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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 2010 so bile:
HE Boštanj:
Izgradnja HE Boštanj je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev dokončana. Za dokončanje poskusnega
obratovanja ter za pridobitev odločbe uporabnega dovoljenja je potrebno pridobiti še izjavo o odpravi
pomanjkljivosti izgradnje ureditev na železniški infrastrukturi s strani SŽ d.o.o..
HE Blanca:
Izgradnja akumulacijskega bazena HE Blanca je zaključena. V letu 2009 je bila izvedena polnitev na polno
koto in izveden tehnični pregled, ki je ugotovil da je objekt primeren za izvedbo poskusnega obratovanja,
vendar pa je potrebno izvesti še določene ureditve ki so skladne s programom izvedbe infrastrukturnih
ureditev HE Blanca in ne vplivajo na obratovanje akumulacijskega bazena in poplavno varnost naselij ob
ureditvah HE Blanca. V letu 2010 je potekalo poskusno obratovanje, katero se je podaljšalo za 1 leto, ker
niso odpravljene vse pomanjkljivosti iz tehničnega pregleda. Odvijajo se aktivnosti odprave pomanjkljivosti
za dokončanje poskusnega obratovanja in priprave za načrtovanje za dokončanje vseh ureditev po uredbi o
DLN.
HE Krško:
Izgradnja HE Krško je v pripravljalni fazi. Izvedena in razpisana je projektna dokumentacija za pridobitev
izvajalca del večinskega dela vodne infrastrukture in celotne izgradnje železniške infrastrukture na območju
akumulacijskega bazena HE Krško – LOT A3. Tako so v letu 2010 po izboru najugodnejšega izvajalca del
potekalo posredovanje odgovorov do državne revizijske komisije skladno z revizijskim postopkom, na katero
je prispelo 5 pritožb ponudnikov izvedbe del. Izvajale so se aktivnosti za pripravo razpisne dokumentacije za
preostale obsege del v sklopu gradnje akumulacijskega bazena HE Krško. V mesecu maj-u je s sklepom
ministra MOP potrjen dokument Investicijski program za akumulacijski bazen HE Krško. S sklepom ministra
MOP št. 3017/10-03/Skl in 3017/10-02/Skl z dne 21.5.2010 so potrjeni finančni obsegi investicije v ocenjeni
skupni višini 54.196.896 EUR (tekoče cene januar 2010) ter s financiranjem ureditev v obsegu sredstev
MOP-VS v višini 21.687.196 EUR ter najemom kreditnih sredstev s poroštvom RS, katerega bo najelo
podjetje INFRA d.o.o. v višini 15.590.269 EUR za vodne, državne in lokalne infrastrukturne ureditve ter
najemom kreditnih sredstev s poroštvom RS, katerega bo najelo podjetje INFRA d.o.o. v višini 1.900.000
EUR za izgradnjo obvoznice Krško.
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Visoke vode z dne 18.9. in 19.9. 2010 :
V mesecu septembru so bile z dne 18.9., 19.9. in 20.9. zaznane visoke vode na vseh vodotokih, še posebno
na vodotokih 1. reda. V času visokih voda smo sodelovali in opravljali na aktivnostih reševanja in civilne
zaščite, aktivnostih obveščanja javnosti, aktivnostih povečane pripravljenosti ter izvedli vse potrebne
aktivnosti, da je obseg poškodb na izvedenih ureditvah s strani INFRA d.o.o. minimizirane. Visoke vode so
povzročilo tudi gmotno škodo, na srečo ponesrečenih ni bilo.
Ureditve, katere so bile izgrajene v sklopu akumulacijskih bazenov HE Boštanj in HE Blanca so v največji
meri dokazale smotrnost gradnje poplavne zaščite in poglavitno doprinesle k minimizacije nastale škode ob
visokih vodah. Zgrajene ureditve so ključno pripomogle k zmanjšani ogroženosti poplavne nevarnosti na
območju, kjer se je v preteklosti prihajalo do pogostih poplav s tem povezanih škod.
Na izgrajenih ureditvah je visoka voda povzročila manjše poškodbe, kar je prikazano v posebnem poročilu do
koncedenta, skladno z obvezo poročanja po »koncesijski pogodbi« z dne 25.10.2010. Kljub visokim vodam si
upamo trditi, da so izvedene ureditve več kot uspešno prestale nastalo situacijo.
Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2010 1.776.836 EUR.
PRIHODKI

