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Konstitucija NS in izvajanje sej 

Nadzorni svet družbe v novem sestavu z mandatom do izteka mandata dotedanjega nadzornega 

sveta se je konstituiral in izvolil vodstvo na konstitutivni seji dne 25.2.2016.  

Skladno s Statutom družbe popolnjeno članstvo nadzornega sveta je prvič v polni sestavi zasedal na 

3. redni seji nadzornega sveta dne 25.5.2016.  

Na 5. redni seji 13.9.2016 je nadzorni svet za pravočasno podporo na podlagi osnutka nastajajoče 

strategije družbe ustanovil Komisijo nadzornega sveta za podporo in spremljanje realizacije projektov 

iz strategije.  

V celotnem letu 2016 je imel nadzorni svet družbe skupaj osem sej, pri čemer je bilo šest sej rednih in 

dve seji korespondenčni. Prisotnost na teh sejah je bila 100%, vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. 

Nakljub nenehnim pozivom za ureditev vloge sekretarja nadzornega sveta ta vloga ni bila zadostno 

izpolnjena oz. je bila izpolnjena za krajši čas v času delovanja tega nadzornega sveta. 

Vsebinski poudarki NS 

Bistveni vsebinski poudarki NS v letu 2016 so bili: 

1. Ureditev korporativnega upravljanja (vloga, pristojnosti in odgovornosti poslovodstva NS, 
skupščine) 

 Redno delovanje nadzornega sveta: vloga nadzora v letu 2015 - navkljub vzpostavljenemu 

institutu organa nadzornega sveta – se je izvajala neposredno s strani edinega lastnika 

(Občine Šentrupert).  

 Skladno s tem vzpostavitev listin, vezanih na delovanje družbe in ureditev podatkov družbe v 

javnih registrih 

 Vzpostavitev pristopov planiranja in poročanja 

 Okrepitev nadzora nad poslovanjem 

 Priprava predloga ureditve sprememb pristojnosti poslovodstva in NS v statutu in poslovniku 

o delovanju NS (višina pooblastil za sklepanje poslov direktorja brez soglasja NS, razlogi za 

odpoklic direktorja, …) . Predlog je bil oblikovan v letu 2016, v letu 2017 pa izveden, skupaj z 

dodatnimi spremembamiUvedba kakovostnega in količinskega nadzora nad dobavo in 

porabo materiala (primarno sekancev, ki predstavljajo najpomembnejši del odhodkov 

družbe) 

 
2. Nadzor nad izvajanjem aktivnosti stabilizacije delovanja družbe  

 Intenzivno spremljanje in nadzor nad evidencami in kalkulacijami, predvsem glede na 
dejstvo, da je bilo leto 2016 prvo polno leto delovanja v preteklosti izvedene investicije v 
kotlovnico in kogeneracijo 

 Uvedba ustreznega nadzora nad kakovostjo in količino dobave in porabe lesnih sekancev, t.j. 

material za kotlovnico in kogeneracijo, ki predstavlja najpomembnejši materialni strošek in 

lahko zato pomembno vpliva na poslovanje. 

 Spremljanje najpomembnejših dobaviteljev in zapadlih obveznosti 

 Uvedba priprave poslovnega načrta delovanja družbe 



 Pripravljenost nadzornega sveta za obravnavo ns strani poslovodstva napovedane investicije 

v dodatne kapacitete kogeneracije. Spremljanje priprave investicijskega elaborata za novo 

kogeneracijo za pridobitev nepovratnih sredstev - prek imenovane komisije nadzornega 

sveta. 

 Iniciranje pričetka priprave strategije razvoja družbe in dejavnosti. 

 Oblikovanje usmeritev in priporočil poslovodstvu za racionalno izvajanje v proizvodnji 

operativno stabilnega delovanja družbe. Z namenom osredotočanja na izboljšanje denarnega 

toka je bila izdana in smernica in izhodišča za oblikovanje programa revitalizacije denarnega 

toka z namenom zmanjšanja denarnih odtokov s pristopom racionalizacije stroškov (nadzor 

nad sekanci, drugi operativni stroški), povečanja pritokov iz naslova optimizacije proizvodnje 

(motorji), optimizacijo stroškov dela in zunanjih storitev. 

 

SPLOŠNO 

Pri delovanju je NS z odobravanjem sprejel polno podporo župana kot predstavnika edinega lastnika 

družbe. 

Z namenom pospešitve izboljševanja rezultatov poslovanja je decembra 2016 nadzorni svet sprejel 

odločitev o predčasni sporazumni razrešitvi direktorja družbe ter imenovanju začasnega direktorja 

iz vrst članov NS za čas največ enega leta oz. do imenovanja novega direktorja.  

Poslovanje družbe je bilo v operativnem delu brez upoštevanja enkratnih stroškov zaradi razrešitve 

direktorja pozitivno in v okviru letnega načrta družbe. 

 

 

 

 

 


