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1. UVODNI DEL
1.1. KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA
Javno podjetje INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bilo vpisano v sodni register dne
03.05.2004, z rednim poslovanjem pa je pričelo z mesecem septembrom 2004, ko je na podlagi sklepa Vlade
RS št. 324-12/2003-8 z dne 03.08.2004 in Aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega
potenciala Spodnje Save prevzela od koncesionarja Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. obveznost izvedbe
ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju izkoriščanja energetskega potenciala
Spodnje Save.
Prednostna naloga in strateški cilj javnega podjetja je pravočasna in kvalitetna izpolnitev obveznosti po
Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega
izkoriščanja Spodnje Save, Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in k
njej sklenjenimi aneksi, Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju
energetskega izkoriščanja Spodnje Save in programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za posamezno HE.
Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2009 so bile:
HE Boštanj:
-

dokončanje del po pogodbi za ureditev kolesarskih in peš površin ob cesti G1-5/0332 Radeče –
Boštanj, od km 10.825 do km 11.215,
dokončanje del za izvedbo nadomestne premostitve Prapreškega potoka,
izveden primopredajni dokument predaje brvi na Šmarčni v osnovna sredstva Občine Sevnica,
izvajanje vzdrževalnih del na akumulacijskem bazenu : košnja trave, čiščenje propustov SŽ proge na
pritokih akumulacijskega bazena,
izvajanje tehničnega dela monitoring-a akumulacijskega bazena HE Boštanj.

HE Blanca:
-

-

dokončanje vseh vodnih in energetskih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Blanca ter izvedba
tehničnega pregleda izvedenih del,
pričetek poskusnega obratovanja akumulacijskega bazena HE Blanca,
odprava pomanjkljivosti po tehničnem pregledu,
pričetek aktivnosti poskusnega obratovanja,
dokončanje projektno tehnične dokumentacije za vodne in energetske infrastrukturne ureditve na
akumulacijskem bazenu ,
v sklopu izgradnje je bilo v letu 2009 izvedeno :
 zgrajeni vsi predvideni objekti in ureditve v sklopu akumulacijskega bazena in
pritokov,
 izgrajena cestna infrastruktura, katera je v postopku primopredaje na DRSC in
Občino Sevnica,
 izgrajena železniška infrastruktura, na kateri se izvajajo dela odprave pomanjkljivosti
ter je v fazi primopredaje SŽ d.o.o.,
 izvedba rekonstrukcije ceste R3/679 Sevnica – Brestanica, odsek 5L,
 izvedba rekonstrukcije ceste R3/679 Sevnica – Brestanica, odsek 2L in 3L,
 dokončanje odvodnikov pritokov na Florjanski in Drožanjski ulici,
 ureditve na Loškem polju,
 ureditve na Zgornjem in spodnjem Brezovškem polju,
 sanacija nekaterih objektov predvidenih skladno s dokumentom novelacija programa
izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca,
odkup zemljišč in delno dokončane nadomestne gradnje objektov.
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HE Krško:
-

pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo akumulacijskega bazena,
izvedba revizije izdelane projektne dokumentacije za izgradnjo akumulacijskega bazena,
izgradnja cestne deviacije pri jezovni zgradbi G1-5/336 v km 1,6 do 1,9,
izdelava projektne dokumentacije za lokalno cesto Videm- Sotelsko- Brestanica vključno s
dopolnitvijo SVTK projektov in pridobitvijo ustreznih soglasij in dovoljenj za pričetek izgradnje,
izvedena so bila predhodna arheološka izkopavanja, na desnem bregu so detajlne arheološke
raziskave zaključene, levi breg pa je v zaključni fazi izvajanja del,
izdelan je delavni dokument Investicijski program, kateri je v potrjevanju na MOP-u,
izvajali so se postopki za pridobivanje zemljišč.

Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2009 1.912.312 EUR.
PRIHODKI

GJS
DELEŽI

880.400
38.755
990.304
1.909.459
702
2.151
1.912.312

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR
DRUGI PRIHODKI
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI
SKUPAJ PRIHODKI

46%
2%
52%
100%

V letu 2009 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.912.312 EUR.
STROŠKI

GJS

STROŠKI STORITEV
STROŠKI DELA
STROŠKI MATERIALA
AMORTIZACIJA
SKUPAJ DRUGI STROŠKI
SKUPAJ STROŠKI
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI

DELEŽI

289.155
575.537
18.515
38.537
31
921.775
988.168

31%
62%
2%
4%
1%
100%

2.366
3
1.912.312

V letu 2009 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR.
Na dan 31.12.2009 je bilo v podjetju zaposlenih 14 delavcev.
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1.2. POROČILO ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

Zakoniti zastopnik javnega podjetja INFRA je bil imenovan s sklepom Vlade RS št. 01411-28/2009/3 z dne
27.08.2009 s pričetkom mandata 1.9.2009.
Ugotavljam, da so aktivnosti podjetja INFRA v letu 2009 potekale v skladu s Poslovnim načrtom 2009,
predvsem za dokončanje projektov pri zaključevanju gradnje HE Boštanj in HE Blanca.
Pri HE Blanca smo izvedli postopek tehničnega monitoringa zaradi nujnosti pridobivanja uporabnega
dovoljenja za zgrajene infrastrukturne objekte in naprave, prav tako pa potekajo postopki pridobivanja
soglasij upravljalcev, predvsem državne infrastrukture, za pridobivanje uporabnega dovoljenja.
Gradnjo HE Blanca so zaznamovale predvsem aktivnosti, ki so vodile k zaključnim aktivnostim gradnje zaradi
izvedbe tehničnega pregleda infrastrukturnih objektov in naprav, zaradi pridobivanja uporabnega dovoljenja
na področju urejanja državne, vodne in lokalne infrastrukture. Uporabno dovoljenje za poizkusno
obratovanje je bilo tudi pridobljeno v decembru 2009.
Gradnjo HE Krško pa je zaznamovalo več težav. Kljub dejstvu, da je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za
gradnjo akumulacijskega bazena, da smo gradili deviacijo ceste G1-5, opravili arheološka raziskovanja,
pričeli s postopkom izdelave Investicijskega programa, postopkom javnega naročila za izbor izvajalca
gradbenih del za akumulacijski bazen in del infrastrukturnih ureditev, pripravo poslovnega načrta za leto
2010, smo bili primorani upočasniti nekatere naše aktivnosti, nekatere postopke pa celo zaustaviti ali
prekiniti ( javno naročilo za gradnjo bazena). Način financiranja vodne , državne in lokalne infrastrukture, je
obveza vodnega sklada (MOP), predvsem pa tudi drugih upravljalcev infrastrukturnih ureditev, tako državnih
kot lokalnih. V postopku sprejemanja Investicijskega programa, ni prišlo do soglasja pri virih financiranja,
predvsem zaradi dejstva, da so se vrednosti investicije povečale, razlog pa je bil utemeljen v popisih del
tehnične dokumentacije za izvedbo. Vrednost investicije po Programu infrastrukturnih ureditev, ki ga je
Vlada RS sicer že sprejela pa je temeljila na oceni vrednosti iz idejnih projektov.
Zaradi teh dejstev je nastala zamuda pri gradnji HE Krško (infrastrukturni del) in jo ocenjujemo na 6-8mesecev.
Nadaljujemo z aktivnostmi usklajevanja pridobivanja zadostnih sredstev za gradnjo HE Krško, izdelavo
dopolnjenega Investicijskega programa in Poslovnega načrta za 2010, kar je pogoj za ponovno objavo
javnega razpisa za gradnjo akumulacijskega bazena in drugih infrastrukturnih ureditev ter nemoteno
delovanje podjetja v prihodnje.
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1.3. POROČILO NADZORNEGA SVETA
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2.

POSLOVNO POROČILO

2.1

PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA

2.1.1

Splošni podatki

Firma:

INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

Sedež:

Trg svobode 9, 8290 Sevnica

Dejavnost:

Drugo tehnično projektiranje in svetovanje

Šifra dejavnosti:

71.129

Transakcijski račun:

02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana

ID številka za DDV:

SI60617357

Matična številka:

1946510

Vpis v sodni register:
Osnovni kapital:

Okrožno sodišče v Krškem, srg. 2004/00150,
št. vložka 1/04304/00
10.015,00 EUR

Ustanovitelj:

Republika Slovenija

Telefon:

(07) 81 63 800

Telefax:

(07) 81 63 814
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2.1.2

-

Vodja tehničnega sektorja
Inženir za vodenje, koordinacijo in
nadzor projektov (3)
Referent za pripravo dela
Odgovorni nadzornik
Inženir za vzdrževanje
-

SPLOŠNA SLUŽBA
Vodja splošne službe
Tajnica družbe

TEHNIČNI SEKTOR

-

Organizacijska shema javnega podjetja

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

Vodja finančno računovodskega sektorja
Samostojni ekonomist za računovodstvo

-

-

SEKTOR ZA UPRAVNO PRAVNE
IN PREMOŽENJSKE ZADEVE
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Vodja sektorja za upravno pravne in
premoženjske zadeve
Referent za upravne postopke in nakup
zemljišč

NAMESTNIK DIREKTORJA

FINANČNO RAČUNOVODSKI
SEKTOR

DIREKTOR
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2.1.3

Ustanovitelj in organi javnega podjetja

Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija, ki uresničuje ustanoviteljske
pravice preko Vlade Republike Slovenije.
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne
družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne
infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za
vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi.
Osnovni kapital družbe znaša 10.015,00 EUR.
Direktorici Ani Gračner je dne 01.09.2009 potekel mandat. Z odločbo Vlade Republike Slovenije z dne
27.08.2009 je bil mag. Vojko Sotošek imenovan za zakonitega zastopnika INFRE z dnem 01.09.2009,
vendar največ za 12 mesecev oziroma do imenovanja novega direktorja.
Dne 17.03.2009 je dvema članoma nadzornega sveta potekel mandat in sicer predstavnici Ministrstva za
okolje in prostor, Marijani Mali, ter predstavniku družbe Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o., Ivanu Iveti.
Vlada Republike Slovenije je nova člana imenovala dne 10.09.2009 in sicer Bojana Žmavca, predstavnika
Ministrstva za okolje in prostor ter Ivan Iveto, predstavnika družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o..
Nadzorni svet je na seji dne 17.09.2009 za predsednika izvolil Bojana Žmavca, za namestnico
predsednika pa izvoli mag. Tatjano Colnar.
Nadzorni svet javnega podjetja je v letu 2009 izvedel sedem rednih sej in tri korespondenčne seje, na
katerih je obravnaval in odločal o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah
in Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., notarsko
prečiščeno besedilo 11.04.2005.
Nadzorni svet je v letu 2009 obravnaval revidirano Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto
2008 in sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2008. Vlada
Republike Slovenije je Letno poročilo javnega podjetja za leto 2008 sprejela dne 27.08.2009. Hkrati je
potrdila in odobrila delo direktorja in nadzornega sveta javnega podjetja v poslovnem letu 2008 ter jima
podelila razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.
Na podlagi obravnave anonimnega pisma o poslovanju javnega podjetja je nadzorni svet predlagal
Ministrstvu za okolje in prostor, da glede na določila točke 5 Nadzor in poročanje Pogodbe o izvajanju
gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save z
dne 04.07.2005, izvede ustrezno obliko nadzora poslovanja javnega podjetja. Ministrstvu za finance pa je
predlagal, da glede na določila 2. odst. 72. člena Zakona o javnih financah, izvede ustrezno obliko revizije
poslovanja javnega podjetja. Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10007-1/2009/3 z dne
22.01.2009 o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize so
člani nadzornega sveta podpisali izjave o odpovedi razlike med sejninami.
Nadzorni svet je bil seznanjen, da je Ministrstvo za okolje in prostor s Sklepom o začetku postopka redne
(notranje) revizije z dne 06.04.2009 uvedlo postopek notranje revizije o poslovanju javnega podjetja od
ustanovitve 2004 do 2009. Služba za notranjo revizijo Ministrstva za okolje je dne 31.07.2009 izdala
končno delno revizijsko poročilo Upravljanje z vodami: financiranje iz Vodnega sklada – javno podjetje
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Sevnica (nadomestne gradnje na območju HE Blanca), s
katerim se je nadzorni svet seznanil na 33. redni seji. Dne 10.12.2009 je Služba za notranjo revizijo
Ministrstva za okolje in prostor izdala Končno delno revizijsko poročilo: Pridobivanje zemljišč za HE Blanca
in HE Krško, s katerim se ja nadzorni svet seznanil na 36. redni seji, dne 29.01.2010.
S sklepom o izvedbi revizije z dne 16.04.2009 je Računsko sodišče Republike Slovenije v javnem podjetju
INFRA d.o.o. in Ministrstvu za okolje in prostor uvedlo postopek revizije o smotrnosti ureditve ter
pravilnosti in smotrnosti izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju
energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju od 01.01.2006 do 31.12.2008. Postopek je še v teku.
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2.1.4

Dejavnost in financiranje javnega podjetja

INFRA d.o.o. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/00, 42/02, 121/03, 91/07) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske
javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save (Ur. list RS,
22/04, 125/04) ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o., notarsko prečiščeno besedilo z dne 11.04.2005, dejavnost gospodarske javne službe
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega:
-

-

ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju
energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih
količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred
škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala
Spodnje Save;
izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja
vodnega potenciala Spodnje Save.

Javno podjetje INFRA d.o.o. lahko opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so
potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.
Javno podjetje pridobiva prihodek:
-

s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru Proračuna RS na p.p. 3017 vodni sklad v skladu s predpisi,
ki urejajo upravljanje z vodami;
in z opravljanjem dejavnosti.
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2.2

URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV JAVNEGA PODJETJA

V Poslovnem načrtu javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2009, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 04.06.2009 (št. sklepa 47604-3/2009/10), je bila kot
prednostna naloga in strateški cilj javnega podjetja opredeljena pravočasna in kvalitetna izpolnitev
obveznosti po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, Uredbi
o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega
izkoriščanja Spodnje Save, Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem
območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save ter posameznih programih izvedbe infrastrukturnih
ureditev v obsegu, ki se nanaša na izgradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture.
Kot poslanstvo podjetja je bilo torej opredeljeno opravljanje in izvrševanje vseh aktivnosti, ki so
opredeljene v prej naštetih dokumentih. Kot bistveno pa je bilo poudarjeno, da podjetje vse aktivnosti
izvede v skladu s terminskimi plani, ki so usklajeni s koncesionarjem, ki gradi energetski del.
V Poslovnem načrtu javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2009, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 04.06.2009 so bili kot strateški cilji javnega podjetja
opredeljeni:
2.2.1

Izgradnja infrastrukture pri posamezni hidroelektrarni

Prvi od strateških ciljev javnega podjetja po Poslovnem načrtu javnega podjetja INFRA, izvajanje
investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2009, je bil izpolnitev obveznosti iz programa infrastrukturnih
ureditev pri posamezni hidroelektrarni. Kako so se v letu 2009 izpolnjevale obveznosti po posameznih
programih infrastrukturnih ureditev za HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško, je razvidno v nadaljevanju
tega poročila.
2.2.2

Izvajanje gospodarske javne službe skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske
javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega potenciala Spodnje
Save

Na podlagi navedene uredbe lahko INFRA d.o.o. dejavnost gospodarske javne službe izvaja le na
območju posamezne HE na Spodnji Savi, za katero je že bil sprejet DLN. Na ostalih območjih to
gospodarsko javno službo opravljajo druga podjetja oziroma koncesionarji. Ker do spremembe
zakonodaje, ki ureja to področje še ni prišlo, javno podjetje tudi ni moglo dejansko razširiti svoje
dejavnosti. So pa bile v tem smislu na pristojno ministrstvo posredovane ustrezne pobude.
2.2.3

Koriščenja naplavin (prod)

Skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju
energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, lahko INFRA d.o.o. delno uporabi
naplavine za gradnjo vodne infrastrukture in delno za prodajo. Naplavine so se koristile v okviru izdelanih
masnih bilanc za posamezno hidroelektrarno tako, da javno podjetje naplavin ni prodajalo. Vse izčrpane
naplavine iz reke Save so bile uporabljene pri izgradnje infrastrukturnih objektov :
o večnamenske poti in vzdrževalne poti
o izvedba tamponskih osnov pri izgradnji cestišč
o izvedba drenažnih sistemov
o delna izvedba energetskih nasipov
o in podobno.
Črpanje naplavin je razvidno iz glavne knjige obračunskih izmer za izgradnjo akumulacijskega bazena HE
Blanca. Uporaba naplavin je razvidna iz knjig obračunskih izmer izgradnje navedenih infrastrukturnih
objektov.
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2.3

GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ

Glede na določila Zakona o finančnem poslovanju podjetij smo v javnem podjetju INFRA d.o.o. redno
spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo
obvladovanje.
-

Likvidnostno tveganje

V letu 2009 je Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor v skladu s pogodbenimi določili v
roku poravnavala izstavljene fakture za opravljene storitve izvajanja gospodarske javne službe urejanja
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.
Za financiranje izvedbe vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj smo črpali sredstva iz
proračunske postavke vodni sklad na podlagi sklenjene pogodbe št. 2511-09-810007 v višini 632.802,33
EUR ter pogodbe št. 2511-09-810217 v višini 54.184,45 EUR, ki je ostala v letu 2009 nerealizirana v
višini 14.692,88 EUR.
Za financiranje vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca v letu
2009 je bila dne 30.06.2008 sklenjena pogodba o najemu dolgoročnega kredita št. 01/2008 pri BIIS
Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. v višini 22.220.937 EUR, na podlagi kateri je bil v
obdobju od 01.01.2009 do 01.07.2009 črpan kredit v višini 12.348.126,22 EUR. Z Ministrstvom za okolje
in prostor je bila dne 09.07.2009 sklenjena pogodba št. 2511-09-810158 o zagotovitvi proračunskih
sredstev v višini 4.695.514 EUR za obdobje od 01.06.2009 do 31.12.2009. Pogodba je bila v letu 2009 v
celoti realizirana, od česar je zapadlo v plačilo v letu 2010 70.635,32 EUR.
Za financiranje vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško je bila z
Ministrstvom za okolje in prostor podpisana pogodba št. 2511-08-810156 , na podlagi katere je bilo v
letu 2009 izplačano 445.792,21 EUR, pogodba št. 2511-09-810072 v višini 1.025.310,00 EUR ter
pogodba št. 2511-09-810179 v višini 474.690,00 EUR. Ker še vedno ni bil sprejet Investicijski program za
HE Krško, nismo dobili pozitivnega mnenja s strani Ministrstva za okolje in prostor za zadolževanje s
poroštvom Republike Slovenije v višini 10.000.000 EUR skladno s Poslovnim načrtom za leto 2009. Z
Rebalansom poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o., ki je bil sprejet na 58. redni seji Vlade RS
dne 10.12.2009 (sklep št. 47604-3/2009/16), so bila manjkajoča sredstva v ocenjeni višini 313.013,22
EUR zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev vodnega sklada iz postavke 2.4.1 Načrt naložb v vodno,
državno in lokalno infrastrukturo HE Boštanj na postavko 2.4.3 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno
infrastrukturo – HE Krško. Zaradi dolgotrajnih postopkov do sklenitve pogodbe, ki zagotavlja vir
financiranja vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Krško, z Ministrstvom za okolje in prostor v
letu 2010 ni prišlo, zaradi česar INFRA v mesecu decembru 2009 na projektu HE Krško ni bila likvidna.
Na dan 31.12.2009 so znašale neporavnane zapadle obveznosti za HE Krško 185.977,13 EUR.
Zaradi zagotavljanja čim boljše plačilne sposobnosti smo redno načrtovali in spremljali denarne tokove.
-