GJS
DELEŽI

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB

1.093.520
23.258
594.080
1.710.858
703

DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI
SKUPAJ PRIHODKI

65.275
1.776.836

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR
DRUGI PRIHODKI
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI

64%
1%
35%
100%

V letu 2010 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.766.836 EUR.
STROŠKI

GJS
DELEŽI

STROŠKI STORITEV
STROŠKI DELA
STROŠKI MATERIALA
AMORTIZACIJA
SKUPAJ DRUGI STROŠKI
SKUPAJ STROŠKI

532.443
541.117
20.493
22.091
0
1.116.144
594.249

48%
48%
2%
2%
1%
100%

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI

1.167
65.276
1.776.836

V letu 2010 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR.
Na dan 31.12.2010 je bilo v podjetju zaposlenih 15 delavcev.
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1.2. POROČILO DIREKTORJA
Ugotavljam, da so aktivnosti podjetja INFRA v letu 2010 potekale v skladu s Poslovnim načrtom 2010,
predvsem za dokončanje projektov pri zaključevanju gradnje HE Boštanj in HE Blanca, medtem ko smo se
pri gradnji HE Krško soočali s težavami, kot posledica pa se je izkazala dodatna zamuda pri sami gradnji
infrastrukturnega dela.
Potrebno je navesti dva ključna razloga, ki sta razlog za navedeno dejstvo, izhajata pa iz dolgotrajnega
postopka izbire najugodnejšega izvajalca gradbenih del za gradnjo akumulacijskega bazena HE Krško zaradi
revizijskih postopkov pred DRK. Ponovljeni postopek izbora najbolj ugodnega ponudnika je potekal praktično
vse leto 2010. Podpis z izbranim ponudnikom pričakujemo v začetku leta 2011.
Drugi razlog predstavlja predolg postopek najema posojila predvidenega v letu 2010, kar gre verjetno
pripisati stališčem in pobudi po ustavni presoji ZPKEPS, ki jih je v zvezi z najemi posojil sprejelo Računsko
sodišče RS.
Pri HE Blanca poteka postopek pridobivanja soglasij o odpravi pomanjkljivosti po ugotovitvah s postopka o
tehničnem pregledu, zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja. Naprave in objekti infrastrukturnih ureditev
obratujejo po odločbi o poizkusnem obratovanju.
Pri HE Boštanj je v teku postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja za infrastrukturne objekte in naprave.
V zaključni fazi so geodetski postopki po končani gradnji in tudi postopki zemljiško knjižnih ureditev in vpisov
v ZK.

Nadaljujemo z aktivnostmi do podpisa pogodbe z izvajalcem gradnje akumulacijskega bazena HE Krško,
usklajevanja pridobivanja zadostnih sredstev za gradnjo HE Krško, in novelacijo Programa infrastrukturnih
ureditev za HE Krško.
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1.3. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Na podlagi 73. točke Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, dne 18.01.2011 sprejetim
s strani Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, direktor javnega podjetja INFRA,
izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o.
izjavljam,
da upravljanje družbe poteka v skladu z veljavnimi predpisi, veljavnim Aktom o ustanovitvi javnega podjetja
INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., notarsko prečiščeno besedilo SV 137/2010 z dne 06.05.2010
ter v skladu z dobro poslovno prakso.
Prav tako izjavljam, da je bilo upravljanje javnega podjetja v letu 2010 skladno s priporočili navedenimi v
Kodeksu upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, ki je bil javno objavljen dne 18.01.2011 na
spletnih straneh Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (www.auknrs.si).
V skladu s 73. točko Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države izjavljam, da je javno
podjetje navedeni Kodeks sklenilo prostovoljno uporabljati.
V skladu z Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. poteka
upravljanje neposredno preko ustanovitelja in preko organov družbe, to sta nadzorni svet in direktor.

