Javno podjetje Komunalna energetika 
Nova Gorica d.o.o., (v nadaljevanju JP KENOG) dne 19.11., 29.11. in 18.12.2013 
v sodelovanju z gospodom direktorjem Bucik Markom in vodjem finančno 
računovodskega sektorja g. Milanom Vončina. 

 
4. Predmet nadzora: 

Pregled letnega poročila in ugotovitve verodostojnosti in zakonitosti poslovanja 
podjetja JP KENOG d.o.o. za poslovno leto 2012. 

 
5. UVOD 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na svoji redni seji dne 24.9.2013 
sprejel sklep, da NO MONG pregleda letno poročilo 2012 in poda mnenje o 
poslovanju podjetja JP KENOG d.o.o. 

 
6. Pregledana dokumentacija je sledeča: 

 
6.1. Kupoprodajna pogodba za zemeljski plin št. 0071212 z dne 3.1.2012 in Aneks 

št. 1  z dne 22.10.2012 med Adriaplin d.o.o. in JP KENOG d.o.o. 
 

6.2. Pogodba o prenosu infrastrukture, najemu infrastrukture in izvajanju GJS št. 
354-136/2009. 

 
Seznam infrastrukture in amortizacijske stopnje opreme. 
 
Seznam je pripravljen dne 1.1.2010. 
 



 

6.3. Pogodba o dobavi elektrike št. 233/2012 med Elektro Primorska d.d. in JP 
KENOG d.o.o. 

 
6.4. Pogodba o kogeneraciji med E3 d.o.o. in JP KENOG d.o.o. z dne 1.4.2005, 

Aneks št. 1 z dne 16.2.2007, Aneks št. 3 z dne 16.12.2009 in Aneks št. 7 z 
dne 2.1.2012. 

 
6.5. Pogodba o dobavi toplotne energije iz sistema daljinskega ogrevanja DOLB 

Majske poljane z lesno biomaso med ECO ATMINVEST d.o.o. in JP KENOG 
d.o.o. z dne 31.8.2010. 

 
6.6. Pogodba o poslovnem sodelovanju med DOM d.o.o. in JP KENOG d.o.o. z 

dne 7.12.2011. 
 

6.7. Pogodba o poslovnem sodelovanju med FERTIS d.o.o. in JP KENOG d.o.o. z 
dne 10.10.2011. 

 
6.8. Pogodba o poslovnem sodelovanju med EDAFM d.o.o. in JP KENOG d.o.o. z 

dne 20.2.2013. 
 

6.9. Pogodba o vzdrževanju, nadzoru in upravljanju toplotne postaje »Majske 
poljane« z dne 27.5.2013 med STAVBENIK – Servisne storitve d.o.o. in JP 
KENOG d.o.o. 

 
6.10. Inšpekcijski pregled dne 30.3.2012 v JP KENOG d.o.o. z nalogo nadzora 

oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene 
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce.  

 
6.11. Pogodba o dobavi toplotne energije z MONG z dne 5.10.2005. Seznam 

računov: 92/12; 307/12; 519/12; 738/12; 1052/12; 1219/12; 1431/12. 
 

6.12. Sporazum o načinu obračuna in delitve stroškov porabe toplotne energije za 
večstanovanjsko stavbo Cankarjeva ulica 3, Nova Gorica (27 enot). Seznam: 
račun marec 2012 za stanovanje K.A.; razdelilnik stroškov za marec 2012. 

 
6.13. Pregled zbirka saldakontov – odprte postavke na dan 31.12.2012.  

 
6.14. Cena ogrevanja:  

 
1. Cena ogrevanja – splošni podatki v skladu z Uredbo o oblikovanju cen (Ur. 

List št. 28/12 in št. 30/2009) z dne 30.10.2012. 
2. Postopek spremembe cene ogrevanja – obvestilo o spremembi 

variabilnega dela cene z dne 2.11.2012 za MONG in dne 25.10.2012 za 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. 

3. Obrazec za izračun nove cene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce 
za november 2012. 

4. Prodajna cena zemeljskega plina za oktober 2012 podjetja Adriaplin d.o.o., 
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. 

5. Cenik daljinskega ogrevanja in tople vode od 1.11.2012 dalje. 
6. Analiza gibanja cen za ogrevanje – fiksni del cene za stanovanje za 

obdobje 1.1.2002 do 1.6.2009 – vse spremembe variabilnega dela cene 
ogrevanja od 1.1.2007 dalje. 