Tveganje spremembe tržnih cen

Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, državne in lokalne
infrastrukture za HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško smo se zavarovali s sklepanjem pogodb po fiksnih
cenah.
-

Obrestno in valutno tveganje

Z naslova najetega kredita s poroštvom Republike Slovenije pri SKB banki nismo bili izpostavljeni
obrestnemu tveganju, saj je najeti kredit po fiksni nominalno obrestni meri, medtem ko je obrestna mera
za kredite najete pri Bawag banki d.d., UniCredit Banki d.d. in BIIS Banca Infrastrutture Innovazione e
Sviluppo S.p.A. 6M – Euribor. V skladu s pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na
vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save nam ministrstvo za okolje in prostor iz
proračunske postavke vodni sklad zagotavlja sredstva za odplačilo obresti (poleg glavnice) po dejanskem
obračunu obresti. Vsi najeti krediti so v EUR, zaradi česar nismo bili izpostavljeni valutnemu tveganju.
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2.4

PRODAJA IN KUPCI

Javno podjetja INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save ( Uradni list RS, št. 61/00, 42/02, 121/03, 20/04-UPB1, 91/07 ) dejavnost gospodarske
javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.
Za začasno financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju januar – marec 2009 je bila dne
03.02.2009 z naročnikom Republiko Slovenijo - Ministrstvo za okolje in prostor podpisana pogodba št.
2511-09-810006 in sicer za financiranje strokovnih nalog ministrstva v višini 193.714 EUR brez DDV ter
za vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj v višini 83.958 EUR brez DDV.
Dne 08.05.2009 je bil podpisan aneks št. 1 k pogodbi št. 2511-09-810006 za financiranje izvajanja
gospodarske javne službe v obdobju april - junij 2009 v višini 210.853 EUR brez DDV in za vzdrževanje
vodne infrastrukture na območju HE Boštanj v višini 78.125 EUR brez DDV.
Dne 31.07.2009 je bil podpisan aneks št. 2 k pogodbi št. 2511-09-810006 za financiranje izvajanja nalog
ministrstva za obdobje julij – september 2009 v višini 229.072 EUR brez DDV ter za vzdrževanje vodne
infrastrukture na območju HE Boštanj v višini 40.811 EUR brez DDV.
Dne 12.10.2009 je bil podpisan aneks št. 3 k pogodbi št. 2511-09-810006 za financiranje izvajanja nalog
ministrstva za obdobje oktober – december 2009 v višini 207.710 EUR brez DDV ter za vzdrževanje
vodne infrastrukture na območju HE Boštanj v višini 72.375 EUR brez DDV.
Iz naslova opravljanja strokovnih nalog ministrstva so bili pogodba in aneksi realizirani v višini 764.768
EUR brez DDV (brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe) ter iz
naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 111.989 EUR brez DDV.
Iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE Boštanj pa je bilo ustvarjenih 2.814
EUR prihodkov.
V okviru izvajanja gospodarske javne službe smo v skladu s 6. odstavkom 2. člena Uredbe o spremembah
in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe ustvarili prihodek s prodajo lesne
mase podjetju Brin d.o.o. v višini 829 EUR.
Kupci
Republika Slovenija - Ministrstvo za okolje in prostor
Ostali
2.5

Delež
99,59%
0,41%

POGODBENI PARTNERJI

Iz naslova izvajanja gospodarske javne službe, katere prioriteta je izvedba infrastrukturnih ureditev, so
bili v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, izvedeni postopki in izbrani izvajalci storitev in
gradbenih del ter z njimi sklenjene pogodbe. Najpomembnejši pogodbeni partnerji so konzorcij Nivo,
gradnje in ekologija d.d., Celje ter CGP, cestno in gradbeno podjetje d.d., Novo mesto za gradbena dela
za akumulacijski bazen HE Blanca - I. sklop, vrednost sklenjene pogodbe predstavlja 42,66% vrednosti
vseh sklenjenih pogodb za HE Blanca na dan 31.12.2009 ter družba Primorje d.d., Ajdovščina za izvedbo
vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Blanca – II. Sklop, katere vrednost sklenjene
pogodbe predstavlja 26,67% vrednosti vseh sklenjenih pogodb za HE Blanca na dan 31.12.2009
prikazanih v točki 2.6.2. ter IBE d.d., Ljubljana za izdelavo projektne dokumentacije za akumulacijski
bazen HE Krško – I. sklop, katerega vrednost sklenjene pogodbe predstavlja 29,6% vrednosti vseh
sklenjenih pogodb za HE Krško na dan 31.12.2009 in CPM d.d. Maribor za rekonstrukcijo ceste G1-5/0361
Brestanica- Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960, katere vrednost sklenjene pogodbe predstavlja 25 %
vrednosti vseh sklenjenih pogodb za HE Krško na dan 31.12.2009.
Priloge:
- Sklenjene pogodbe po postopku zbiranja ponudb po ZJN - 2 v letu 2009
- Drugi postopki po ZJN - 2 v letu 2009
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Sklep o
začetku

12.1.2009

27.1.2009

4.2.2009

5.2.2009

6.2.2009

Zap.št.

1/2009

2/2009

3/2009

4/2009

5/2009

storitev

storitev

storitev

blago

storitev

Vrsta
pogodbe
Izdelava projektne
dokumentacije za kanalizacijo
Sotelsko-dodatni obseg
Dobava pisarniškega materiala
za potrebe naročnika v letu
2009

Savaprojekt d.d.,
CKŽ 59, Krško

DZS d.d.,
Dalmatinova 2,
Ljubljana

Znesek z
DDV

max.
max.
10.500,00
12.600,00 EUR
EUR

21.900,00
26.280,00 EUR
EUR

Znesek
brez DDV

Izvedba kontrolnih preiskav pri
Gradbeni inštitut rekonstrukciji odseka ceste G117.665,25
ZRMK, Dimičeva
5/0361 Brestanica - Krško,
21.198,30 EUR
EUR
12, Ljubljana
odsek od km 1,600 do km
1,960
Izvedba hidrogeološkega
IRGO Consulting
monitoringa ter monitoringa
d.o.o.,
37.871,50
pomikov temeljev vozne mreže
45.445,80 EUR
EUR
Slovenčeva 93,
železnice na Gornjebrezovškem
Ljubljana
polju
Izvedba kontrolnih preiskav pri
Gradbeni inštitut rekonstrukciji odseka ceste R317.665,25
ZRMK, Dimičeva
679 Sevnica - Brestanica,
21.198,30 EUR
EUR
12, Ljubljana
odsek od km 14+771,60 do km
15+690,64

Naslov pogodbe

Podjetje

SKLENJENE POGODBE PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB V LETU 2009
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12.3.2009

6.3.2009

28.8.2009

16.3.2009

9.3.2009

Datum
sklenitve
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20.4.2009 oz. najkasneje
do zaključka gradnje
ceste R3

30.6.2010

30.06.2009 oz. najpozneje
do zaključka gradnje s
strani izvajalca CPM

12 mesecev od podpisa
pogodbe

225 dni po podpisu
pogodbe

Veljavnost pogodbe

12.2.2009

12.2.2009

26.2.2009

16.3.2009

31.3.2009

6/2009

7/2009

8/2009

9/2009

10/2009

gradnja

storitev

gradnja

gradnja

storitev

79.861,19
95.833,43 EUR
EUR

50.715,62
60.858,74 EUR
EUR

33.408,00
40.089,60 EUR
EUR

Ureditev poljskih poti na Logu

Polaganje in spajanje SN
kablov na Florjanski ulici
Izvajanje konzultantskega
svetovanja, storitev pri
projektiranju ureditev zaščite
železnic na območju
akumulacijskega bazena HE
Krško in vseh drugih
infrastrukturnih objektov v
varovalnem pasu železniške
infrastrukture v sklopu
izgradnje HE Krško.
Ureditev energetskega nasipa
za potrebe izvedbe
stacionarnega črpališča

Zavarovalnica
Triglav d.d.,
Miklošičeva 19,
Ljubljana

Nivo, gradnje in
ekologija, d.d.,
Celje, Lava 11,
Celje

Elektro Celje
d.d., Vrunčeva
2a, Celje

Slovenske
železnice d.o.o.,
Kolodvorska ulica
11, Ljubljana

Nivo, gradnje in
ekologija, d.d.,
Celje, Lava 11,
Celje

41.852,42
50.222,90 EUR
EUR

Zavarovanje »akumulacijskega
22.154,38 EUR
bazena HE Boštanj« in
z 6,5%
zgrajenih objektov v okviru
davkom od
20.410,69
»zaščite Kompolja« za
prometa
temeljne požarne nevarnosti in
EUR
zavarovalnih
nevarnost poplave, visoke in
talne vode za čas od
poslov
11.04.2009 do 11.04.2010
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27.5.2009

7.5.2009

4.3.2009

17.4.2009

9.4.2009
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v roku 60 dni po uvedbi v
delo=1.8.2009

31.3.2010

3.4.2009

v roku 30 dni po uvedbi v
delo

11.4.2010

8.4.2009

15.4.2009

11.5.2009

5.6.2009

5.6.2009

11/2009

12/2009

13/2009

14/2009

15/2009

storitev

gradnja

storitev

storitev

gradnja

Ureditev brežin Save za
omogočanje namestitev
začasnih črpališč

Izvedba hidrogeoloških
raziskav za ugotavljanje
vzrokov izpiranja energetskega 35.561,42
42.673,70 EUR
nasipa HE Blanca ter dviga
EUR
nivojev podzemne vode na
Dolnje Brezovškem polju

IRGO Consulting
d.o.o.,
Slovenčeva 93,
Ljubljana

4.9.2009

21.9.2009

Izvedba zavarovanja železniške
proge ob izvedbi tesnilne
79.179,34
zavese pod progo na odseku
EUR
glavne železniške proge Krško
– Sevnica v km 481+000

Rafael d.o.o.,
Savska cesta 24,
Sevnica

95.015,21
EUR

9.6.2009

Izdelava ekspertne ocene
Prometni institut
stanja železniške proge št. 10
Ljubljana d.o.o.,
12.500,00
Ljubljana - Dobova na območju
15.000,00 EUR
Kolodvorska 11,
EUR
akumulacijskega bazena HE
Ljubljana
Boštanj

20.5.2009

2.6.2009

26.061,09
31.273,31 EUR
EUR

19.900,00
23.880,00 EUR
EUR

javno podjetje
Komunala d.o.o.
Košnja brežin akumulacijskega
Sevnica, Naselje
bazena HE Boštanj
heroja Maroka
17, 8290 Sevnica

Primorje d.d.,
Vipavska cesta 3,
5270 Ajdovščina

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

Stran 20 od 90

40 dni po uvedbi v delo

20 dni po uvedbi v delo

50 dni od podpisa
pogodbe=28.7.2009

storitev bo opravljena v
juniju 2009 in avgustu
2009

v roku 60 dni po uvedbi v
delo

5.6.2009

5.6.2009

8.6.2009

8.6.2009

11.6.2009

12.6.2009

16/2009

17/2009

18/2009

19/2009

20/2009

21/2009

gradnja

storitev

storitev

gradnja

storitev

storitev

Zavod za
gradbeništvo
Slovenije,
Dimičeva 12,
Ljubljana

CGP d.d.,
Ljubljanska 36,
8000 Novo
mesto

Tehnično opazovanje
akumulacijskega bazena HE
Boštanj v letu 2009

Region d.o.o.,
Cesta prvih
borcev 11, 8250
Brežice

Ureditev poljske poti na
52.214,50
62.657,40 EUR
desnem bregu dolvodno od HE
EUR
Blanca

24.763,20
EUR

38.100,00
45.720,00 EUR
EUR

Izdelava projektne
dokumentacije PZI za izvedbo
obnove pločnikov ob
Drožanjski cesti in prilagoditev
celotne Drožanjske ceste

Rafael d.o.o.
Sevnica, Savska
cesta 24, 8290
Sevnica

20.636,00
EUR

42.032,92
50.439,50 EUR
EUR

Sanacija usada na Drožanjski
cesti v Sevnici

Region d.o.o.,
Cesta prvih
borcev 11, 8250
Brežice
22.700,00
27.240,00 EUR
EUR

Izdelava projektne
dokumentacije PZI za
rekonstrukcijo priključkov
občinskih cest na križišču
regionalne ceste R3-679/3909
Sevnica – Brestanica v km
8,450 in Drožanjske ceste

Geofoto d.o.o.,
Mariborska cesta Izvajanje geodetskih storitev 38.999,00
46.798,80 EUR
5, Slovenska
za potrebe izgradnje HE Blanca
EUR
Bistrica

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

30.7.2009

5.10.2009

15.7.2009

21.07.2009

15.7.2009

22.8.2009

Stran 21 od 90

v roku 30 dni od uvedbe v
delo

15.1.2010

30 dni po podpisu
pogodbe

v roku 60 dni od uvedbe v
delo

14.8.2009

31.12.2010

16.6.2009

20.8.2009

20.8.2009

18.6.2009

17.7.2009

23.7.2009

22/2009

23/2009

24/2009

25/2009

26/2009

27/2009

storitev

storitev

storitev

gradnja

gradnja

gradnja

Geodetsko opazovanje
akumulacijskega bazena HE
Boštanj v letu 2009

Sanacija kanalizacije ob
ureditvi Loškega potoka

Sanacija kanalizacije na Radni

Gradnja blok ventila BV2 na
Gornjem Brezovem

14.038,00
EUR

Prometni institut
Ljubljana d.o.o.,
Kolodvorska 11,
Ljubljana

Izdelava ekspertne ocene
stanja železniške proge št. 10
Ljubljana – Dobova na
območju akumulacijskega
bazena HE Blanca

12.500,00
EUR

15.000,00
EUR

15.000,00
EUR

16.845,60
EUR

44.566,30
53.479,56 EUR
EUR

59.148,95 70.978,74 EUR
EUR

69.290,63
83.148,76 EUR
EUR

Izdelava ekspertne ocene
Prometni institut
stanja železniške proge št. 10
Ljubljana d.o.o.,
Ljubljana - Dobova na območju 12.500,00
Kolodvorska 11,
akumulacijskega bazena HE
EUR
Ljubljana
Krško

Geodetski biro
Iztok Slatinšek
s.p., Cankarjeva
cesta 1,
Ljubljana

Kostak d.d.,
Leskovška cesta
2a, Krško

Kostak d.d.,
Leskovška cesta
2a, Krško

IMP Promont
montaža d.o.o.,
Pot k sejmišču
30, 1000
Ljubljana
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10.8.2009

13.8.2009

16.12.2009

29.10.2009

15.12.2009

22.7.2009

Stran 22 od 90

50 dni od podpisa
pogodbe = 29.09.2009

50 dni od podpisa
pogodbe = 2.10.2009

15.01.2010

30 dni po uvedbi v delo

30 dni po uvedbi v delo

10.9.2009

24.7.2009

19.8.2009

25.8.2009

31.8.2009

31.8.2009

1.9.2009

28/2009

29/2009

30/2009

31/2009

32/2009

33/2009

gradnja

storitev

gradnja

gradnja

gradnja

gradnja

Izdelava projektne
dokumentacije PZI in PID za
obnovo obstoječih pločnikov in
spremembo rekonstrukcije
ceste v Florjanskem grabnu

Region d.o.o.,
Cesta prvih
borcev 11, 8250
Brežice

37.300,00
EUR

78.981,20
EUR

79.995,28
EUR

Sanacije dovoznih poti in
brežin za objekte v Florjanski
78.385,76
ulici št. 61, 63, 65, 67, 69 in 71
EUR
v Sevnici

Izvedba varnostne ograje od
AP Radna do brvi na Radni

Kostak d.d.,
Leskovška cesta
2a, Krško

Strabag
gradbene
storitve.o.o.,
Letališka 33,
Ljubljana

Priključitev HE Blanca na vir
pitne vode

javno podjetje
Komunala d.o.o.
Sevnica, Naselje
heroja Maroka
17, 8290 Sevnica

Prestavitev kamnitega prepusta
24.031,64
iz Mivke k Loškemu potoka
EUR

Rafael d.o.o.
Sevnica, Savska
cesta 24, 8290
Sevnica

37.803,62
EUR

Ureditev lokalne ceste po
izgradnji zaprtega odvodnika
potoka Konjšca v dolžini 40 m

Kostak d.d.,
Leskovška cesta
2a, Krško
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94.062,91
EUR

44.760,00
EUR

94.777,44
EUR

95.994,34
EUR

28.837,97
EUR

45.364,34
EUR

29.10.2009

9.10.2009

20.10.2009

24.9.2009

13.10.2009

29.9.2009

Stran 23 od 90

60 dni po uvedbi v delo

PZI=31 dni po podpisu
pogodbe, PID= 14 dni po
končanju vseh del

60 dni po uvedbi v delo

60 dni po uvedbi v delo

30 dni po uvedbi v delo

30 dni po uvedbi v delo

gradnja

gradnja

storitev

gradnja

storitev

29.9.2009

35/2009

36/2009 26.10.2009

37/2009 16.11.2009

38/2009 16.11.2009

39/2009 10.12.2009

gradnja

9.9.2009

34/2009

Ureditev kmetijskih površin

NIVO,gradnje in
ekologija d.d.

60.763,11
EUR

66.326,40
EUR

34.160,34
EUR

Izvedba 3D posnetka dna
akumulacijskega bazena HE
Blanca

Sklep o prekinitvi Menjava oken na objektih Arto
postopka z dne 16, Gornje Brezovo 2 in Blanca
10.12.2009
36

/

Izdelava prometne študije
ureditve ceste na odseku R329.295,00
679/3909 Sevnica- Brestanica,
EUR
odsek od km 14+771,60 do km
15+690,64

Redna vzdrževalna dela na
železniških prepustih in
usedalniku na HE Boštanj

MINS No1 d.o.o.
Velenje, Cesta
Simona Blatnika
18, Velenje

LINEAL d.o.o.,
Jezdarska ulica
3, Maribor

Sanacija jaškov v podjetju
Tanin Sevnica d.d.

Domstan d.o.o.,
Koroška 48,
Velenje
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/

35.154,00
EUR

72.915,73
EUR

79.591,68
EUR

40.992,41
EUR

/

Sklep o
prekinitvi
postopka z
dne
10.12.2009

Stran 24 od 90

10 dni po podpisu
pogodbe

30 dni po uvedbi v delo

za odstranitev 120 m3
naplavin 30 dni po uvedbi
v delo, za odstranitev
preostanka naplavin 30
dni po pisnem obvestilu s
strani naročnika

23.10.2009

07.01.2010

16.12.2009

13.8.2009

13.10.2009

40/2009 10.12.2009

storitev
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Izvedba monitoringa
poskusnega obratovanja
akumulacijskega bazena HE
Blanca

Stran 25 od 90

Sklep o
začetku

13.1.2009

20.1.2009

28.1.2009

Zap.št.