Leskovec pri Krškem, dne 22.06.2011

Direktor:
Mag. Vojko Sotošek
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1.4. 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:

Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

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 2010

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.
Vlada Republike Slovenije je z odločbo št. 01411-10/2010/3 z dne 29.07.2010 imenovala mag. Vojka
Sotoška za direktorja javnega podjetja INFRA d.o.o. za mandatno dobo štirih let.
Nadzorni svet javnega podjetja je v letu 2010 izvedel šest rednih 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
25.03.2010. S poslovanjem javnega podjetja se je nadzorni svet seznanjal na podlagi kvartalnih poslovnih
poročil.
Nadzorni svet je obravnaval revidirano Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009 in
sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2009. Vlada Republike
Slovenije je Letno poročilo javnega podjetja za leto 2009 sprejela dne 31.08.2010. Hkrati je potrdila in
odobrila delo zakonitega zastopnika in nadzornega sveta javnega podjetja v poslovnem letu 2009 ter jima
podelila razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.
Nadzorni svet se je obravnaval Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2010, z njim soglašal
ter pooblastil zakonitega zastopnika javnega podjetja, da ga posreduje v sprejem ustanovitelju, Vladi
Republike Slovenije. Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2010 je bil sprejet na 75. redni
seji Vlade RS dne 01.04.2010.
Izvedel je tudi razpis za direktorja INFRE d.o.o. v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah in
Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. ter realiziral
obveznost uskladitve pogodbe o zaposlitvi z zastopnikom javnega podjetja po Zakonu o prejemkih
poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih
skupnostih.

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 06.05.2010, 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;
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-

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 2010, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 01.04.2010 (št. sklepa 47604-2/2010/9), 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 2010, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 01.04.2010 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 2010, je bil izpolnitev obveznosti iz programa infrastrukturnih
ureditev pri posamezni hidroelektrarni. Kako so se v letu 2010 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.

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. Za potrebe
izgradnje vzdrževalne poti je bilo v letu 2010 odvzeto iz struge Save 3.994 m3 gramoznega materiala.
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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 2010 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. 2511-10-810052 v višini 74.693,00
EUR, ki je ostala v letu 2010 nerealizirana v višini 6.462,07 EUR.
Za financiranje vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca v letu
2010 je bila dne 24.12.2009 sklenjena pogodba o najemu dolgoročnega kredita št. 978761-006 pri SKB
d.d. v višini 2.473.764,48 EUR, na podlagi kateri je bil do 04.06.2010 počrpan celoten kredit. Z
Ministrstvom za okolje in prostor je bila dne 17.02.2010 podpisana pogodba št. 2511-10-810004 o
zagotovitvi sredstev v višini 705.163,58 EUR za obdobje od 01.01.2010 do 28.02.2010. Pogodba je bila v
celoti realizirana. Dne 08.10.2010 je bila z Ministrstvom za okolje in prostor sklenjena pogodba št. 251110-810096 o zagotovitvi proračunskih sredstev v višini 1.670.261,00 EUR za obdobje do 31.12.2010, ki
je ostala v letu 2010 nerealizirana v višini 403.447,69 EUR.
Za financiranje vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško je bila
dne 17.02.2010 z Ministrstvom za okolje in prostor podpisana pogodba št. 2511-10-810005 o zagotovitvi
proračunskih sredstev v višini 313.013,22 EUR za obdobje od 01.01.2010 do 31.03.2010. Pogodba je bila
v celoti realizirana. Dne 29.06.2010 je bila podpisana pogodba o zagotovitvi proračunskih sredstev št.
2511-10-810048 v višini 306.527,78 EUR, ki je ostala v letu 2010 nerealizirana v višini 117.805,16 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 2010 je bila dne
26.01.2010 z naročnikom Republiko Slovenijo - Ministrstvo za okolje in prostor podpisana pogodba št.
2511-10-810001 in sicer za financiranje strokovnih nalog ministrstva v višini 206.165,50 EUR brez DDV
ter za vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj v višini 40.731 EUR brez DDV.
Dne 29.04.2010 je bil podpisan aneks št. 1 k pogodbi št. 2511-10-810001 za financiranje izvajanja
gospodarske javne službe v obdobju april - december 2010 v višini 613.723 EUR brez DDV in za
vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj in HE Blanca v višini 344.686 EUR brez DDV.
Iz naslova opravljanja strokovnih nalog je znašala realizacija v višini 719.377 EUR brez investicij v opremo
in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe in iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v
višini 372.354 EUR brez DDV.
Iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE Boštanj je bilo ustvarjenih 1.788
EUR prihodkov.