 
 
 



 

6.15. Amortizacija infrastrukture 
1. Podatki o amortizaciji infrastrukture – ocena za izračun najema od dne 

12.12.2011. 
2. Podatki o obračunu amortizacije infrastrukture za leto 2012 dne 

20.2.2011. 
3. Najemnina za leto 2012 dne 10.4.2012. 
4. Podatki o oceni za izračun najema za leto 2013. 
5. Sklep MONG  o najemnini za infrastrukturo za GJS oskrba s toplotno 

energijo za leto 2012 z dne 17.4.2012. 
6. Prevzem infrastrukture – dopis JP KENOG do MONG z dne 

26.11.2012. 
7. Prevzem infrastrukture – dopis JP KENOG do MONG z dne 

30.10.2013. 
 

6.16. Krediti 
1. Kreditna pogodba med Abanko Vipa d.d. in JP KENOG d.o.o. z dne 

11.11.2011 o odobritvi kratkoročnega revolving kredita. 
2. Kreditna pogodba med Abanko Vipa d.d. in JP KENOG d.o.o. z dne 

9.5.2012 o odobritvi kratkoročnega revolving kredita. 
3. Kreditna pogodba med Abanko Vipa d.d. in JP KENOG d.o.o. z dne 

5.11.2012. 
 

6.17. Pogodba o vodenju investicij za leto 2012 št. 354-2/2012-3 med 
MONG in JP KENOG d.o.o. z dne 21.2.2012. 

 
6.18. Konto kartica dobaviteljev za leto 2012: 

 
- Adriaplin d.o.o., Dunajska 7, Ljubljana 
- ECO ATMINVEST d.o.o., Tesovnikova 21 a, Ljubljana 

 
6.19. Revidirano letno poročilo za leto 2012 za JP KENOG d.o.o. s strani 

revizijske hiše BDO Revizija d.o.o, Cesta v mestni log 1, Ljubljana z 
dne 14.8.2013. 

 
7. Ugotovitve 

 
Najprej naj omenimo dokumentacijo pod točko 6.19. Revizor ni ugotovil nobene 
nepravilnosti oziroma ni imel nobene pripombe na poročilo za leto 2012 za JP KENOG 
d.o.o. Prav tako v dokumentaciji pod točko 6.10. pri inšpekcijskem pregledu oblikovanja 
cene ogrevanja v letu 2012 ni ugotovil nepravilnosti. Inšpekcija ugotavlja, da je cena v 
skladu z Zakonom o kontroli cen (Uradni list RS, št. 74/05, 51/06) oziroma Uredbi o 
oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega 
ogrevanja za tarifne odjemalce. Pri pogodbi o prenosu infrastrukture, najemu 
infrastrukture in izvajanju GJS (točka 6.2.) ter pri podatkih o višini amortizacije 
infrastrukture – ocena za izračun najemnine za poslovno leto 2012 (točka 6.15.) 
ugotavljamo sledeče: 
V skladu s 15. točko omenjene pogodbe je višina zneska najemnine infrastrukture s strani 
MONG do JP KENOG d.o.o. višina polne amortizacije po stanju analitične evidence 
vrednosti infrastrukture (za leto 2012 se je obračunala v znesku 113.306,04 eur). 
Inventurna komisija (predsednik in štirje člani) ob zaključku poslovnega leta opravi popis 
osnovnih sredstev (neopredmetena osnovna sredstva, gradbeni objekti, strojna oprema). 
Ugotavljamo, da se investicije v teku od leta 2010 dalje, kljub temu, da so bile v večini 
primerov zaključene, niso uradno prevzele s prevzemnim zapisnikom. Posledično tudi 
amortizacija le-teh ni zajeta v izračun letne najemnine.  



 

Vse ostale naštete dokumente pod točko 6 smo temeljito pregledali, kjer pa ni bilo zaznati 
nepravilnosti.  
 
 

8. Priporočilo 
 
Potrebno je pripraviti prevzemne zapisnike med MONG in JP KENOG d.o.o, ki se 
nanašajo na zaključene investicije v teku (od leta 2010 dalje). Od novo nastale vrednosti 
pravilno zaračunavati amortizacijo, katera je osnova za izračun najemnine za uporabo 
infrastrukture.  
 

9. Zaključek 
 
Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je dne 20.12.2013 poslal Osnutek poročila o 
izvršenem nadzoru županu g. Mateju Arčonu ter nadzorovanemu podjetju Javno podjetje 
Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. 
Na osnutek poročila Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica ni prejel ugovora s 
strani župana, niti s strani nadzorovanega podjetja, zato je na 26. seji sprejel Poročilo o 
izvršenem nadzoru. 
 
            
Številka: 060-9/2013-4 
Datum:  11.3.2014 
 
 
 
                                                                                     PREDSEDNIK NO 
                                                                                       Vladimir Uršič 
 
 
 

                                       
 
 