1ZJN/2009,
delež INFRE
100%
(SVTK),
93% (most)

2ZJN/2009,
delež INFRE
95%

3-ZJN/2009

storitev

storitev

s pogajanji
brez
predhodne
objave

storitev

Vrsta
pogodbe

s pogajanji
brez
predhodne
objave

s pogajanji
brez
predhodne
objave

Vrsta
postopka

POSTOPKI PO ZJN-2 2009
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Naslov pogodbe

Izdelava projektne in
tehnične dokumentacije
za akumulacijski bazen
HE Krško – sklop 2 in
sklop 3 – dodatna dela
(aneks št.1)

Izdelava projektne in
INŽENIRING ZA tehnične dokumentacije
za sanacije železniških
VODE d.o.o.,
Teslova 30, 1000 prepustov na območju
HE Blanca – dodatna
Ljubljana
dela

HSE Invest
d.o.o., Obrežna
170a, Maribor in
VGB d.o.o.,
Glavni trg 19c,
Maribor

Izdelava projektne in
IBE d.d.,
tehnične dokumentacije
svetovanje,
za akumulacijski bazen
projektiranje in
HE Krško – sklop 1,
inženiring,
zavarovanje
Hajdrihova ulica železniškega omrežja –
4, 1000 Ljubljana dodatna dela – ANEKS
št.1

Podjetje

33.694,00
EUR

36.200,00
EUR

56.100,00
EUR

Znesek
brez DDV

40.432,80
EUR

43.440,00
EUR

67.320,00
EUR

Znesek z
DDV

5.2.2009

3.4.2009

3.3.2009

Datum
sklenitve

Stran 26 od 90

30 dni po pridobitvi
vseh podlog s strani
naročnika

120 dni od dneva
veljavnosti aneksa =
1.8.2009

roku 50 (oz. 180) dni od
dneva podpisa aneksa
zadnje pogodbene
stranke

Veljavnost pogodbe

29.1.2009

3.2.2009

19.3.2009

30.3.2009

8.6.2009

8.6.2009

4-ZJN/2009

5-ZJN/2009

6-ZJN/2009

7-ZJN/2009

8-ZJN/2009

9-ZJN/2009

gradnje

zbiranje
ponudb po
predhodni
objavi, s
pogajanji

gradnje

s pogajanji
brez
predhodne
objave

gradnje

gradnje

s pogajanji
brez
predhodne
objave

odprti

gradnje

gradnje

odprti

s pogajanji
brez
predhodne
objave
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Sanacija železniških
prepustov na območju
akumulacijskega
bazena HE Blanca

MAP TRADE
d.o.o.,
Špindlerjeva 2c,
Slovenska Bistrica

Aljoz Globevnik
s.p., Gorenja
Gomila 24,
Šentjernej

Teleg – M d.o.o.,
Cesta Pečale 36,
Ljubljana

Izdelava poljske poti na
levem bregu Save od
Kolarjevega grabna do
HE Blanca

Izvedba zaščite
železniških SVTK
naprav zaradi vpliva
izgradnje HE Blanca –
dodatna dela
Izvedba gradbenih del
za akumulacijski bazen
NIVO d.d., Lava
na HE Blanca – 1.
11, Celje
razpisni sklop –
dodatna dela
Izvedba gradbenih del
za akumulacijski bazen
Sklep o prekinitvi
na HE Krško – LOT
postopka z dne
A3/1: energetske
28.10.2009
ureditve in pripadajoče
vodne ureditve

Izvedba gradbenih del
za akumulacijski bazen
na HE Blanca – 2.
razpisni sklop –
dodatna

Primorje d.d.,
Vipavska cest 3,
Ajdovščina

71.837,21
EUR

/

/

22.288,40
EUR

483.883,96
EUR

86.204,65
EUR

/

/

26.746,08
EUR

580.660,75
EUR

1.627.568,24 1.953.081,89
EUR
EUR

Stran 27 od 90

60 dni po uvedbi v delo

/

Sklep o
prekinitvi
postopka z
dne
28.10.2009

22.9.2009

/

18.5.2009

1.12.2009

30.4.2009

postopek je
v teku

19.3.2009

21.5.2009

26.2.2009

9.6.2009

10.6.2009

11.6.2009

18.6.2009

18.6.2009

15.7.2009

10ZJN/2009

11ZJN/2009
delež INFRE
96%

12ZJN/2009

13ZJN/2009

14ZJN/2009

15ZJN/2009

gradnje

gradnje

gradnje

storitev

s pogajanji
brez
predhodne
objave

s pogajanji
brez
predhodne
objave

zbiranje
ponudb po
predhodni
objavi, s
pogajanji

gradnje

gradnje

odprti

s pogajanji
brez
predhodne
objave

odprti
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Sklep o prekinitvi
postopka z dne
26.10.2009

Eurolux d.o.o.,
Litostrojska cesta
44a, Ljubljana

Primorje d.d.,
Vipavska cesta 3,
Ajdovščina
Izvedba
nizkonapetostnih
priključkov črpališč in
cestnih razsvetljav na
območju HE Blanca –
DODATNA DELA-Aneks
št. 2
Opravljanje
gradbenega nadzora
nad gradnjo
akumulacijskega bazen
na HE Krško – LOT
A3/2: vodne ureditve

Gradnja prepusta
Kolarjev graben na
cesti R3-679/3909

Izdelava projektne in
tehnične dokumentacije
INŽENIRING ZA
za akumulacijski bazen
VODE d.o.o.,
HE Krško – sklop 4,
Teslova 30, 1000
Zavarovanje brežin
Ljubljana
Save – dodatna dela
Aneks št. 1
Gradnja obvoznice
Krško od km 2.180 do
Sklep o prekinitvi
km 4.120: izdelava
postopka z dne
prepustov skozi telo
26.10.2009
obvoznice ter
večnamenske poti

Izvedba gradbenih del
Sklep o prekinitvi
za akumulacijski bazen
postopka z dne
na HE Krško – LOT
28.10.2009
A3/2: vodne ureditve

/

27.002,89
EUR

68.246,34

/

33.800,00
EUR

/

/

32.403,47
EUR

81.895,61

/

40.560,00
EUR

/

Sklep o
prekinitvi
postopka z
dne
26.10.2009

17.7.2009

Stran 28 od 90

/

30.9.2009

90 dni po uvedbi v delo

/

Sklep o
prekinitvi
postopka z
dne
26.10.2009

05.01.2010

do konca izdelave PZI
dokumentacije, po
osnovni pogodbi

/

5.8.2009

Sklep o
prekinitvi
postopka z
dne
28.10.2009

10.9.2009

15.10.2009

18ZJN/2009, v
imenu in za
račun RS

19ZJN/2009

21ZJN/2009

19.10.2009

21.10.2009

17.7.2009

17ZJN/2009

20ZJN/2009

17.7.2009

16ZJN/2009
storitev

gradnje

storitev

gradnje

storitev

gradnje

zbiranje
ponudb po
predhodni
objavi, s
pogajanji

s pogajanji
brez
predhodne
objave

zbiranje
ponudb po
predhodni
objavi, s
pogajanji

s pogajanji
brez
predhodne
objave

zbiranje
ponudb po
predhodni
objavi, s
pogajanji

s pogajanji
brez
predhodne
objave
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Rekonstrukcija
Drožanjske ceste v
CGP d.d.,
Sevnici - dodatna in več
Ljubljanska cesta
dela, podaljšanje
36. Novo mesto
pogodbenega roka ter
skrajšanje plačilnega
roka - aneks št. 1
Izvajanje storitev
»MESTOR«
varnosti in zdravja pri
Mešiček Alojz
delu ter požarnega
s.p., Armeško 37,
varstva v letih 2009Brestanica
2012
Izvedba zaščite
železniških SVTK
Teleg-M d.o.o.,
naprav zaradi vpliva
Cesta Pečale 36,
izgradnje HE Blanca –
Ljubljana
dodatna dela,
podaljšanje

Sklep o prekinitvi
postopka z dne
26.10.2009

Izdelava projektne
dokumentacije za
izvedbo sanacij in
rušenj ogroženih
objektov na območju
akumulacijskega
bazena HE Krško

Opravljanje
gradbenega nadzora
nad gradnjo
akumulacijskega bazen
na HE Krško – LOT
A3/1: vodne ureditve
Sanacija železniških
prepustov na območju
Map Trade d.d.,
Špindlerjeva
akumulacijskega
bazena HE Blanca –
ulica 2c,
Slovenska Bistrica
dodatna dela

Sklep o prekinitvi
postopka z dne
26.10.2009

93.618,84

23,50
EUR/uro

45.844,70
EUR

/

145.165,08
EUR

/

112.342,61

-

55.013,64
EUR

/

174.198,10
EUR

/

30.11.2009

19.01.2010

29.10.2009

Sklep o
prekinitvi
postopka z
dne
26.10.2009

28.7.2009

Sklep o
prekinitvi
postopka z
dne
26.10.2009

Stran 29 od 90

do uspešne izvedbe
tehničnega pregleda
oziroma primopredaje
izvedenih del

31.12.2012 oziroma
najpozneje do zaključka
gradnje HE Krško

30.10.2009

/

1.12.2009

/

21.10.2009

27.10.2009

22ZJN/2009

23ZJN/2009

gradnje

gradnje

s pogajanji
brez
predhodne
objave

s pogajanji
brez
predhodne
objave
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Rekonstrukcija
Florjanske ulice v
Sevnici – dodatna dela,
podaljšanje
pogodbenega roka ter
skrajšanje plačilnega
roka-aneks št. 1
Rekonstrukcija odseka
cesta R3-679 Sevnica –
Brestanica, odsek od
CPM d.d.,
km 14+771,60 do km
Iztokova ulica 30,
15+690,64-več dela,
Maribor
podaljšanje
pogodbenega roka –
aneks št. 4
Strabag AG
Podružnica
Ljubljana,
Letališka cesta
33, Ljubljana

pogodbenega roka ter
skrajšanje plačilnega
roka – aneks št. 3

137.204,43

45.457,77

164.645,32

56.949,33

05.01.2010

29.10.2009

Stran 30 od 90

30.11.2009

30.11.2009
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2.6

AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA

Družba se ne ukvarja z aktivnostmi, ki so povezane z raziskavami in razvojem. Družba je bila
ustanovljena z osnovnim namenom izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture pri izgradnji
HE na Spodnji Savi ter obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture na vplivnem območju
energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.
2.7

ZAPOSLENI

V javnem podjetju je bilo na dan 01.01.2009 zaposlenih 14 delavcev, na dan 31.12.2009 je bilo število
zaposlenih nespremenjeno.
Vse pogodbe o zaposlitvi so sklenjene za nedoločen čas.
Tabela: Število zaposlenih po sektorjih na dan 01.01.2009 in 31.12.2009
01.01.2009

31.12.2009

Zakoniti zastopnik družbe

1

1

Splošna služba

2

2

Tehnični sektor

7

7

Finančno računovodski sektor

2

2

Sektor za upravno pravne in premoženjske
zadeve
SKUPAJ

2

2

14

14

Povprečno število zaposlenih znaša na dan 31.12.2009 14,10 zaposlenih.

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2008

srednja izobrazba
14%

podiplomska izobrazba magistri znanosti
14%

univerzitetna izobrazba
29%
višja izobrazba
43%
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2.8

POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ

Poročilo prikazuje aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč in nadomestnih gradenj pri gradnji HE
Boštanj, HE Blanca in HE Krško v letu 2009.

2.8.1

HE BOŠTANJ

Zaradi ugotavljanja končne zasedbe prostora pri gradnji HE Boštanj so bile izvedene parcelacije zasedenih
zemljišč zaradi ureditev vodne, državne in lokalne infrastrukture. Na podlagi pravnomočnih odločb GURS
so bile sklenjene ustrezne pogodbe s posameznimi lastniki in pripravljeni predlogi za vpis v zemljiško
knjigo. Postopki so v teku.
Pridobivanje zemljišč obsega parcelacije končnega stanja, izdelavo cenitvenih poročil, odkup zemljišč in
notarske storitve. V letu 2009 je bilo planiranih za območje HE Boštanj 100.000 EUR, z rebalansom so
bila sredstva zmanjšana na 45.432,03 EUR. Poraba je 35.395,54 EUR, kar je 77,91%. Dolgotrajni
postopki parcelacij (nestrinjanja lastnikov zemljišč na terenu), izdajanje odločb s strani GURS-a,
pravnomočnost odločb, je vzrok nedoseganje realizacije za leto 2009.
V letu 2009 je bilo v imenu in za račun RS na območju HE Boštanj odkupljenih 3.833 m2 zemljišč, kar
znaša približno 4 EUR/m2.
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2.8.2

HE BLANCA

V letu 2009 so bila odkupljena zemljišča za potrebe prestavitve blok ventila na prenosnem plinovodu ter
za izvedbo večnamenske poti in kolesarske steze ob železnici.
V letu 2009 je bilo za zemljišča – Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) planiranih 430.000,00 EUR, z
rebalansom pa so bila sredstva zmanjšana na 113.016,33 EUR, porabljenih pa je bilo 90.960,19 EUR, kar
znaša 80,48%. Zaradi pridobivanja končnega geodetskega stanja s strani izvajalcev se postopki
parcelacij, končne odmere, odkupa, cenitev in notarskih storitev za območje HE Blanca, še niso pričeli,
zato tudi realizacija ni bila dosežena.
V letu 2009 je bilo odkupljenih 4.908 m2 zemljišč, kar znaša približno 9 EUR/m2, medtem ko je bilo
vzpostavljenih služnostnih pravic na površini 8.813 m2, kar znaša približno 2,8 EUR/m2.
Pri vplivih na poselitve – najbolj ogroženi objekti, pa je bilo planiranih 1.048.000,00 EUR, z rebalansom so
bila sredstva povečana na 1.410.392,57 EUR, poraba pa je bila 1.038.773,50 EUR, kar znaša 73,65%
realizacije. Postavka 2,1 najbolj ogroženi objekti zajema nadomestne gradnje, pri katerih so v letu 2009
potekale naslednje aktivnosti. Realizacija pri nadomestnih gradnjah ni bila dosežena, zaradi prenosa
posameznih končnih situacij v poslovno leto 2010.
Na postavki 2,2 Ogroženi objekti – sanacije je na podlagi strokovnih poročil o opravljenem pregledu vlage
v ogroženih objektih, bila namesto zaščitnih posegov na objektu izplačana odškodnina (razrešen postopek
dedovanja). Na objektih Log 33 in Log 34 ter Savska cesta 9, pa je bila izvedena sanacija.
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2.8.3

HE KRŠKO

Izvedeni so bili postopki parcelacij, cenitve in podpisi pogodb o nakupu in vzpostavitvi začasne služnostne
pravice za namen izvedbe nadvišanja Pijavškega polja in ureditve pritokov.
Za zemljišča na območju HE Krško (1 stroški odkupa in odškodnin; 2 Vplivi na poselitev) je bilo v letu
2009 planiranih 2.100.000,00 EUR, z rebalansom pa so bila zmanjšana na 1.275.828,26 EUR, porabljenih
pa je bilo 1.249.920,67 EUR, kar znaša 97,97% realizacije.
V sklopu porabe sredstev pridobivanja zemljišč, vzpostavitve služnostnih pravic, parcelacij, izdelave
cenitvenih poročil ter notarskih storitev je bilo v letu 2009 planiranih 1.600.000,00 EUR, z rebalansom pa
zmanjšano na 1.249.615,89 EUR, porabljeni pa je bilo 1.248.848,13 EUR, kar znaša 99,94% realizacije.
Odkupljenih zemljišč za potrebe izgradnje HE Krško je bilo 85.660 m2, kar znaša približno 6,8 EUR/m2,
služnostna pravica pa je bila vzpostavljena na 382.714 m2, kar znaša 1,4 EUR/m2.
Na postavki Vplivi na poselitev je bilo v letu 2009 planiranih 500.000,00 EUR, z rebalansom pa zmanjšano
na 26.212,37 EUR, porabljenih pa je bilo 1.072,54 EUR, kar znaša le 4,09% realizacije. Vzrok nedosežene
realizacije je obremenitev potrebnega objekta za odkup s hipotekami. Objekt je bil razpisan na javni
dražbi, na katerega smo se kot kupec s plačano varščino prijavili. Na sklep o domiku se je zastavni upnik
pritožil. Zadeva je v reševanju na Višjem sodišču v Ljubljani.

Stran 34 od 90

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

2.9

2.9.1

POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE
INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE
HE BOŠTANJ

Izgradnje vseh ureditev skladno z dokumentom : »Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE
Boštanj« je zaključena. Zgrajene in dokončane so vse ureditve, katere je bilo potrebno izvesti kot obvezo,
skladno z navedenim dokumentom. Na akumulacijskem bazenu je pridobljen ponovno sklep, o
podaljšanju poskusnega obratovanja. Razlog za to je podaljšanje roka odprave pomanjkljivosti izgradnje
energetskih infrastrukturnih ureditev na železniški infrastrukturi. Le to predvidevamo odpraviti v letu
2010. Izvajali smo zaključne faze izgradnje dokončanja nekaterih manjših ureditev akumulacijskega
bazena ter aktivnosti vzdrževanja vodnih infrastruktur na bazenu in pritokih.
2.9.1.1 Izvedba del
Izgradnja kolesarske steze pri bencinski črpalki v Boštanju
Objavljen je bil javni razpis za izvedbo manjkajočega dela kolesarske steze pri bencinski črpalki v
Boštanju na podlagi že izdelanega projekta v letu 2007. Izbran je bil najugodnejši ponudnik Nivo d.d.
Celje, s katerim je bila sklenjena pogodba in je bil v začetku oktobra 2008 uveden v delo. Dela so se
zaključila v letu 2009. Tokom izgradnje je prišlo do spremembe izgradnje, kjer je bilo potrebno pogodbeni
odnos dopolniti z aneks- om. Prav tako se je obseg del spremenil, za kar še potekajo aktivnosti uskladitve
končne situacije. Dela so zaključena v letu 2009.
Premostitev na potoku Prapretno
Pridobljen je izvajalec del, kateri je skladno s projektno tehnično dokumentacijo izvedel dela premostitve
praprotnega potoka. Tokom izvajanja del s strani podjetja Rafael d.o.o. smo pridobili tudi zunanji
strokovni nadzor. Dela so zaključena v letu 2009.
Brv preko reke Save na Šmarčni
Opravljen je bil tehnični pregled zgrajene brvi in pridobljeno uporabno dovoljenje. Izvajalec del je podal
zahtevek za priznane dodatnih del, kateri je bil usklajen v letu 2009. Prav tako se je izvedla primopredaja
objekta v last in upravljanje Občini Sevnica. Pogodba je zaključena.
Odstopanja od terminskega plana
V sklopu izgradnje HE Boštanj so bile izvedene vse potrebne infrastrukturne ureditve, ki so bile potrebne,
da je lahko hidroelektrarna pravočasno pričela s poskusnim obratovanjem. Izvedene so bile znotraj rokov,
ki jih opredeljuje koncesijska pogodba.
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2.9.1.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)
V spodnjih tabelah je prikazana skupna vrednost vlaganj za HE Boštanj v višini 27.862.061 EUR brez
vrednosti interkalarnih obresti od najetih dolgoročnih kreditov,ki so do dne 31.12.2006 povečevale
vrednost vlaganj v skupni višini 615.902 EUR. Celotna vrednost vlaganj z vključenimi interkalarnimi
obrestmi za HE Boštanj je znašala do 31.12.2009 28.477.963 EUR, od česar je bilo v tem obdobju
prenesenih na upravljavce infrastrukturnih objektov za 12.077.602 EUR objektov. Podroben pregled
prenesenih infrastrukturnih objektov je razviden iz točke 2.9.1.3. Na dan 31.12.2009 znaša vrednost
investicije v teku brez vrednosti prenesenih objektov za HE Boštanj 16.400.361 EUR.
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Boštanj je znašala v letu 2009
367.317,33 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA
d.o.o. za leto 2009 96% realizacijo, medtem ko je bilo v istem obdobju plačano iz naslova črpanja
sredstev Vodnega sklada v višini 898.965,55 EUR z DDV.