Kupci
Republika Slovenija - Ministrstvo za okolje in prostor
Ostali

2.5

Delež
99,84%
0,16%

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 43,27% vrednosti
vseh sklenjenih pogodb za HE Blanca na dan 31.12.2010 ter družba Primorje d.d., Ajdovščina za izvedbo
vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Blanca – II. Sklop, katere vrednost sklenjene
pogodbe predstavlja 26,72% vrednosti vseh sklenjenih pogodb za HE Blanca na dan 31.12.2010
prikazanih v točki 2.9.2. ter IBE d.d., Ljubljana za izdelavo projektne dokumentacije za akumulacijski
bazen HE Krško – I. sklop, katerega vrednost sklenjene pogodbe predstavlja 28,06% vrednosti vseh
sklenjenih pogodb za HE Krško na dan 31.12.2010 in CPM d.d. Maribor za rekonstrukcija ceste G1-5/0361
Brestanica- Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 katere vrednost sklenjene pogodbe predstavlja 26,32
% vrednosti vseh sklenjenih pogodb za HE Krško na dan 31.12.2010 prikazanih v točki 2.9.3.
Priloge:
- Sklenjene pogodbe po postopku zbiranja ponudb po ZJN - 2 v letu 2010
- Drugi postopki po ZJN - 2 v letu 2010
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/

6.1.2010

postopek ni bil
uveden-napaka pri
številčenju

24.8.2010

29.9.2010

29.9.2010

12.10.2010

1/2010

2/2010

3/2010

4/2010

5/2010

6/2010

gradnja

gradnja

gradnja

storitev

gradnja

Sklep o začetku

Zap.št.

Vrsta
predmeta

31.005,00

Čiščenje prodnih zadrževalnikov in
zalednega drenažnega kanala na
HE Boštanj

Sanacija usadov na brežinah
bazena in sanacija večnamenske
poti na bazenu HE Boštanj

Sanacija brežine in vzdrževalne
poti na Orehovem HE Boštanj

KOSTAK d.d., Leskovška
cesta 2a, 8270 Krško

Horizont inženiring, Hribšek
Srečko s.p., Ponikve pri
Studencu 17, 8293 Studenec

Gradnje d.o.o. Boštanj,
Dolenji Boštanj 138, 8294
Boštanj

20.157,17

33.097,25

16.964,36

Monitoring v času poskusnega
obratovanja HE Blanca

IRGO CONSULTING d.o.o.,
Slovenčeva 93, 1000
Ljubljana

/

11.293,17

/

Menjava oken na objektih Arto
16, Gornje Brezovo 2 in Blanca 36

AJM okna-vrata-senčila
d.o.o., Kozjak nad Pesnico
2a, 2211 Pesnica pri
Mariboru

Znesek v
EUR brez
DDV

/

Naslov pogodbe

Podjetje

POSTOPKI ZBIRANJA PONUDB v letu 2010
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4.11.2010

10.11.2010

22.11.2010

7.10.2010

/

19.4.2010

Datum
sklenitve
pogodbe
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15.12.2010

1.2.2011

1.2.2011

31.12.2010

/

60 dni po
uvedbi v delo

Veljavnost
pogodbe

15.10.2010

22.10.2010

3.12.2010

3.12.2010

7/2010

8/2010

9/2010

10/2010

storitev

storitev

storitev

gradnja

9.880,00

Izvedba 3D posnetka
akumulacijskega bazena HE
Blanca

Zavarovanje akumulacijskega
bazena ter zgrajenih objektov na
območju HE Boštanj v letu 2011

Zavarovanje akumulacijskega
bazena ter zgrajenih objektov na
območju HE Blanca v letu 2011

Harpha sea, d.o.o., Koper,
Čevljarska 8, Koper

Zavarovalnica Triglav d.d.,
OE Krško, Trg Matije Gubca
1, Krško

Zavarovalnica Triglav d.d.,
OE Krško, Trg Matije Gubca
1, Krško

19.889,08

19.927,56

37.747,74

Vzdrževalna pot od Drožanjskega
potoka do srednje šole v Sevnici

Gradnje d.o.o. Boštanj,
Dolenji Boštanj 138, 8294
Boštanj
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24.12.2010

24.12.2010

30.12.2010

4.11.2010
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31.12.2011

31.12.2011

15 dni po
sklenitvi
pogodbe

15.12.2010

Sklep o
začetku

6.4.2010

17.5.2010

4.6.2010

9.6.2010

Zap.št.