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Boštanj« je razvidna
skupna vrednost izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Boštanj po fazah na dan
31.12.2009.
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Boštanj je znašala na dan 31.12.2009
27.868.513 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi s potrjeno končno oceno vlaganj s Poslovnim načrtom
javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2006, ki ga je Vlada RS sprejela na 65. redni seji – sklep št. 476076/2006/8, 99,40% angažiranost finančnih sredstev.

Ostale priloge:
-

-

Skupen pregled realizacije in plačil ter virov financiranja za HE Boštanj po letih
Primerjava realizacije vlaganj za HE Boštanj na dan 31.12.2009 s potrjeno končno oceno vlaganj
s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2006
Primerjava realizacije vlaganj za HE Boštanj s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009
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(v EUR)
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SKUPAJ

Vodni sklad 2009
(54.184,45 EUR)

Vodni sklad 2008
(200.000,00 EUR)
Vodni sklad 2009
(632.802,33 EUR)

Vodni sklad 2007
(500.000,00 EUR)
Vodni sklad 2008
(135.000,00 EUR)

Sredstva ELES-a
(1.419.750,20 eur)

Vodni sklad 2006
(1.477.215,82 eur)
Vodni sklad 2006
(834.585,21 eur)

Vračilo DDV-ja iz
kredita Bawag
Kredit BAWAG
(10.172.337,93 eur)
Vodni sklad 2006
(4.564.680,35 eur)

Viri financiranja
Kredit SKB (5.079.637
eur)
Vodni sklad 2005
(2.943.986,81 eur)

Z DDV
Skupaj z DDV

HE BOŠTANJ

869.114,59

0,00

9.406.242,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.167.836,52

0,00

0,00

1.083.897,66

2.943.986,81

0,00

0,00

Leto 2005
4.210.521,53

Leto 2004
869.114,59

Leto 2004
Realizacija
Plačano
1.709.200,86
869.114,59
1.709.200,86
869.114,59

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Boštanj po letih

13.910.081,23

56.536,67

277.376,67

1.090.883,79

4.564.680,35

7.920.603,75

0,00

0,00

Leto 2006
0,00

2.464.382,97

313.274,78

898.965,55

39.491,57

632.802,33

0,00
0,00

179.936,68

46.734,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.063,32

88.265,03

0,00
0,00

201.537,88

3.408,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161.037,24

1.359.805,18

557.208,54

386.332,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Leto 2009
0,00

Leto 2006
Realizacija
Plačano
10.550.384,50
13.910.081,23
10.550.384,50
13.910.081,23

( v EUR vključno z DDV)
Leto 2007
Leto 2008
0,00
0,00

Leto 2005
Realizacija
Plačano
13.145.880,63
9.406.242,52
13.145.880,63
9.406.242,52
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27.862.061,62

39.491,57

632.802,33

200.000,00

135.000,00

362.575,12

1.419.750,40

834.585,21

1.477.215,82

4.564.680,35

9.088.440,27

1.083.897,66

2.943.986,81

SKUPAJ
5.079.636,12

Leto 2007
Realizacija
Plačano
1.421.374,68
2.464.382,97
1.421.374,68
2.464.382,97

Leto 2008
Realizacija
Plačano
667.903,62
313.274,78
667.903,62
313.274,78

( v EUR vključno z DDV)
Leto 2009
Realizacija
Plačano
367.317,33
898.965,55
367.317,33
898.965,55
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Realizacija
Plačano
27.862.061,62
27.862.061,62
27.862.061,62
27.862.061,62
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Šifrant-postavke iz PN 2009
HE BO1
HE BO2
HE BO3

OPIS UREDITVE

OPIS UREDITVE

1 Vodni sklad
SKUPAJ:

VIRI FINANCIRANJA

Kolesarska steza ob elektrarni
Premostitev na Potoku Prapretno
Ostale nepredvidene ureditve
SKUPAJ:

1 Vodni sklad
SKUPAJ:

VIRI FINANCIRANJA

Kolesarska steza ob elektrarni
Premostitev na Potoku Prapretno
Ostale nepredvidene ureditve
SKUPAJ:

OPIS UREDITVE

VIRI FINANCIRANJA

Kolesarska steza ob elektrarni
Premostitev na Potoku Prapretno
Ostale nepredvidene ureditve
SKUPAJ:

1 Vodni sklad
SKUPAJ:

Primerjava Realizacije s Planom

Šifrant-postavke iz PN 2009
HE BO1
HE BO2
HE BO3

Realizacija

Šifrant-postavke iz PN 2009
HE BO1
HE BO2
HE BO3

PN 2009

0%

I.

0
0

0%

II.

0%

II.

II.

0

0

0
0

0

II.

0
0

0
0

0
0

0

0

II.

0

II.
0
0

0%

I.

I.

I.

I.

I.

III.
100%
100%

100%

III.
100%

III.
327.826
327.826

327.826

III.
327.826

III.
327.826
327.826

327.826

III.
327.826
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0
0

0

0
0

0

0

0%

IV.

0%

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

0
0

0

0
0

0

0

0%

V.

0%

V.

V.

V.

V.

V.

cene v EUR vključno z DDV
VI.
VII.
VIII.
IX.
100%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
0%
cene v EUR vključno z DDV
VI.
VII.
VIII.
IX.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

X.
106%
106%

58%
106%

X.

X.
15.415
15.415

6.339
15.415

X.
9.076

X.
14.580
14.580

cene v EUR vključno z DDV
VI.
VII.
VIII.
IX.
17.691
5.252
1.134
0
17.691
5.252
1.134
0

cene v EUR vključno z DDV
VI.
VII.
VIII.
IX.
25
8.261
5.252
1.134
9.405
17.691
5.252
1.134
0
cene v EUR vključno z DDV
VI.
VII.
VIII.
IX.
17.691
5.252
1.134
0
17.691
5.252
1.134
0

3.603
10.977
14.580

X.

cene v EUR vključno z DDV
VI.
VII.
VIII.
IX.
0
8.187
5.252
1.134
9.504
0
0
0
17.691
5.252
1.134
0

XI.

XI.

XI.

XI.

0%
0%

0%

0
0

0

XI.
12.706
12.706

0
12.706

XI.
12.706

0
0

0

XII.
0%
0%

0%

XII.

XII.

XII.

XII.
2.821
2.821

1.056
2.821

XII.
1.765

SKUPAJ
96%
96%

SKUPAJ
98%
81%
73%
96%

SKUPAJ
367.317
367.317

SKUPAJ
336.927
14.647
15.744
367.317

SKUPAJ
382.010
382.010

SKUPAJ
342.297
18.176
21.537
382.010
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2.9.1.3 Prenos objektov na upravljavce
Po točki 2.5 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju
energetskega izkoriščanja Spodnje Save z dne 04.07.2005 po zgraditvi postane objekt vodne
infrastrukture last RS, Infra pa ga je dolžna upravljati in vzdrževati v skladu s točko 3 navedene pogodbe.
Na podlagi točke 2.6.2 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem
območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save z dne 04.07.2005 po zgraditvi postane objekt ali
ureditev državne infrastrukture last RS, o čemer je Infra dolžna nemudoma obvestiti Ministrstvo za okolje
in prostor, pristojni organ RS pa mora v najkrajšem možnem času določiti upravljavca objekta državne
infrastrukture oziroma urediti razmerje z osebo, ki bo upravljala to državno infrastrukturo.
V skladu s točko 2.7.2 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju
energetskega izkoriščanja Spodnje Save z dne 04.07.2005 je INFRA dolžna prenesti zgrajen objekt ali
ureditev lokalne infrastrukture na lokalno skupnost ali ustreznega upravljavca takega objekta, ki ga določi
lokalna skupnost.
Na podlagi zgornjih navedb so se v letu 2007 in 2008 prenesli infrastrukturni objekti za HE Boštanj po
pogodbah o brezplačnem prenosu infrastrukturnih objektov v skupni vrednosti 10.062.890,40 EUR v last
in upravljanje pooblaščenim upravljavcem. Medtem, ko je bil priključni kablovod in daljnovod 110 kV v letu
2006 prenesen na podlagi pogodbe o odplačnem prenosu v višini 1.419.750,20 EUR v last in posest
Elektro Slovenija d.o.o..
Na podlagi Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju
energetskega izkoriščanja Spodnje Save – točka 2.7.2 in na osnovi podpisane pogodbe z dne 12.03.2009
o brezplačnem prenosu infrastrukturnega objekta Vodovodno omrežje na Kompolju s primarnim
cevovodom in priključkom na črpališče v Boštanju in spremljajočih ureditev v višini 594.961,56 EUR je
javno podjetje INFRA d.o.o. dne 25.03.2009 preneslo objekt v last Občine Sevnica.

Priloga:
-

Prenos opravljenih brezplačnih / odplačnih prenosov objektov in ureditev infrastrukture
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Priloga 1: Prenos opravljenih brezplačnih / odplačnih prenosov objektov in ureditev infrastrukture – stanje
na dan 31.12.2009

Objekt

Datum
sklenitve
pogodbe

Knjigovodska
vrednost v EUR

Način
prenosa

Datum
prenosa

Prevzemnik / Upravljavec

Prenosi objektov v letu
2006
Priključni kablovod in
daljnovod 110 kV za
priključitev HE Boštanj na
obstoječe 110 kV omrežje
Skupaj preneseni
objekti v letu 2006

28.11.2006

1.419.750,20

odplačni

18.12.2006

Elektro – Slovenija d.o.o.

1.419.750,20

Prenosi objektov v letu
2007
Vodovodno omrežje –
Vodovod Orehovo
Cesta R3 – 679 Breg –
Sevnica – Brestanica
Infrastruktura na Kompolju
– Kanalizacija s čistilno
napravo
Cesta G1-5 na odseku
Radeče – Boštanj in
križišče v Boštanju
Skupaj preneseni
objekti v letu 2007
Prenosi objektov v letu
2008
TK kanalizacije na območju
HE Boštanj
Skupaj preneseni
objekti v letu 2008
Prenosi objektov v letu
2009
Vodovodno omrežje na
Kompolju
Skupaj preneseni
objekti v letu 2009
SKUPAJ preneseni
objekti 2006-2009

19.06.2007

brezplačni 04.07.2007
453.608,00

09.07.2007

brezplačni 09.07.2007

Občina Sevnica / Javno podjetje
Komunala d.o.o. Sevnica
Direkcija RS za ceste

4.181.930,14

8.05.2007
03.12.2007

547.938,44 brezplačni 14.06.2007
03.12.2007
brezplačni
4.582.578,91

Občina Sevnica / Javno podjetje
Komunala d.o.o. Sevnica
Direkcija RS za ceste

9.766.055,49

01.02.2008

brezplačni 01.02.2008

Telekom Slovenije d.d.

brezplačni 25.03.2009

Občina Sevnica

296.834,91
296.834,91

12.03.2009
594.961,56
594.961,56

12.077.602,16
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2.9.1.4 Posojila s poroštvom Republike Slovenije
Dolgoročni kredit po pogodbi 978761-001 najet pri SKB banki d. d. v znesku 5.079.636,12
EUR
V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega kredita po pogodbi 978761-001 najetega v
letu 2004 pri SKB banki d. d. v znesku 5.079.636,12 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne
infrastrukture za HE Boštanj.
( V EUR)
Datum

Glavnica

Obresti

Skupaj

29.9.2006

298.802,12

338.419,38

637.221,50

30.3.2007

298.802,12

107.154,86

405.956,98

28.9.2007

298.802,12

100.457,68

399.259,80

31.3.2008

298.802,12

95.179,32

393.981,44

30.9.2008

298.802,12

87.302,51

386.104,63

31.3.2009

298.802,12

80.366,15

379.168,27

30.9.2009

298.802,12

74.073,74

372.875,86

2.091.614,84

882.953,64

2.974.568,48

Skupaj

Ostanek kreditnih obveznosti po odplačilu 7. anuitete je 2.988.021,25 EUR.

Dolgoročni devizni kredit po pogodbi št. 27/05 najet pri Bawag banki d. d. v znesku
10.180.427,00 EUR

V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega deviznega kredita po pogodbi št. 27/05 pri
Bawag banki d.d., sklenjeni dne 15.12.2005 v višini 10.180.427,00 EUR za financiranje vodne, državne in
lokalne infrastrukture za HE Boštanj.
( V EUR)
Datum

Glavnica

Obresti

Skupaj

24.12.2007

598.848,65

702.859,32

1.301.707,97

23.6.2008

598.848,65

239.907,12

838.755,77

23.12.2008

598.848,65

239.928,72

838.777,37

23.6.2009

598.848,65

141.280,33

740.128,98

23.12.2009

598.848,65

64.519,57

663.368,22

2.994.243,25

1.388.495,06

4.382.738,31

Skupaj

Ostanek kreditnih obveznosti po odplačilu 5. anuitete je 7.186.183,75 EUR.
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2.9.2

HE BLANCA

V sklopu izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca je v letu 2009 izvedeno :
-

-

dokončanje vseh vodnih in energetskih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Blanca ter
izvedba tehničnega pregleda izvedenih del,
pričetek poskusnega obratovanja akumulacijskega bazena HE Blanca,
odprava pomanjkljivosti po tehničnem pregledu, kateri je bil opravljen z dne 29.10.2009,
pričetek aktivnosti poskusnega obratovanja,
dokončanje projektno tehnične dokumentacije za vodne in energetske infrastrukturne ureditve na
akumulacijskem bazenu ,
v sklopu izgradnje je bilo v letu 2009 izvedeno :
 zgrajeni vsi predvideni objekti in ureditve v sklopu akumulacijskega bazena in
pritokov,
 izgrajena cestna infrastruktura, katera je v postopku primopredaje na DRSC in
Občino Sevnica,
 izgrajena železniška infrastruktura, na kateri se izvajajo dela odprave
pomanjkljivosti ter je v fazi primopredaje SŽ d.o.o.,
 izvedba rekonstrukcije ceste R3/679 Sevnica – Brestanica, odsek 5L,
 izvedba rekonstrukcije ceste R3/679 Sevnica – Brestanica, odsek 2L in 3L,
 dokončanje odvodnikov pritokov na Florjanski in Drožanjski ulici,
 ureditve na Loškem polju,
 ureditve na Zgornjem in spodnjem Brezovškem polju,
 sanacija nekaterih objektov predvidenih skladno s dokumentom novelacija
programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca,
odkup zemljišč in delno dokončane nadomestne gradnje objektov.

2.9.2.1 Izvedba del
V fazi poskusnega obratovanja in odprave pomanjkljivosti izgradnje je so naslednje infrastrukturne
ureditve HE Blanca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

energetski nasipi, tesnitve, deponije in črpališča,
vodnogospodarske ureditve,
cestne ureditve,
železniška infrastruktura,
ureditve naravnih virov in habitatov
druge infrastrukturne ureditve izvedene v sklopu vodnih in energetskih ureditev.

Z dinamiko odprave napak in pomanjkljivosti izgradnje se dopolnjujejo tudi PID in POV projekti. V sklopu
priprave tehnične dokumentacije smo pridobili potrebno tehnično dokumentacijo za izvedbo načrtovanih
ureditev, kot tudi tehnično dokumentacijo spremljajočo gradnji ter dopolnitvi in potrditvi izgrajenih
objektov in ureditev.
V sklopu izgradnje so bile izvedene naslednje ureditve in obsegi :
Izgradnja ureditev na akumulacijskem bazenu HE Blanca v sklopu vodne infrastrukture
Dokončane so vse vodne ureditve, katere smo bili obvezani skladno z DLN za HE Blanca in dokumentom
Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca izvesti. Prehajamo v fazo, ko je potrebno
odpraviti pomanjkljivosti tehničnega pregleda ter opraviti ponovni kvalitetni pregled ureditev z
soglasodajalci ter izdajatelji pripomb na tehničnem pregledu. Obenem se izvaja tudi monitoring
poskusnega obratovanja in prvih meritev, katerega je potrebno izvesti v sklopu poskusnega obratovanja.
Izgradnje ureditev železniške infrastrukture
Dokončane so vse ureditve, katere smo bili obvezani skladno z DLN za HE Blanca in dokumentom
Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca izvesti. Dela so izvajana na osnovi VDJK. Iz
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navedenega naslova ni potrebno izvesti tehničnega pregleda, izgradnja ureditev je pregleda na osnovi
kvalitetnega pregleda. Pripombe na podanem kvalitetnem pregledu so podane, izvajajo se aktivnosti za
odpravo pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu.
Izgradnje cestnih ureditev
Dokončane so ureditve na cestnem, odseku R3 /679 Sevnica Brestanica odsek 5L ter 2L in 3L. Opravljen
je tehnični pregled izvedenih del ter podane pripombe na kvalitetnem pregledu. V prvem kvartalu
naslednjega leta bodo pripombe odpravljene ter infrastruktura predana v upravljanje DRSC.

Na področju nadomestnih gradenj sta zgrajena stanovanjske in gospodarski objekt Kragl.

Odstopanja od terminskega plana
Zamuda je nastala pri sprejemanju dokumenta Novelacije programa infrastrukturnih ureditev za HE
Blanco, ki znaša 12 mesecev. Na podlagi usklajevanja terminskega plana izvedbe infrastrukturnih ureditev
in centralne čistilne naprave Sevnica (INFRA, koncesionar, Občina Sevnica) je prišlo do zamude 5
mesecev pri pričetku poskusnega obratovanja.
Iz navedenih razlogov in manjših zamud izvajalcev del v času izgradnje, za katere je bil primarno vzrok
nekvalitetno izvedena dela ter sanacija le teh, je v končnem pregledu terminskega plana prišlo do več kot
1 letnih zamud pri izgradnji akumulacijskega bazena HE Blanca. Zamude smo poskušali sprotno
odpravljati, pri čemer smo podajali ukrepe ter predloge za odpravo ali omilitev zamud.

2.9.2.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Blanca je znašala v letu 2009
11.410.930,72 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o.
za leto 2009 94% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz dolgoročnega kredita najetega pri BIIS Banka
Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A (posrednik Banka Koper d.d.) plačano 12.361.226,61 EUR z
DDV in iz Vodnega sklada v višini 4.626.084,93 z DDV ter 50.000,00 EUR z DDV iz naslova zadržanih
sredstev od najetega dolgoročnega kredita pri UniCredit banki d.d..

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Blanca« je razvidna skupna vrednost izvršenih
del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Blanca na dan 31.12.2009.
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Blanca je znašala na dan 31.12.2009
37.697.853,27 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev
za HE Blanca – Novelacija št. 1 84,51 % angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na
dan 31.12.2009 pa je znašala 36.468.505,76 EUR.
Ostale priloge:
-

Pregled realizacije in plačil po letih za HE Blanca
Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca na dan 31.12.2009 s Programom infrastrukturnih
ureditev za HE Blanca - Novelacija št. 1
Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009
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Leto 2006
Realizacija
Plačano
164.170,32
71.482,19
164.170,32
71.482,19

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Blanca po letih
( v EUR vključno z DDV)
Viri financiranja
Leto 2005
Leto 2006
Leto 2007
Leto 2008
Vodni sklad 2006
0,00
71.482,19
345.810,42
0,00
(417.292,61 eur)
0,00
0,00
921.056,85
2.303.973,16
Kredit Bank Austria
Creditenstalt
(3.275.030 eur)
Vodni sklad 2008
0,00
0,00
0,00
3.456.442,00
(3.456.442 eur)
Kredit 2008
0,00
0,00
0,00
9.859.710,39
(22.220.937 eur)
Vodni sklad 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
(4.695.514 eur)
Vodni sklad 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
(705.164,58 eur)
SKUPAJ
0,00
71.482,19
1.266.867,27
15.620.125,55

Z DDV
Skupaj z DDV

HE BLANCA

Leto 2005
Realizacija
Plačano
12.724,09
0,00
12.724,09
0,00

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Blanca po letih

Priloga 2: Pregled realizacije in plačil za HE Blanca po letih v EUR z DDV
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SKUPAJ
417.292,61
3.275.030,01

3.456.442,00
22.220.937,00
4.624.878,68
1.206,25
33.995.786,55

Leto 2009
0,00
50.000,00

0,00
12.361.226,61
4.624.878,68
1.206,25
17.037.311,54

Leto 2007
Realizacija
Plačano
3.383.700,91
1.266.867,27
3.383.700,91
1.266.867,27

Leto 2008
Realizacija
21.496.979,72
21.496.979,72
Plačano
15.620.125,55
15.620.125,55

Leto 2009
Realizacija
Plačano
11.410.930,72
17.037.311,54
11.410.930,72
17.037.311,54
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( v EUR vključno z DDV)
SKUPAJ
Realizacija
Plačano
36.468.505,76
33.995.786,55
36.468.505,76
33.995.786,55

Priloga 3: Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca na dan 31.12.2009 s Programa infrastrukturnih ureditev za HE Blanca – Novelacijo št. 1
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( v EUR z DDV)

VIRI FINANCIRANJA

SKUPAJ:

Zaščita železnice
Rekonstrukcija cest
Energ. nasipi, tesnitve, deponije
Vodnogospodarske ureditve
Ostale ureditve
Dokumentacija, inženiring

OPIS UREDITVE

VIRI FINANCIRANJA

SKUPAJ:

Zaščita železnice
Rekonstrukcija cest
Energ. nasipi, tesnitve, deponije
Vodnogospodarske ureditve
Ostale ureditve
Dokumentacija, inženiring

OPIS UREDITVE

HE BL1
HE BL2
HE BL3
HE BL4
HE BL5
HE BL6

SKUPAJ:

I.

100%

100%

100%

SKUPAJ:

VIRI FINANCIRANJA

100%
100%
100%
100%
100%
100%

I.

1.364.081

1.364.081

I.

1.364.081

72.800
210.694
107.665
654.712
162.396
155.814

I.

1.364.082

1.364.081,67

I.

1.364.081

72.800
210.694
107.665
654.712
162.396
155.814

I.

Zaščita železnice
Rekonstrukcija cest
Energ. nasipi, tesnitve, deponije
Vodnogospodarske ureditve
Ostale ureditve
Dokumentacija, inženiring

OPIS UREDITVE

1 BIIS Banka
2 Vodni sklad
3 Nova zadolžitev

Šifrant-postavke iz PN 2009

Primerjava Realizacije s Planom

SKUPAJ:

1 BIIS Banka
2 Vodni sklad
3 Nova zadolžitev
- postavka Načrt pridobivanja zemljišč 2.3.1 HE Boštanj
- postavka Načrt pridobivanja zemljišč 2.3.3 HE Krško

HE BL1
HE BL2
HE BL3
HE BL4
HE BL5
HE BL6

Šifrant-postavke iz PN 2009

Realizacija

SKUPAJ:

1 BIIS Banka
2 Vodni sklad
3 Nova zadolžitev
- postavka Načrt pridobivanja zemljišč 2.3.1 HE Boštanj
- postavka Načrt pridobivanja zemljišč 2.3.3 HE Krško

HE BL1
HE BL2
HE BL3
HE BL4
HE BL5
HE BL6

Šifrant-postavke iz PN 2009

PN 2009

II.

II.

100%

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

2.081.494

2.081.494

II.

2.081.494

652.823
8.756
410.630
605.411
358.405
45.470

II.

2.081.494

2.081.494,40

II.

2.081.494

652.823
8.756
410.630
605.411
358.405
45.470

II.

III.

III.

100%

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

1.713.537

1.713.537

III.

1.713.537

13.275
394.840
369.168
460.120
356.707
119.427

III.

1.713.537

1.713.536,89

III.

1.713.537

13.275
394.840
369.168
460.120
356.707
119.427

III.
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IV.

IV.

100%

100%

V.

100%
100%
100%

100%
100%
100%

682.910

100.855
116.143
168.081
122.513
7.571
167.746
535.105

131.459
128.390
65.603
46.584
63.966
99.103

682.910

682.910

535.105

535.105

100%

100%
100%
100%

100%
100%

100%

100%
100%
100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

cene v EUR vključno DDV
VI.
VII.

100%

100%
100%

100%

535.105

535.104,61
0

cene v EUR vključno DDV
VI.
VII.

1.083.799

1.083.799

V.

682.910

682.909,92

cene v EUR vključno DDV
VI.
VII.

1.083.799

21.874
147.966
182.296
503.795
93.573
134.295

V.

535.105

cene v EUR vključno DDV
VI.
VII.

1.083.799

V.

682.910

131.459
128.390
65.603
46.584
63.966
99.103

cene v EUR vključno DDV
VI.
VII.

1.083.799,49

V.

1.083.799

100.855
116.143
168.081
122.513
7.571
167.746

cene v EUR vključno DDV
VI.
VII.

21.874
147.966
182.296
503.795
93.573
134.295

V.

100%

1.121.756

2.081
1.119.675

IV.

1.121.756

0
125.407
0
852.968
62.321
81.060

IV.

1.121.756

2.080,92
1.119.675,31

IV.

1.121.756

0
125.407
0
852.968
62.321
81.060

IV.

100%

100%

VIII.

100%

100%
100%
100%

100%

VIII.

721.139

721.139

VIII.

721.139

165.725
267.963
0
40.985
195.273
51.194

VIII.

721.139

721.139,02
0

VIII.

721.139

165.725
267.963
0
40.985
195.273
51.194

VIII.

162%

162%
0%

IX.

162%

31%
146%
87%

182%

IX.

720.159

54.568
112.705

552.886

IX.

720.159

266.189
272.940
21.337
21.625
72.846
65.222

IX.

445.000

0

445.000
0

IX.

X.

94%

94%
0%

94%

8%
144%
136%

193%

X.

610.396

537.891

72.505

X.

610.396

20.497
144.106
67.754

89.256
288.782

X.

650.000

107.886
0
54.568
487.546

X.

650.000

250.000
100.000
50.000

70.000
50.000
75.000
445.000

100.000
150.000

X.

100.000
150.000

IX.

XI.

61%

71%

61%

1%
126%
20%

274%

XI.

697.557

697.557
0

XI.

697.557

75.149
274.058
147.512
5.141
126.174
69.523

XI.

1.150.000

163.049

986.951

XI.

1.150.000

50.000
100.000
150.000
400.000
100.000
350.000

XI.

12%

12%

XII.

12%

3%
3%
27%

78%

XII.

78.997

78.997

XII.

78.997

10.016
2.631
27.500

38.851

XII.

637.746

637.746

XII.

637.746

387.746
100.000
100.000

50.000

XII.

94%

100%
100%
52%

SKUPAJ

94%

113%
123%
101%
76%
100%
76%

SKUPAJ

11.410.931

5.161.194
4.695.514
849.059
54.568
650.596

SKUPAJ

11.410.931

1.589.406
2.274.791
1.472.291
3.344.367
1.645.968
1.084.108

SKUPAJ

5.161.194
4.695.514
1.624.697
54.568
650.595
0
12.186.568

SKUPAJ

12.186.568

1.408.811
1.850.159
1.453.442
4.394.835
1.650.212
1.429.110

SKUPAJ
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2.9.2.3 Posojila s poroštvom Republike Slovenije

Dolgoročni kredit po pogodbi št. K 471/2007 najet pri UniCredit Bank d.d. v znesku
3.275.030,00 EUR
Dolgoročni kredit po pogodbi št. K 471/2007 z dne 06.04.2007 najet pri Unicredit Bank d.d. v znesku
3.275.030,00 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Blanca je bil v celoti
izkoriščen v letu 2008.
Stanje kreditnih obveznosti na dan 31.12.2009 znaša 3.275.030,00 EUR.

Dolgoročni kredit po pogodbi št. 01/2008 najet pri BIIS Banka Infrastrutture
Innovazione e Sviluppo S.p.A (posrednik Banka Koper d.d.) v višini 22.220.937,00 EUR
Na podlagi najetega dolgoročnega kredita po pogodbi št. 01/2008 z dne 30.06.2008 pri BIIS Banka
Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A (posrednik Banka Koper d.d.) v znesku 22.220.937,00
EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca je bilo v letu
2009 črpanje kredita v višini 12.348.126,22 EUR.
Stanje kreditnih obveznosti na dan 31.12.2009 znaša 22.220.937,00 EUR.

Dolgoročni kredit po pogodbi št. 978761-006 najet pri SKB banki d.d. Ljubljana v višini
2.473.764,48 EUR
V skladu s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009 in Uredbo o pogojih in postopkih
zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah je bil v drugi polovici leta 2009
izveden postopek za najem dolgoročnega kredita s poroštvom Republike Slovenije za financiranje
vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Blanca v letu 2009 v višini 2.473.764,48 EUR in
ročnostjo 10 let z vključenim 2 letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti.
Na podlagi pridobljenega končnega soglasja Ministrstva za finance št. 4741-58/2009/8 z dne
22.12.2009 h končni različici kreditne pogodbe in soglasja nadzornega sveta j.p. INFRA d.o.o. z dne
24.12.2009 je bila dne 24.12.2009 z izbrano banko SKB banka d.d. sklenjena pogodba o dolgoročnem
kreditu št. 978761-006. Kredit je bil črpan šele v letu 2010.
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2.9.3
2.9.3.1

HE KRŠKO
Projektiranje

Projektiranje akumulacijskega bazena
V februarju 2008 je bila sklenjena pogodba za projektiranje akumulacijskega bazena. Projektna
dokumentacija je bila dostavljena v PGD in PZI verziji. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za vodne in
delno infrastrukturne ureditve, pridobljena je PZR in PZI projektna dokumentacija. Izveden je tudi
razpis za »izgradnjo akumulacijskega bazena HE Krško«, kateri je zajemal vodne in delno državne
ureditve po DLN za HE Krško. Na žalost je bil razpis prekinjen zaradi nepotrjene finančne konstrukcije
izgradnje vseh ureditev po DLN za HE Krško.
Načrtovanje preostalih ureditev
V teku so bile že priprave na pričetek razpisov za projektno tehnično dokumentacijo preostalih
ureditev – vodne, državne in lokalne infrastrukture, katera pa niso realizirana iz naslova nezadostnih
sredstev ustanovnih vlaganj, katera so pogoj za pričetek razpisa za pridobitev izvajalca del projektno
tehnične dokumentacije.
Projektiranje cestne infrastrukture :
-

-

Projektiranje lokalne ceste Brestanica-Sotelsko-Videm je zaključeno. V sklopu projektiranja je
bilo podano s strani SŽ d.o.o., kot soglasodajalca, da je potrebno rekonstruirati tudi del SVTK
omrežja, katero je pogoj za pričetek del na LC Videm Sotelsko. Tudi SVTK tehnična rešitev in
celotna projektna dokumentacija s soglasji je pridobljena. Pri tem je v teku še dodatna
projektna dokumentacija za kanalizacijo Sotelsko. Z Občino Krško in koncesionarjem potekajo
razgovori o faznosti izvedbe projekta ter obsegu financiranja posameznega investitorja v
skladu s Programom za izvedbo infrastrukturnih ureditev HE Krško.
Sklenjena je bila pogodba za izvedbo deviacije pri jezovni zgradbi HE Krško, izbrani
najugodnejši ponudnik CPM pa je uveden v delo. Dela so v zaključni fazi, kjer izvajalec del
zamuja z izgradnjo. V pripravi in usklajevanju so pogodbene kazni. Terminski plan izgradnje je
predviden do prvega četrtletja 2010. Obenem se je nad gradbiščno ureditvijo pojavila
nevarnost plazu večjega kamnitega skalnega bloka, katerega je potrebno sanirati iz naslova
VZD na gradbišču. Le to povzroča dodatna dela in dodatne zastoje v gradnji.

Sanacija gradu Thurn v Brestanici :
S strani ZVKD je bilo pridobljeno negativno mnenje za rušenje dela gradu. Izdelano je poročilo o
stanju in predvidenih ukrepih spodnjega gradu v Brestanici. S strani lokalne skupnosti se še
izvajajo aktivnosti, da se del gradu poruši in preostali grad ustrezno zaščiti, v sklopu katere je
aktivirano sodelovanje z Občino Krško.
Obvoznica Krško :
Projektna dokumentacija za obvoznico Krško je izvedena. Na osnovi le te in pripadajočega
dokumenta protokola je bil dne 18.02.2009 podpisan sporazum. Izgradnja s strani javnega
podjetja INFRA še ni pričeta, kljub že evidentirani zamudi del. Razlog za to so nepotrjena
investicijska sredstva.
Ureditve na Penk-u :
V sklopu načrtovanja akumulacijskega bazena se je pokazala možnost izvedbe izboljšav
hidravličnih karakteristik ter pocenitve del z masami, katere se nahajajo na območju Penk-a. V ta
namen ter skladno z možnimi odstopanji od DLN ureditev se načrtuje odkup parcel na območju
Penk velikosti 2,7 ha ter izvedba zmanjšanja konkavnosti na desnem bregu Save, kot tudi
pridobitev vodo netopnih kamnin na sami lokaciji ureditev. Ureditev bo za podobno investicijsko
vrednost pridalo dodatne ureditve ter dodatne pozitivne učinke pri izgradnji. V ta namen je
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pridobljena dodatna IDZ ter smo v fazi dogovorov o naročilu preostale projektno tehnične
dokumentacije.
Ureditve na SŽ :
V sklopu načrtovanja ureditev, katere so tehnično povezane z obstoječo traso SŽ proge se izvajajo
aktivnosti za pripravo soinvesticije INFRA in SŽ. Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij
v javno železniško infrastrukturo je namero o soinvesticiji že potrdilo. Pri tem bo izvajalec del
izbran za izgradnjo akumulacijskega bazena HE Krško, del izgradnje pa bo prevzela tudi direkcija.
Sporazum za izgradnjo nekaterih ureditev na železniški infrastrukturi je v pripravi.

2.9.3.2

Arheološke raziskave na vplivnem območju HE Krško

Preliminarna arheološka izkopavanja so zaključena na desnem bregu. Ugotovljena so arheološka
nahajališča, ki bodo predmet nadaljnjih raziskav. Arheološka dela so zaključena v večji meri tudi na
levem bregu, za zaključevanje del pa je potrebno izvesti še manjše aktivnosti na »Penk-u«. Za
dokončanje del nismo prejeli zadostnih sredstev, zato so dela zaustavljena do nadaljnjega.

2.9.3.3

Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala 1.834.804,48
EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za
leto 2009 98% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Vodnega sklada plačano 1.945.792,21
EUR z DDV.
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Krško « je razvidna skupna vrednost
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Krško na dan 31.12.2009.
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško je znašala na dan
31.12.2009 3.748.916,93 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom
infrastrukturnih ureditev za HE Krško 12,88 % angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija
vlaganj na dan 31.12.2009 pa je znašala 3.318.971,95 EUR.
Ostale priloge:
-

Pregled realizacije in plačil po letih za HE Krško

-

Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2009 s Programom infrastrukturnih
ureditev za HE Krško

-

Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009
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( v EUR z DDV)

Viri financiranja
Vodni sklad 2007
(70.000,00 EUR)
Vodni sklad 2008
(200.000,00 EUR)
Vodni sklad 2008
(1.274.690,00 EUR)
Vodni sklad 2009
(1.025.310,00 EUR)
Vodni sklad 2009
(474.690,00 EUR)
SKUPAJ

200.000,00

828.897,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.624,00 1.077.273,79

Leto 2008
48.376,00

Leto 2007
21.624,00

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Krško po letih

Z DDV
Skupaj z DDV

HE KRŠKO

Leto 2007
Realizacija
Plačano
23.919,06
21.624,00
23.919,06
21.624,00

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih

474.690,00

1.025.310,00

1.274.690,00

200.000,00

SKUPAJ
70.000,00

1.945.792,21 3.044.690,00

474.690,00

1.025.310,00

445.792,21

0,00

v EUR z DDV
Leto 2009
0,00

Leto 2008
Realizacija
Plačano
1.460.248,41
1.077.273,79
1.460.248,41 1.077.273,79

Priloga 2: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih v EUR z DDV
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v EUR z DDV
Leto 2009
Realizacija
Plačano
1.834.804,48
1.945.792,21
1.834.804,48
1.945.792,21
SKUPAJ
Realizacija
Plačano
3.318.971,95
3.044.690,00
3.318.971,95
3.044.690,00
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( v EUR z DDV)
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SKUPAJ:

SKUPAJ:

SKUPAJ:

OPIS UREDITVE

VIRI FINANCIRANJA

OPIS UREDITVE

VIRI FINANCIRANJA

Ustanovna vlaganja
Vplivi na železnico
Energetski nasipi
Vodne ureditve
Cestno omrežje
Komunalna infrastruktura

1 Vodni sklad

Šifrant-postavke iz PN 2009
HE KR1
HE KR2
HE KR3
HE KR4
HE KR5
HE KR6

Primerjava Realizacije s Planom

SKUPAJ:

OPIS UREDITVE

VIRI FINANCIRANJA

Ustanovna vlaganja
Vplivi na železnico
Energetski nasipi
Vodne ureditve
Cestno omrežje
Komunalna infrastruktura

SKUPAJ:

1 Vodni sklad

Šifrant-postavke iz PN 2009
HE KR1
HE KR2
HE KR3
HE KR4
HE KR5
HE KR6

Realizacija

SKUPAJ:

Ustanovna vlaganja
Vplivi na železnico
Energetski nasipi
Vodne ureditve
Cestno omrežje
Komunalna infrastruktura

1 Vodni sklad

Šifrant-postavke iz PN 2009
HE KR1
HE KR2
HE KR3
HE KR4
HE KR5
HE KR6

PN 2009

100%

I.
100%

100%

I.
100%

104.761

I.
104.761

200%

200%

III.
200%

200%

100%

200%

IV.
200%

200%

100%

IV.
100%

265.231 236.701

III.
IV.
265.231 236.701

265.231 236.701

100%

II.
200%

IV.
33.732

134.931 202.969
0
0

III.
130.300

265.231 236.701

III.
IV.
265.231 236.701

265.231 236.701

III.
100%

200%

IV.
33.732

134.931 202.969
0
0

III.
130.300

II.
100%

57.437

II.
57.437

57.437

40.849

0

104.761

II.
16.588

57.437

II.
57.437

I.
104.761

104.761

I.
104.761

57.437

40.849

0

104.761

II.
16.588

I.
104.761

Priloga 4 : Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško s PN j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009
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200%

V.
200%

200%

100%

V.
100%

393.710

V.
393.710

393.710

160.994
0

V.
232.716

393.710

V.
393.710

393.710

160.994
0

V.
232.716

147.466

228.944

228.944

200%

200%

200%

26%

IX.
26%

cene v EUR vključno z DDV
VI.
VII.
VIII.
200%
200%
200%

100%

26%

200%

100%

IX.
26%

8.671

200%

200%

100%

cene v EUR vključno z DDV
VI.
VII.
VIII.
100%
100%
100%

147.466

IX.
8.671

cene v EUR vključno z DDV
VI.
VII.
VIII.
305.567
147.466
228.944
305.567

8.671

147.466

IX.
8.671
0
0
0
0

33.429

228.944

305.567

cene v EUR vključno z DDV
VI.
VII.
VIII.
167.149
25.795
95.521
0
0
0
0
0
0
0
0
138.418
121.671
133.423
0
0

305.567

IX.
33.429

cene v EUR vključno z DDV
VI.
VII.
VIII.
305.567
147.466
228.944

133.423

33.429

147.466

121.671
0

IX.
33.429

228.944

305.567

138.418
0

cene v EUR vključno z DDV
VI.
VII.
VIII.
167.149
25.795
95.521

147%

X.
147%

147%

X.
147%

49.283

X.
49.283

49.283

X.
49.283
0
0
0

33.429

X.
33.429

33.429

X.
33.429

64%

XI.
64%

64%

XI.
64%

21.503

XI.
21.503

21.503

XI.
21.503
0
0
0

33.429

XI.
33.429

33.429

XI.
33.429

46%

XII.
46%

46%

XII.
46%

15.529

XII.
15.529

15.529

XII.
15.529
0
0
0

33.429

XII.
33.429

33.429

XII.
33.429
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98%

SKUPAJ
98%

98%

SKUPAJ
96%
0%
0%
0%
100%
0%

1.834.805

SKUPAJ
1.834.805

SKUPAJ
901.549
0
0
0
933.256
0
0
1.834.805

1.873.535

SKUPAJ
1.873.535

SKUPAJ
940.280
0
0
0
933.256
0
0
1.873.535
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2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI
V obdobju letu 2009 skladno s potrjenim poslovnim načrtom za leto 2009 nismo izvajali tržnih
dejavnosti.

2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE
V sklopu izvajanja vzdrževalnih del, smo v letu 2009 poglavitne naloge opravljali na akumulacijskem
bazenu HE Boštanj, na akumulacijskem bazenu HE Blanca pa smo s prehodom na poskusno
obratovanje prešli v fazo, ko se bodo pričela izvajati tudi vzdrževalna dela.
2.11.1 HE BOŠTANJ
V sklopu vzdrževalnih del je bilo izvedeno :
- ter košnja trave,
- denivelacija akumulacijskega bazena HE Boštanj, ugotovljeno je bilo stanje železniških
propustov ter izvedeno čiščenje le teh,
- pregled prodnih zadrževalnikov in čiščenje le teh
- izvedeni in urejeni so dostopi med Dvorcem in naseljem Šmarčna
- izveden je monitoring v celotnem letu 2009, skladno s določili ZGO za potrebe poskusnega
obratovanja,
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture je v letu 2009 znašala 112.818 EUR brez DDV

Priloga:
-

Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009
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2.11.2 HE BLANCA
S pričetkom poskusnega obratovanja v decembru 2009 je potrebno pričeti tudi z vzdrževalnimi deli na
akumulacijskem bazenu HE Blanca. V letu 2009 nismo izvedli aktivnosti vzdrževanja.

2.12 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE
Infra d.o.o. izvaja aktivnosti v zvezi z izgradnjo infrastrukturnih objektov v sklopu izgradnje
Spodnjesavske verige hidroelektrarn. Z izgradnjo pa je povezan tudi vpliv na naravo. Največji vpliv je
pri izgradnji akumulacijskega jezera. Skladno s trenutno veljavno zakonodajo se izdelujejo projekti
presoje vplivov na okolje in drugi okoljevarstveni dokumenti, ki jih dosledno izvajamo.

2.13 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE
Razvoj podjetja dolgoročno načrtujemo v povezavi in odvisnosti poteka izvajanja projekta gradnje
hidroelektrarn na Spodnji Savi, v katerega je javno podjetje vpeto skozi izvrševanje obveznosti, ki so
podjetju naložene z vsakokratnim Programom izvedbe infrastrukturnih ureditev za vsako elektrarno
posebej, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
Delovanje in razvoj podjetja tako temelji v določbah koncesijske pogodbe in Uredbi o načinu izvajanja
gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje
Save, na podlagi katere podjetje pridobiva obveznost vzdrževalnih del na področju urejanja vodne
infrastrukture. Za takšno delovanje podjetja bo seveda potrebno poleg zagotavljanja finančnih
sredstev, zagotoviti in usposabljati človeške vire, ki bodo sposobni sodelovati v vseh nalogah, ki si jih
podjetje postavlja za cilj in ki predstavljajo obveznosti koncendenta v projektu izgradnje verige HE na
spodnji Savi.

2.14 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA

Pomembnejših poslovnih dogodkov po preteku poslovnega leta nismo zabeležili.
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3
3.1

RAČUNOVODSKO POROČILO
IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA

Uprava potrjuje računovodske izkaze za leto končano na dan 31. decembra 2009 na straneh 72 do 75
in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 67 do 71
in 76 do 89 letnega poročila.
Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-ti predstavljajo resnično in pošteno sliko
premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto končano 31. decembra 2009.
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje,
da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju
podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi.
Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za
zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma
nezakonitosti.
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati, preverijo
poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka,
zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena
z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Zakoniti zastopnik:
mag. Vojko Sotošek

Sevnica, 31.05.2010
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3.2
3.2.1

RAČUNOVODSKI IZKAZI
Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskimi
računovodskimi standardi (SRS). Pri tem so upoštevane temeljne računovodske predpostavke:
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovne neomejenosti delovanja ter upoštevanje resnične
in poštene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra in posamičnih cen. Izkazujejo
resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, finančni položaj ter poslovni izid. Pri
računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, vsebina pred
obliko in pomembnost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu.
3.2.2

Tečaj in način preračuna

Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu
poslovnega izida preračunane v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pozitivne ali negativne
tečajne razlike, ki so posledica teh dogodkov, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi
prihodki oziroma odhodki.
3.2.3

Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih ter primerljivost podatkov

Vsi podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom so prikaz podatkov
poslovnega leta in so sestavljeni v evrih brez centov.
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s SRS 24, 25, 26 in 27, v katerem so prikazana stanja
sredstev, poslovni izid in spremembe stanja denarnih sredstev za tekoče poslovno leto in predhodno
leto ter gibanje kapitala.
3.2.4

Bilanca stanja

Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obračunskega
obdobja. Bilanca stanja na dan 31.12.2009 je sestavljena skladno s Slovenskim računovodskim
standardom 24.
Bilanca stanja je sestavljena s primerno previdnostjo in z upoštevanjem računovodskih predpostavk:
časovno neomejenostjo delovanja, dosledno stanovitnostjo in nastankom poslovnega dogodka.
3.2.4.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Neopredmeteno dolgoročno sredstvo je opredeljeno kot sredstvo, ki ga ima družba dolgoročno za
opravljanje storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja.
Ta sredstva zajemajo in se v bilanci stanja prikazujejo kot dolgoročno odloženi stroški razvijanja,
usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne premoženjske pravice.
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški.
V računovodskih razvidih se ločeno izkazuje nabavna vrednost in popravek vrednosti, v bilanci stanja
pa se izkazuje neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom
vrednosti. Ta sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Družba
ugotavlja nadomestljivo vrednost neopredmetenih sredstev, tako da jih da ocenit pooblaščenim
ocenjevalcem vrednosti vsakih 7 do 10 let in oslabitve evidentira praviloma takoj.
Kot nadomestljiva vrednost se šteje čista vrednost pri uporabi, ki se oceni na podlagi bodočih denarnih
tokov.
Družba pri amortiziranju neopredmetenih dolgoročnih sredstvih uporablja metodo enakomernega
časovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijska stopnja pa je 10 - 50%.
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3.2.4.2 Opredmetena osnovna sredstva za izvedbo projektov izgradnje infrastrukture
Opredmetena osnovna sredstva za izvedbo projektov izgradnje infrastrukture se ob začetnem
pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in
nevračljive nakupne dajatve ter vsi stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi
za nameravano uporabo.
Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se ne odštevajo od
njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med dolgoročne pasivne časovne razmejitve in se
porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.
Družba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega
amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje, ki jih določa na podlagi
dobe koristnosti in v skladu z najvišjimi letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki so davčno priznan
strošek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 20% za pisarniško pohištvo, 20% za mobilne telefone,
20% za osebna avtomobila, 20% za pisarniško opremo (fotokopirni stroj, telefaks in podobno) in 50%
za računalniško opremo.
3.2.4.3 Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju (projekti izgradnje infrastrukture)
Osnovna sredstva v pridobivanju se nanašajo izključno na projekte izgradnje vodne, državne in lokalne
infrastrukture, ki po dokončanju odplačno ali neodplačno preidejo v lastništvo države RS, lokalno
skupnost ali na ustreznega upravljavca takega objekta brez dodatnega povračila družbi. Izločena
sredstva zmanjšujejo obveznosti iz naslova namensko pridobljenih sredstev s strani RS ali pa
povečujejo terjatve do novega lastnika izgrajenega objekta. Vrednost prenesenih sredstev se s
prenosom izravna z vrednostjo vira financiranja projekta, ki ga je družba pridobila od države ali 3
osebe in ga izkazuje med dolgoročnimi obveznostmi ali s terjatvijo do novega lastnika prenesenega
objekta.
3.2.4.4 Poslovne terjatve
Terjatve, ki jih izkazujemo v bilanci stanja so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane
pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali opravitev kake storitve.
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo poplačane.
Javno podjetje INFRA d.o.o. nekajkrat letno ugotavlja plačljivost terjatev glede na rok dospelosti in v
skladu s presojo oblikuje popravek terjatev do kupcev glede na verjetnost poplačanosti. Družba tudi
100% odpiše poslovne in finančne terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku.
3.2.4.5

Denarna sredstva

Denarna sredstva sestavlja denar na računih pri bankah.
3.2.4.6 Kapital
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti
dobiček iz prejšnjih let ali prenesena izguba, presežek iz prevrednotenja in predhodno še ne razdeljeni
čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta.
3.2.4.7 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi
obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni, in katerih velikost je
zanesljivo ocenjena.
V družbi oblikujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova razmejenih prihodkov za
prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih
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osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe in dolgoročne
pasivne časovne razmejitve oblikovane zaradi brezplačno pridobljene opreme.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev, se prenašajo med prihodke, ko nastanejo stroški oz. odhodki za
pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroškov amortizacije.
Javno podjetje ni oblikovalo rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, saj se glede
na način financiranja gospodarske javne službe urejanja voda, in sicer se sredstva za stroške dela
zagotovijo na podlagi potrjenega poslovnega načrta, bo podjetje v tistem letu, ko bo nastopil takšen
dogodek (upokojitev delavca oz. jubilej ob dopolnjeni delovni dobi) to upoštevalo v poslovnem načrtu
in v istem letu tudi pripoznalo stroške oz. prihodke iz tega naslova. Glede na zgornja dejstva, se je
poslovodstvo odločilo, da znesek obveznosti iz naslova oblikovanja rezervacij za odpravnine pri
upokojitvi in jubilejnih nagrad, ni dosegel praga pomembnosti za tekoče računovodske izkaze.
3.2.4.8 Dolgovi
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni. Dolgoročne obveznosti se pripoznajo na
osnovi prejetih denarnih sredstev od bank ali države za financiranje projektov izgradnje infrastrukture.
Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki
dokazujejo prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek in
odhodek v poslovnem izidu.
3.2.4.9 Dolgoročne poslovne obveznosti iz naslova namensko pridobljenih sredstev za
izgradnjo (projekti)
Dolgoročne poslovne obveznosti vključujejo namensko pridobljena sredstva s strani proračuna RS,
namenjena za izgradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture. Namenska sredstva so dana brez
roka zapadlosti ter brez obrestno ter so iz tega razloga lahko obravnavani kot predplačilo za
posamezni projekt. Izkazana namenska sredstva v okviru obveznosti do virov financiranja se izravnajo
s prenosom izgrajenih objektov v lastništvo RS, lokalne skupnosti ali na ustreznega upravljavca takega
objekta.
3.2.4.10 Kratkoročne časovne razmejitve
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke, ki niso mogli biti
zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo, bili pa so za največ dvanajst mesecev vnaprej
plačani ter kratkoročno nezaračunane prihodke.
Pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno
odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega
obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida. Kratkoročno odloženi prihodki nastanejo, če še niso
opravljene, sicer že zaračunane ali celo plačane storitve.
3.2.4.11 Izvenbilančna evidenca
V izvenbilančni evidenci družba vodi evidenco poroštev RS za najete kredite pri bankah za financiranje
vodne, državne in lokalne infrastrukture.

3.2.5

Izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida po različici I. je izdelan skladno s SRS 25. Izkaz poslovnega izda je temeljni
računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto in
predhodno leto.
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3.2.5.1 Prihodki
Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke.
Družba pri izvajanju storitev vodenja projektov izgradnje infrastrukture posluje v korist države. Družba
je nagrajena za izvedbo storitev s sredstvi, ki kompenzirajo dejanske stroške izvajanja storitev vodenja
projektov izgradnje.
Po dokončanju vodenja projekta izgradnje je lastništvo izgrajenega sredstva preneseno v lastništvo
države RS, lokalno skupnost ali na ustreznega upravljavca takega objekta. Ta transakcija ne povzroči
prihodkov za družbo, ampak prenos iz sredstev v pridobivanju (projekti) na terjatve iz poslovanja.
Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v
povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih dobljene obresti.
Druge prihodke sestavljajo ostale postavke, ki v obravnavanem obračunskem obdobju povečujejo
poslovni izid.
3.2.5.2 Odhodki
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z
zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Poslovni odhodki obsegajo vse v obračunskem obdobju nastale stroške in sicer predstavljajo stroške
dela, materiala, storitev in amortizacije, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti gospodarske javne
službe urejanja voda. Ker se ti stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki v
istem obračunskem obdobju kot nastanejo.
Finančne odhodke sestavljajo odhodki iz posojil, prejetih od bank, odhodki iz drugih finančnih
obveznosti ter odhodki iz obveznosti do dobaviteljev.
Druge odhodke sestavljajo ostale postavke, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni
izid.
3.2.5.3 Davek od dohodka pravnih oseb in odloženi davki
Davek od dohodka pravnih oseb se obračuna na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz
poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih oseb se obračunava po
stopnji 21% od davčne osnove.
Davčno osnovo za leto 2009 zmanjšuje olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za
delodajalca, ki financira pokojninski načrt.
Odloženi davek od dohodkov pravnih oseb se v celoti izkaže z uporabo metode obveznosti po bilanci
stanja za začasne razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi
knjigovodskimi vrednostmi v računovodskih izkazih. Odloženi davek od dohodkov pravnih oseb se
določi z uporabo davčnih stopenj, ki so bile veljavne na dan bilance stanja in za katere se pričakuje,
da bodo uporabljene, ko se terjatev za odloženi davek realizira ali pa se obveznost za odloženi davek
poravna.
Terjatve za odloženi davek se pripoznajo do mere, do katere je verjetno, da bo na voljo prihodnji
obdavčljivi dohodek, v breme katerega se lahko porabijo začasne razlike.
V letu 2009 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med
davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi.
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3.2.6

Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane
spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto. Denarni tokovi se
obravnavajo posebej pri poslovni dejavnosti, posebej pri investicijski dejavnosti in posebej pri finančni
dejavnosti.
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi - različica I v skladu s SRS 26 in prikazuje
podatke o prejemkih in izdatkih.
Različica I izkaza denarnih tokov je sestavljena na podlagi izpiskov prometa in stanja poslovnih
računov pri bankah.
Prejemki in izdatki pri poslovanju so povezani z opravljanjem glavne dejavnosti družbe.
Prejemki in izdatki pri naložbenju so povezani s povečanjem oz. zmanjšanjem denarnih sredstev
zaradi odtujevanja oziroma pridobivanja dolgoročnih sredstev, predvsem neopredmetenih dolgoročnih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter finančnih naložb.
Prejemki in izdatki pri financiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjševanjem denarnih sredstev in
denarnih ustreznikov zaradi povečanja oziroma zmanjšanja kapitala in dolgov družbe.
3.2.7

Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen po različici I. v skladu s SRS 27 tako, da prikazuje vse sestavine
kapitala, zajete v bilanci stanja. Izkaz gibanja kapitala ima obliko sestavljene razpredelnice sprememb,
ki zajema vse sestavine kapitala.
Izkaz gibanja kapitala je računovodski izkaz, v katerem so prikazane spremembe sestavin kapitala za
poslovno leto, za katero se sestavlja. Postavke kapitala se razčlenjujejo na: vpoklicani kapital,
kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti poslovni izid poslovnega leta.
V izkazu gibanja kapitala so možni pojavi v okviru teh kategorij: premiki v kapital, premiki v kapitalu in
premiki iz kapitala.
3.2.8
-

Računovodski izkazi za leto 2009
BILANCA STANJA
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
IZKAZ DENARNIH TOKOV
IZKAZ GIBANJA KAPITALA
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Javno podjetje INFRA d.o.o. je v letu 2009 opravljalo izključno dejavnost gospodarske javne službe
urejanja voda in ni opravljalo ostalih tržnih dejavnosti, prav tako pa ni imelo nobenih sredstev v
upravljanju, zato tudi po SRS 35 - RAČUNOVODSKE REŠITVE V JAVNIH PODJETJIH, ne prikazuje
dodatnih računovodskih izkazov in pojasnil pri vrednotenju in izkazovanju sredstev in obveznosti do
njihovih virov ter merjenju in izkazovanju odhodkov, prihodkov ter poslovnega in finančnega izida, ki
so značilna za javna podjetja.
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3.2.8.1 Bilanca stanja
v EUR
POSTAVKA

31.12.2009

31.12.2008

SREDSTVA
A. Dolgoročna sredstva
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
1. Dolgoročne premoženjske pravice
II. Opredmetena osnovna sredstva
3. Druge naprave in oprema
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo
b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
V. Dolgoročne poslovne terjatve
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
B. Kratkoročna sredstva
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

57.436.276
56.237.919
8.590
8.590
56.222.236
34.397
56.187.839
56.187.839
7.093
7.093
192.967
186.504
182.831
3.673
6.463
1.005.390

44.414.150
43.575.758
20.504
20.504
43.229.493
59.745
43.169.748
43.169.748
325.761
325.761
786.492
754.142
751.010
3.132
32.350
51.900

IZVENBILANČNA EVIDENCA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. Kapital
I. Osnovni kapital
1. Vpisani kapital
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
4. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. Dolgoročne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
5.Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Č. Kratkoročne obveznosti
II. Kratkoročne finančne obveznosti
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

36.704.679
57.436.276
10.015
10.015
10.015
0
42.987
42.987
48.723.529
30.875.345
30.875.345
17.848.184
17.848.184
7.659.108
4.794.827
4.794.827
2.864.281
2.809.806
54.475
1.000.637

25.523.938
44.414.150
10.015
10.015
10.015
0
80.249
80.249
33.360.227
23.640.714
23.640.714
9.719.513
9.719.513
10.915.737
1.795.302
1.795.302
9.120.435
9.056.676
63.759
47.922

IZVENBILANČNA EVIDENCA

36.704.679

25.523.938

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z
njimi.
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3.2.8.2 Izkaz poslovnega izida
v EUR
POSTAVKA
1.

Čisti prihodki od prodaje

4.

a) na domačem trgu
Poslovni prihodki

+
5.
6.
-

7.
8.
11.
13.

-

a) stroški plač
b) stroški socialnih zavarovanj
- stroški pokojninskih zavarovanj
- ostali stroški socialnih zavarovanj
c) drugi stroški dela
Odpisi vrednosti
a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev
b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

14.
15.
16.
17.
18.
19.

- drugi
Stroški blaga, materiala in storitev
a) nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški
materiala
b) stroški storitev
Stroški dela

+
=

- iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
- iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

leto 2009

leto 2008

880.400
880.400
1.029.059
1.029.059
307.670

825.477
825.477
994.890
994.890
318.559

18.515
289.155
575.537
435.347
91.608
59.864
31.744
48.582
40.903

23.168
295.391
504.814
353.853
76.979
50.330
26.649
73.982
38.838

38.537

37.963

2.366
31
702
988.157
988.157
11

875
4.183
1.580
955.551
955.551
0

11
2.151
3
0
0
0

0
2
4
0
0
0

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z
njimi.
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3.2.8.3 Izkaz denarnih tokov
v EUR
Zap.št.

Postavka

Leto 2009

A.
I.
1.

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Prejemki pri poslovanju
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
a.
Domači trg
3.
Drugi prejemki pri poslovanju
II.
Izdatki pri poslovanju
1.
Izdatki za nakupe materiala in storitve
2.
Izdatki za plače
3.
Izdatki iz naslova DDV
4.
Izdatki za davek od dohodka pravnih oseb
5.
Drugi izdatki pri poslovanju
III.
Pribitek prejemkov pri poslovanju
B.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
III.

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejemki pri naložbenju
Prejete obresti od depozitov in kreditov
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Pribitek prejemkov pri naložbenju

C.
I.
1.
2
II.
1.
2.
III.

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Prejemki pri financiranju
Financiranje iz sredstev vodnega sklada
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Pribitek prejemkov pri financiranju

Č.
x)
y)

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
Denarni izid v obodbju
Začetno stanje denarnih sredstev

-

Leto 2008

1.087.444
1.060.549
1.060.549
26.895
1.051.120
335.878
576.262
132.596
4.015
2.369
36.324

980.855
968.054
968.054
12.801
979.078
353.628
501.079
121.376
2.995
1.777

702
702
19.906.518
3.775
19.902.743
-19.905.816

1.580
1.580
17.048.474
19.231
17.029.243
-17.046.894

21.999.147
9.651.021
12.348.126
2.155.541
360.239
1.795.302
19.843.606
6.463
25.887
32.350

19.511.793
7.314.168
12.197.625
2.457.620
662.318
1.795.302
17.054.173
32.350
9.056
23.294

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z
njimi.
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3.2.8.4 Izkaz gibanja kapitala za leto 2009
v EUR
Čisti poslovni izid
poslovnega leta

Osnovni kapital
POSTAVKE
Vpoklicani
kapital

A.

Začetno stanje 01.01.2009

B.

Skupaj

Čisti dobiček Čista izguba
poslovnega poslovnega
leta
leta

Nevpoklicani
kapital

10.015

0

0

0

10.015

Premiki v kapital

0

0

0

0

0

C.

Premiki v kapitalu

0

0

0

0

0

Č.

Premiki iz kapitala

0

0

0

0

0

D.

Končno stanje 31.12.2009

10.015

0

0

0

10.015

0

0

0

0

0

BILANČNI DOBIČEK

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z
njimi.
3.2.8.5 Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2008
v EUR
Čisti poslovni izid
poslovnega leta

Osnovni kapital
POSTAVKE
Vpoklicani
kapital

A.

Začetno stanje 01.01.2008

B.

Nevpoklicani
kapital

Čisti dobiček Čista izguba
poslovnega poslovnega
leta
leta

Skupaj

10.015

0

0

0

10.015

Premiki v kapital

0

0

0

0

0

C.

Premiki v kapitalu

0

0

0

0

0

Č.

Premiki iz kapitala

0

0

0

0

0

D.

Končno stanje 31.12.2008

10.015

0

0

0

10.015

0

0

0

0

0

BILANČNI DOBIČEK

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z
njimi.
Dodatek k izkazu gibanja kapitala – Bilančni dobiček
v EUR
POSTAVKA
I.
+
+
+
=

Čisti poslovni izid poslovnega leta
preneseni čisti dobiček
prenesena čista izguba
zmanjašanje kapitalskih rezerv
zmanjašanje rezerv iz dobička
povečanje rezerv iz dobička
povečanje rezerv iz dobička po sklepu poslovodstva
povečanje rezerv iz dobička po odločitvi poslovodstva in NS
Bilančni dobiček / Izguba

Leto 2009

Leto 2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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3.3
3.3.1

POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM
Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja

3.3.1.1 Dolgoročna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
V tabeli so prikazane spremembe knjigovodske vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev od
začetka do konca obračunskega obdobja. Družba na dan sestavitve bilance stanja v postavki
dolgoročne premoženjske pravice izkazuje 8.590 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost
računalniških programov. Nabavna vrednost je v letu 2009 znaša 42.332 EUR, popravek vrednosti
neopredmetenih dolgoročnih sredstev pa 33.742 EUR.
V letu 2009 je družba investirala v nabavo novih računalniških programov v višini 266 EUR.
Javno podjetje v letu 2009 ne izkazuje neopredmetenih dolgoročnih sredstev v upravljanju in nima
zastavljenih neopredmetenih dolgoročnih sredstev.
V letu 2009 je znašala vrednost odtujitev dolgoročnih neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 827
EUR.
Obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev znašajo na dan sestavitve
bilance stanja v višini 319 EUR.
Priloga 1 k bilanci stanja
Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev za leto 2009

2009

Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2009
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2009
Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2009
Amortizacija tekočega leta
Povečanje popravka vrednosti
Izločitve popravkov vrednosti
Stanje 31.12.2009
Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2009
Stanje 31.12.2009

Neopredmetena
dolgoročna
sredstva –
dolgoročne
premoženjske
pravice

Brezplačno
pridobljene
dolgoročne
premoženjske
pravice

v EUR
Skupaj
neopredmetena
dolgoročna sredstva

40.149
266
0
40.415

2.744
0
827
1.917

42.893
266
827
42.332

19.645
12.180
0
0
31.825

2.744
0
0
827
1.917

22.389
12.180
558
5.669
33.742

20.504
8.590

0
0

20.504
8.590
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Opredmetena osnovna sredstva
Družba na dan 31.12.2009 izkazuje 34.397 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme, od
tega je vrednost brezplačno pridobljene opreme v višini 845 EUR in opreme v lasti javnega podjetja v
višini 33.552 EUR.
Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi na dan sestavitve bilance stanja znaša
56.187.839 EUR. Od tega predstavlja vrednost izgradnje vodne, državne in lokalne infrastrukture za
HE Boštanj 16.400.361 EUR, vrednost infrastrukture za HE Blanca 36.468.506 EUR in za HE Krško v
višini 3.318.972 EUR.
V tabeli je prikazan pregled sprememb knjigovodskih vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev od
začetka do konca obračunskega obdobja zaradi pridobitev, zmanjšanj in obračuna amortizacije.
Opredmetena osnovna sredstva za izgradnjo infrastrukture HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško so se
financirala iz dolgoročnih posojil najetih pri bankah ter iz Vodnega sklada, in sicer znašajo na dan
31.12.2009:
Vir financiranja
DOLGOROČNI KREDIT SKB
- zapade v letu 2009
SKUPAJ KREDIT SKB
DOLGOROČNI KREDIT BAWAG
- zapade v letu 2009
SKUPAJ KREDIT BAWAG
DOLGOROČNI KREDIT UNICREDIT BANK
- zapade v letu 2009
SKUPAJ KREDIT UNICREDIT BANK
DOLGOROČNI KREDIT BISS
- zapade v letu 2009
SKUPAJ KREDIT BISS
VODNI SKLAD

31.12.2009 (Znesek v EUR)
2.390.417
597.604
2.988.021
5.988.487
1.197.697
7.186.184
2.889.732
385.298
3.275.030
19.606.709
2.614.228
22.220.937
17.848.184

V letu 2009 javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstva pridobljenih s finančnim najemom.
Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009 se nanašajo na pridobitev opredmetenih
osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja, za katera so bila prejeta sredstva iz proračuna in se
nanašajo na nakup računalniške opreme (osebni računalniki) v skupni nabavni vrednosti 1.055 EUR ter
mobitelov v skupni vrednosti 172 EUR.
Javno podjetje v letu 2009 ne izkazuje opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju.
Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis uničene opreme, ugotovljene s strani
popisne komisije in sicer gre za odpis uničenih mobilnih aparatov in računalnika, zaradi okvar in znaša
skupaj 1.544 EUR.
Poleg tega se je zmanjšala tudi vrednost sredstev v pridobivanju zaradi prenosov objektov na
upravljavce v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem
območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save – točka 2.7.2 in na osnovi podpisane pogodbe z dne
12.03.2009 o brezplačnem prenosu infrastrukturnega objekta Vodovodno omrežje na Kompolju s
primarnim cevovodom in priključkom na črpališče v Boštanju in spremljajočih ureditev v višini
594.961,56 EUR je javno podjetje INFRA d.o.o. preneslo objekt v last Občine Sevnica.
Javno podjetje v letu 2009 nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Obveznost do
dobaviteljev za nakup opredmetenih osnovnih sredstev na dan sestavitve bilance stanja znaša 1.335
EUR.
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Priloga 2 k bilanci stanja
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2009

2009
Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2009
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2009
Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2009
Amortizacija tekočega leta
Povečanje popravka vrednosti
Izločitve popravkov vrednosti
Stanje 31.12.2009
Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2009
Stanje 31.12.2009

Brezplačno
pridobljena
oprema

Oprema in
drobni
inventar

17.309

Sredstva v
pridobivanju
(projekti) *

v EUR
Skupaj
opredmetena
osnovna
sredstva

1.071
16.238

105.495
1.227
474
106.249

43.169.748
13.613.054
594.962
56.187.839

43.292.552
13.614.281
596.507
56.310.326

16.219
245

46.841
26.112

0
0

63.060
26.357

0
1.071

218
474

0
0

218
1.545

15.393

72.697

0

88.090

1.090
845

58.655
33.552

43.169.748
56.187.839

43.229.493
56.222.236

Zgoraj prikazana sredstva v pridobivanju predstavljajo projekte izgradnje infrastrukture in se izvajajo v
imenu podjetja za račun tretjih oseb. Po dokončanju projekta izgradnje se lastništvo teh sredstev
prenese na državo RS, lokalno skupnost ali na ustreznega upravljavca takega objekta in jih iz tega
razloga družba ne uporablja pri svojem poslovanju.
Dolgoročne poslovne terjatve
Znesek v višini 7.093 EUR predstavlja terjatve do Ministrstva za okolje in prostor iz naslova tečajnih
razlik od najetega kredita pri banki Bawag d.d. v višini 7.093 EUR. Terjatve niso zavarovane,
obrestovane in so izkazane v domači valuti, zaradi česar niso izpostavljene obrestnemu ali valutnemu
tveganju. Edino tveganje je, da se nanašajo na enega samega kupca, vendar je ta kupec država, tako,
da vodstvo smatra, da je zaupanjsko tveganje nepomembno.

3.3.1.2 Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se nenehno preoblikujejo.
Poslovne terjatve
Vrste kratkoročnih terjatev
kratkoročne poslovne terjatve do
kupcev
- GJS
kratkoročne terjatve do drugih
SKUPAJ

31.12.2009

v EUR
31.12.2008

182.831

751.010

182.831

751.010

3.673
186.504

3.132
754.142
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Struktura poslovnih terjatev po zapadlosti na dan 31.12.2009:
Terjatve po
zapadlosti
Terjatve do kupcev
SKUPAJ

Nezapadle
182.537
182.537

Zapadle do 30
dni
294
294

Zapadle do 60
dni
0
0

v EUR
Zapadle nad 60
dni
0
0

Ker je javno podjetje INFRA d.o.o. v letu 2009 v glavnem ustvarilo prihodke, ki se financirajo direktno
iz proračunske postavke Vodni sklad, v letu 2009 ni oblikovalo popravkov vrednosti terjatev. Terjatve
niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači valuti, zaradi česar niso izpostavljene
obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se nanašajo na enega samega kupca,
vendar je ta kupec država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjsko tveganje nepomembno.
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina
V tej postavki izkazujemo na dan 31.12.2009 stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu pri
poslovnih bankah (NLB in SKB) v višini 6.463 EUR.
3.3.1.3 Aktivne časovne razmejitve
Stanje aktivnih časovnih razmejitev iz naslova dejavnosti gospodarske javne službe na dan 31.12.2009
je 1.005.390 EUR.
V višini 10.882 EUR predstavljajo vnaprej plačane stroške za telefonsko naročnino, zavarovalne
premije in naročnino za strokovno literaturo.
V višini 994.508 EUR pa predstavljajo terjatve do Ministrstva za okolje in prostor za ne zaračunane
prihodke iz naslova razmejenih obresti po najetih dolgoročnih kreditnih pogodbah za financiranje
vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj in HE Blanca, ki zapadejo v plačilo v letu 2010.
3.3.1.4 Kapital
Osnovni kapital
Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleži in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v
plačilo, če družba preneha delovati. Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju
izkazan v znesku in deležu družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču, in sicer:
DRUŽBENIK
Republika SLOVENIJA
SKUPAJ

Delež v %
100,00
100,00

Delež v EUR
10.015,00
10.015,00

Čisti poslovni izid poslovnega leta
Ker so prihodki enaki odhodkom znaša čisti poslovni izid poslovnega leta izkazan v bilanci stanja 0 EUR
in predstavlja preostanek čistega poslovnega izida obračunskega obdobja. Javno podjetje nima niti
prenesenega poslovnega izida preteklih let, niti rezerv.
Prevrednotovalni popravek kapitala
V primeru, da bi v skladu s SRS 8.30 za izračun ohranjanja kupne moči kapitala uporabili rast cen
življenjskih potrebščin (koeficient za leto 2009: 1,018) bi v izkazu poslovnega izida izkazovali negativni
poslovni izid v višini 180 EUR.
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3.3.1.5 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Na dan bilance stanja so pasivne časovne razmejitve izkazane v višini 42.987 EUR in predstavljajo
rezervacije oblikovane zaradi brezplačno pridobljene opreme v višini 845 EUR, ki predstavlja
neodpisano vrednost pridobljenih neopredmetenih in opredmetenih dolgoročnih sredstev, ter
rezervacije za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih
sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda v višini
42.142 EUR .
V letu 2009 je znašal znesek črpanja rezervacij zaradi pokrivanja stroškov amortizacije dolgoročnih
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 38.755 EUR. Ta znesek je bil tudi
prenesen v prihodke.
V primeru, da bi javno podjetje oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi,
bi zanašala vrednost rezervacij po aktuarskem izračunu v višini 36.613 EUR.
V letu 2009 so krajani Dvorca, ki jih zastopa odvetniška družba Čeferin, zaradi težav, ki nastajajo
zaradi vedno večjih vplivov vode zaradi zgrajenega akumulacijskega bazena HE Boštanj na njihove
nepremičnine pri Okrožnem sodišču v Krškem dne 27.05.2009 vložili tožbo zoper Infro d.o.o., HSE
d.o.o. in Republiko Slovenijo zaradi odstranitve škodne nevarnosti in plačila odškodnine v višini
414.000,00 EUR. Postopek še ni zaključen. Javno podjetje INFRA d.o.o. pridobiva zemljišča v imenu in
za račun Republike Slovenije, zato se bodo tudi sredstva za izvedbo sanacije in plačila odškodnine v
primeru, da bodo krajani Dvorca dobil tožbo zagotovila direktno iz Ministrstva za okolje in prostor.
Skladno s tem javno podjetje ni oblikovalo rezervacij iz tega naslova.
3.3.1.6 Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2009
Dolgoročne finančne obveznosti
DOLGOROČNI KREDIT
SKB

Znesek
v EUR
2.390.417

DOLGOROČNI KREDIT BAWAG

5.988.487

DOLGOROČNI KREDIT UNICREDIT BANK

2.889.732

DOLGOROČNI KREDIT BISS

SKUPAJ

19.606.709

v EUR
Obrestna
mera
4,495% p.a.

letna obrestna
mera , ki je
seštevek
šestmesečnega
EURIBOR-ja in
obrestne marže
v višini 0,215%
letna obrestna
mera , ki je
seštevek
šestmesečnega
EURIBOR-ja in
obrestne marže
v višini 0,200%
letna obrestna
mera , ki je
seštevek
šestmesečnega
EURIBOR-ja in
obrestne marže
v višini 0,370%

Ročnost

Zavarovanje

10 let z
vključenim
dve letnim
odlogom na
odplačilo
glavnice in
obresti
10 let z
vključenim
dve letnim
odlogom na
odplačilo
glavnice in
obresti
10 let z
vključenim
dve letnim
odlogom na
odplačilo
glavnice in
obresti
10 let z
vključenim
dve letnim
odlogom na
odplačilo
glavnice in
obresti

s poroštvom
Republike
Slovenije

s poroštvom
Republike
Slovenije

s poroštvom
Republike
Slovenije

s poroštvom
Republike
Slovenije

30.875.345
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Sredstva za odplačilo glavnic in obresti se na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 350002/2006/17 z dne 28.09.2006 zagotovijo iz prihodkov vodnega sklada iz naslova vplačanih koncesnin
od hidroelektrarn z močjo do 10 MW in nad 10 MW.

Dolgoročne poslovne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
VODNI SKLAD
SKUPAJ

v EUR
31.12.2008
9.719.513
9.719.513

31.12.2009
17.848.184
17.848.184

Znesek 17.848.184 EUR predstavlja obveznost do Vodnega sklada za prejeta sredstva za financiranje
vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju izgradnje HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško.
Javno podjetje v letu 2009 ne izkazuje med dolgoročnimi obveznostmi, obveznosti do uprave, in
članov nadzornega sveta.
3.3.1.7 Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do
banke SKB, ki zapade v plačilo v letu 2010
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do
banke Bawag , ki zapade v plačilo v letu
2010
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do
banke Unicredit, ki zapade v plačilo v letu
2010
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do
banke BISS , ki zapade v plačilo v letu
2010
SKUPAJ

31.12.2009
597.604

v EUR
31.12.2008
597.604

1.197.697

1.197.698

385.298

0

2.614.228

0

4.794.827

1.795.302

31.12.2009
2.809.806

v EUR
31.12.2008
9.056.676

2.747.001
62.805
54.475
2.864.281

9.017.226
39.450
63.759
9.120.435

Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do
dobaviteljev:
- iz naslova investicij
- drugi GJS
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
SKUPAJ

Struktura poslovnih obveznosti po zapadlosti na dan 31.12.2009:
Obveznosti po
zapadlosti
Kratkoročne poslovne
obveznosti do dobaviteljev
SKUPAJ

Nezapadle
2.550.054

Zapadle do
30 dni
259.752

2.550.054

259.752

0

v EUR
Zapadle nad 60
dni
0

0

0

Zapadle do 60
dni

Javno podjetje v letu 2009 izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi obveznosti do članov nadzornega
sveta v višini 493 EUR.
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3.3.1.8 Pasivne časovne razmejitve
V bilanci stanja izkazujemo pasivne časovne razmejitve v znesku 1.000.637 EUR in predstavljajo v
višini 994.507 EUR vnaprej vračunane stroške za obresti po najetih dolgoročnih kreditnih pogodbah za
financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj in HE Blanca, ki zapadejo v plačilo
v letu 2010 in v višini 6.130 EUR kratkoročno odložene prihodke, ki so bili zaračunani v obračunski
dobi, nanašajo pa se na pokrivanje stroškov zavarovalne premije za zavarovanja gradbenih objektov v
naslednjem obračunskem obdobju.
3.3.1.9 Izvenbilančna evidenca
Izvenbilančna evidenca znaša skupaj 36.704.679 EUR in predstavlja dolgoročne obveznosti iz naslova
danega poroštva Republike Slovenije za črpani znesek in obresti najetega kredita pri SKB banki d.d.,
BAWAG banki d.d., UniCredit Banki d.d. in BISS banki.

3.3.2

Pojasnila/razkritja postavk v izkazu poslovnega izida

3.3.2.1 Prihodki
Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in opravljenih storitev so ustvarjeni na domačem
trgu iz naslova opravljanja gospodarske javne službe urejanja voda.
v EUR
PRIHODKI
Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu
Prihodki od porabe in odprave PČR
Drugi prihodki- razmejene obresti od kreditov
Skupaj poslovni prihodki
Finančni prihodki iz drugih naložb
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
Skupaj finančni prihodki iz finančnih naložb
Drugi prihodki
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki
Skupaj prihodki

Leto 2009

Leto 2008

880.400
38.755
990.304
1.909.459
0
702

825.477
38.839
956.051
1.820.367
0
1.580

702

1.580

2.151
2.151
1.912.312

2
2
1.821.949

3.3.2.2 Odhodki
v EUR
POSTAVKA
Vrednost prodanih poslovnih učinkov
Skupaj poslovni odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in
opredmetenih osnovnih sredstev
Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki
Odhodki iz posojil, prejetih od bank
Odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
Skupaj finančni odhodki iz finančnih naložb
Drugi odhodki
Skupaj drugi finančni odhodki in ostali odhodki
Skupaj odhodki

Leto 2009

Leto 2008

921.775

865.519

921.775

865.519

2.366

875

2.366

875

988.157

955.551

0

0

11

0

988.168

955.551

3

4

3

4

1.912.312

1.821.949
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Stroški materiala:
v EUR
VRSTA STROŠKA
Stroški energije
Stroški nadometnih delov za OS in mat.za vzdrževanje OS
Odpis drobnega inventarja in embalaže
Stroški pisar. materiala in strokovne literature
Drugi stroški materiala
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA

Leto 2009

Leto 2008

7.525
4.312
0
6.600
78
18.515

6.454
2.768
404
13.269
273
23.168

Stroški storitev:
v EUR
VRSTA STROŠKA
Stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev
– vzdrževanje vodne infrastrukture
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Str. storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter
zavarovalnih premije
od tega: - zavarovalne premije
- ostalo
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški sejmov reklame in reprezentance
Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami
Stroški drugih storitev
SKUPAJ STROŠKI STORITEV

Leto 2009

Leto 2008

115.632
1.478
57.084
5.847

82.651
965
48.583
6.320

10.552
7.214
3.338
43.393
2.693
15.760
36.716
289.155

7.318
4.817
2.501
49.092
14.372
27.720
58.370
295.391

Stroški amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki:
v EUR
VRSTA STROŠKA
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev
od tega: - za brezplačno pridobljeno neopredmetena
sredstva
- za neopredmetena sredstva v lasti javnega
podjetja
Amortizacija opreme in nadomestnih delov
od tega: - za brezplačno pridobljeno opremo
- za opremo v lasti javnega podjetja
SKUPAJ AMORTIZACIJA

Leto 2009

Leto 2008

12.180

11.385

0

848

12.180
26.357
245
26.112
38.537

10.537
26.578
1.478
25.100
37.963
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Stroški dela:
v EUR
VRSTA STROŠKA
Plače zaposlencev
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo)
in drugi prejemki
Od tega: - regres
- jubilejne nagrade in ostale nagrade
- prevoz na delo
- prehrana delavcev
- ostalo
Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd.
Druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil, itd.
SKUPAJ STROŠKI DELA

Leto 2009

Leto 2008

435.347
21.336

353.853
19.014

48.582
13.140
2.502
20.884
12.056
0
70.272
0
575.537

65.320
13.920
7.556
18.672
16.382
8.790
57.965
8.662
504.814

Javno podjetje Infra d.o.o. na dan 31.12.2009 ne izkazuje terjatev iz naslova danih posojil do članov
uprave, zaposlenih in članov nadzornega sveta.
Drugi poslovni odhodki:
v EUR
VRSTA STROŠKA
480 Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov
Ostali stroški
SKUPAJ DRUGI STROŠKI

Leto 2009

Leto 2008

0
31
31

0
4.183
4.183

Priloga 1 k poslovnemu izidu
Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I izkaza poslovnega izida prikazujemo
udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah z vštetimi ustreznimi stroški amortizacije,
skladno s SRS 25.25 za naslednje vrste:
v EUR
- Stroški splošnih dejavnosti - GJS
924.141
100,00%
SKUPAJ:
924.141
100,0%
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Primerjava stroškov za leto 2009 z Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. :
VRSTA STROŠKA

Poslovanje GJS
2009

921.775
7.525
4.312
403 Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS
406 Stroški pisar. materiala in strokovne literature
6.600
78
407 Drugi stroški materiala
18.515
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA
115.632
410 Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf.
1.478
412 Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS
413 Najemnine
57.084
5.847
414 Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
415 Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije
10.552
7.214
od tega: - zavarovalne premije
- ostalo
3.338
43.393
416 Stroški intelektualnih in osebnih storitev
2.693
417 Stroški sejmov reklame in reprezentance
418 Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami
15.760
36.716
419 Stroški drugih storitev
SKUPAJ STROŠKI STORITEV
289.155
12.180
430 Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
od tega: - za brezplačno pridobljeno neopred.sr.
- za neopredm.sr. v lasti javnega podjetja
12.180
26.357
432 Amortizacija opreme in nadomestnih delov
od tega: - za brezplačno pridobljeno opremo
245
26.112
- za opremo v lasti javnega podjetja
38.537
SKUPAJ AMORTIZACIJA
435.347
470 Plače zaposlencev
21.336
472 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
473 Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki 48.582
13.140
Od tega: - regres
2.502
- jubilejne in ostale nagrade
20.884
- prevoz na delo
12.056
- prehrana delavcev
474 Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd.
70.272
575.537
SKUPAJ STROŠKI DELA
31
489 Ostali stroški
31
SKUPAJ DRUGI STROŠKI
SKUPAJ STROŠKI

402 Stroški energije

NAČRT 2009
GJS

1.046.539
6.454
2.914
8.516
187

18.071
162.923
965
57.137
5.056
7.318
4.817
2.501
37.843
7.049
16.682
46.696

341.669
14.704
848
13.856
29.057
559
28.498
43.761
476.863
22.446
66.454
15.193
4.000
26.765
20.496
76.775
642.538
500
500

Realizacija/plan
09

88,08%
116,59%
147,97%
77,50%
41,71%
102,46%
70,97%
153,16%
99,91%
115,64%
144,19%
149,76%
133,47%
114,67%
38,20%
94,47%
78,63%
84,63%
82,83%
0,00%
87,90%
90,71%
43,83%
91,63%
88,06%
91,29%
95,05%
73,11%
86,49%
62,55%
78,03%
58,82%
91,53%
89,57%
6,20%
6,20%

3.3.2.3 Poslovni izid
Iz izkaza poslovnega izida je razviden celotni poslovni izid iz opravljanja gospodarske javne službe v
višini 0 EUR, ker so prihodki enaki odhodkom. Čisti poslovni izid poslovnega leta je enak 0 EUR.
V davčnem izkazu prikazujemo prihodke in odhodke ugotovljene v skladu z določili slovenskih
računovodskih standardov z upoštevanjem davčno priznanih prihodkov in odhodkov.
Uveljavljamo davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki
financira pokojninski načrt.
V letu 2009 znaša davek od dohodkov v višini 1.101 EUR. Ker javno podjetje izkazuje poslovni izid v
višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb oblikovalo
terjatve do Ministrstva za okolje in prostor.
V letu 2009 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med
davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi.
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3.3.3

Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov

V izkazu denarnih tokov izkazujemo 1.087.444 EUR prejemkov pri poslovanju, od tega je 1.060.549
EUR prejemkov, ki se nanašajo na poslovne prihodke od prodaje storitev ter 26.895 EUR prejemkov iz
naslova drugih prihodkov pri poslovanju.
Znesek 1.051.120 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju iz naslova nakupa materiala in storitev,
izdatke za plače zaposlencev, izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost in davka od
dohodkov pravnih oseb ter druge izdatke pri poslovanju .
Prejemki pri naložbenju predstavljajo dobljene obresti iz naslova a – vista obresti v višini 702 EUR.
Izdatki pri naložbenju v višini 19.906.518 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih
dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 3.775 EUR ter izdatke za pridobitev opredmetenih
osnovnih sredstev v višini 19.902.743 EUR (od tega znašajo izdatki za infrastrukturno ureditev HE
Boštanj v višini 898.966 EUR, HE Blanca v višini 17.054.448 EUR, HE Krško v višini 1.946.395 EUR in v
višini 2.934 EUR izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja ).
Prejemki pri financiranju v višini 21.999.147 EUR se nanašajo na prejemke od dobljenih dolgoročnih
posojil v višini 12.348.126 EUR, najetih za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na
območju izgradnje HE Blanca ter prejemke financirane iz Vodnega sklada v višini 9.651.021 EUR za
pridobitev neopredmetenih in opredmetenih sredstev ter odplačil anuitet najetih kreditov za
financiranje infrastrukture na območju izgradnje HE Boštanj, od tega znašajo sredstva za financiranje
infrastrukture in odplačil anuitet najetih kreditov za HE Boštanj v višini 3.072.844 EUR, HE Blanca v
višini 4.624.879 EUR in HE Krško v višini 1.945.792 EUR ter prejetih sredstev za nakup osnovnih
sredstev v lasti javnega podjetja v višini 7.506 EUR.
Izdatki pri financiranju v višini 2.155.541 EUR se nanašajo na izdatke za plačilo obresti v višini 360.239
EUR ter izdatke za odplačilo glavnic posojil najetih pri SKB banki d.d. in Bawag banki d.d. v višini
1.795.302 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju izgradnje
infrastrukture za HE Boštanj.
Denarni izid v obračunskem obdobju znaša -25.887 EUR. Začetno stanje denarnih sredstev je znašalo
32.350 EUR, končno stanje denarnih sredstev pa skupaj znaša 6.463 EUR.
3.3.4

Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala

V postavkah osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti
poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni popravki kapitala v letu 2009 ne izkazujemo
premikov v kapital, v kapitalu ali iz kapitala, ker v poslovnih razvidih nismo pripoznali povečanja
oziroma zmanjšanja teh kategorij kapitala.
V postavki osnovni kapital izkazujemo vpoklican osnovni kapitala, ki je v izkazu gibanja kapitala
pripoznan v znesku 10.015 EUR in je vpisan v sodni register pri pristojnem registrskem sodišču.
Ker so bili prihodki enaki odhodkom, je čisti izid poslovnega leta enak 0 EUR. Zato Poslovodstvo ni
oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od
izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček
poslovnega leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 EUR.
V letu 2009 znaša davek od dohodkov 1.101 EUR. Ker javno podjetje izkazuje poslovni izid v višini 0
EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb oblikovalo terjatev
do Ministrstva za okolje in prostor.
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3.3.5

Druga pojasnila/razkritja

3.3.5.1 Prejemki (poslovodstvo in ostale individualne pogodbe)
Skupni znesek vseh prejemkov, ki jih je za opravljanje funkcije oz. nalog v družbi v poslovnem letu
2009 prejelo poslovodstvo družbe in ostali zaposleni po IP znaša 232.424 EUR bruto brez prispevkov
podjetja oz. skupaj s prispevki 269.089 EUR.
Postavka

Prejemki v letu 2009 v EUR

Poslovodstvo-1 oseba
Individualne pogodbe- 4 osebe
Skupaj vsi prejemki

60.047
209.042
269.089

3.3.5.2 Prejemki (nadzorni organ)
Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli člani nadzornega sveta v
poslovnem letu 2009, znaša 8.495 EUR brez prispevkov podjetja oz. bruto v višini 9.004 EUR.
V letu 2009 niso bila dana nobena posojila ali predujmi upravi ali članom nadzornega sveta, prav tako
tudi ne poroštva za obveznosti teh oseb.

3.3.5.3 Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom
V letu 2009 javno podjetje ni imelo nobenih obveznosti zavarovanih s stvarnim jamstvom.
3.3.5.4 Znesek porabljen za revizorja
Znesek porabljen za revidiranje letnega poročila znaša 8.700 EUR. Ostalih storitev revizorjev v letu
2009 ni bilo.
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3.3.5.5 Kazalniki
Kazalniki, ki jih navajamo, so v skladu s SRS 30.28. Pri izračunu le-teh so uporabljeni podatki iz
računovodskih izkazov za leto 2009 kot razmerja med postavkami opredeljenimi po SRS 29.
Stopnja lastniškosti financiranja je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015
EUR in obveznostmi do virov sredstev 57.436.276 EUR in predstavlja 0,0174% udeležbo lastniškega
financiranja.
Stopnja dolgoročnosti financiranja predstavlja razmerje med vrednostjo kapitala, dolgoročnimi
dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami 48.776.531 EUR ter obveznostmi do virov sredstev 57.436.276
EUR in kaže na 84,92% udeležbo dolgoročnega vira sredstev.
Stopnja osnovnosti investiranja je opredeljena kot razmerje med osnovnimi sredstvi (po
neodpisani vrednosti) 56.222.236 EUR in sredstvi 57.436.276 EUR in pomeni 97,89% udeležbo
osnovnih sredstev v vseh sredstvih.
Stopnja dolgoročnosti investiranja je opredeljena kot razmerje med vsemi stalnimi sredstvi
skupaj z dolgoročnimi poslovnimi terjatvami 56.237.919 EUR in sredstvi 57.436.276 EUR in kaže na
97,91% udeležbo dolgoročnih sredstev v sredstvih.
Kapitalska pokritost osnovnih sredstev prikazuje lastniškosti financiranja osnovnih sredstev in je
opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in osnovnimi sredstvi (po neodpisani
vrednosti) 56.222.236 EUR. Vrednost kazalnika 0,0002 nam pove, da je 0,02% osnovnih sredstev
financiranih z lastniškim kapitalom.
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti prikazuje razmerje med likvidnimi
sredstvi v nekem trenutku in kratkoročnimi dolgovi, ki dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Likvidna
sredstva zajemajo podatke iz bilance stanja o dobroimetju pri bankah, čeke in gotovino 6.463 EUR in
kratkoročnimi obveznostmi 7.659.108 EUR. Izračunana vrednost kazalnika je 0,0008.
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom
so v števcu upoštevane še kratkoročne terjatve v višini 186.504 EUR. Vrednost kazalnika znaša 0,025.
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom
so v števcu upoštevane še zaloge v višini 0 EUR. Vrednost kazalnika znaša 0,025.
Koeficient gospodarnosti poslovanja je 2,072 in je izračunan kot razmerje med poslovnimi
prihodki 1.909.459 EUR in poslovnimi odhodki 921.775 EUR.
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala kot razmerje med čistim dobičkom v poslovnem letu 0
EUR in povprečnim kapitalom (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 10.015 EUR znaša
0,00.
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3.3.5.6 Pregled porabe prejetih državnih podpor
V spodnji tabeli so prikazani pritoki in odtoki iz naslova dotacij za pridobitev neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja.
Pregled gibanja namenskih dotacij iz proračuna v letu 2009 za pridobitev neopredmetenih
in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja
POSTAVKA
Začetno stanje 1.1.2009
Povečanje

ZNESEK v EUR
79.158
1.494

Zmanjšanje

38.510

Končno stanje na dan 31.12.2009

42.142

Pregled gibanja rezervacij brezplačno pridobljene opreme v letu 2009 za pridobitev
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja
POSTAVKA
Začetno stanje 1.1.2009
Povečanje

ZNESEK v EUR
1.091
0

Zmanjšanje

246

Končno stanje na dan 31.12.2009

845
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3.4

REVIZORJEVO POROČILO
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