1-ZJN/2010

2-ZJN/2010
(v imenu in
za račun RS)

3-ZJN/2010

4-ZJN/2010

storitev

storitev

zbiranje
ponudb po
predhodni
objavi z
vključenimi
pogajanji

storitev

zbiranje
ponudb po
predhodni
objavi z
vključenimi
pogajanji

odprti

gradnja

Vrsta
predmeta

odprti

Vrsta
postopka

POSTOPKI PO ZJN-2 v letu 2010
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/

/

/

/

Podjetje

Geodetske meritve za
potrebe obračunov na
akumulacijskem
bazenu HE Krško

/

/

/

/

Izvedba gradbenih del
za akumulacijski
bazen na HE Krško Lot A3
Izdelava projektne
dokumentacije za
izvedbo sanacij in
rušenj ogroženih
objektov na območju
akumulacijskega
bazena HE Krško
Izvedba zunanje
kontrole nad
izvajalcem gradbenih
del in izvajanje super
nadzora nad
izvajalcem
monitoringa na
akumulacijskem
bazenu HE Krško

Znesek v
EUR brez
DDV

Naslov pogodbe

/

/

izločitev vseh
ponudb

izločitev vseh
ponudb

/

/
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Veljavnost pogodbe

izločitev vseh
ponudb

postopek še
ni končan

Datum
sklenitve

22.6.2010

23.6.2010

9.7.2010

8.7.2010

31.8.2010

5-ZJN/2010

6-ZJN/2010
(delež INFRE
cca.
67,57%)

7-ZJN/2010
(delež INFRE
cca. 86%)

8-ZJN/2010

9-ZJN/2010
(INFRA v
deležu cca.
36,73%)
storitev

storitev

zbiranje
ponudb po
predhodni
objavi

odprti

storitev

storitev

storitev

odprti

zbiranje
ponudb po
predhodni
objavi

zbiranje
ponudb po
predhodni
objavi
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VGB d.o.o.,
Glavni trg 19c,
Maribor

ustavitev
postopka

166.100,00

/

221.217,49

Dodatna arheološka
izkopavanja na
območju Penka za
Savo
Arheološki nadzor pri
izvajanju zemeljskih
del na območju
akumulacijskega
bazena HE Krško
Izdelava projektne
dokumentacije
izvedbe
infrastrukturnih
ureditev na
akumulacijskem
bazenu HE Krško

51.223,42

Tehnično opazovanje
akumulacijskega
bazena HE Boštanj v
letih 2010 - 2012

Zavod za
gradbeništvo
Slovenije,
Dimičeva ulica
12, Ljubljana

ARHOS d.o.o.,
Šolska ulica 4,
Brežice

39.285,00

Določitev pogojev
IRGO
varovanja železniške
CONSULTING
brežine od izliva
d.o.o.,
Brestaniškega potoka
Slovenčeva 93,
do pregrade HE Krško
Ljubljana
na levem bregu Save

pogodba v
podpisovanju

/

pogodba v
podpisovanju

24.01.2011

21.12.2010
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do pridobitve
uporabnega dovoljenja
za objekt

/

150 dni po podpisu
pogodbe

10.01.2013

20 dni po pridobitvi
soglasja SŽ

25.8.2010

1.9.2010

10.9.2010

23.9.2010

24.9.2010

6.10.2010

10-ZJN/2010
(INFRA v
deležu cca.
45,70%)

11-ZJN/2010

12-ZJN/2010
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deležu cca.
67,57%)

13-ZJN/2010
(delež INFRE
638.371,42)

14-ZJN/2010
(delež INFRE
69%)
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gradnja

storitev

storitev
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pogajanji
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predhodne
objave

postopek s
pogajanji
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predhodne
objave

zbiranje
ponudb po
predhodni
objavi z
vključenimi
pogajanji

gradnja

storitev

NMV
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odprti
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/

Gradnja obvoznice
Krško od km 2.180 do
km 4120: izdelava
/
/
prepustov skozi telo
obvoznice ter
večnamenske poti
Geodetsko
LGB d.o.o.,
opazovanje
akumulacijskega
24.225,00
Jurčkova cesta
231, Ljubljana bazena HE Boštanj v
letih 2010 - 2012
Aneks št. 7 k pogodbi
za izvedbo gradbenih
Konzorcij NIVO
del za akumulacijski 1.024.545,32
d.d./CGP d.d.
bazen HE Blanca - 2.
razpisni sklop
Aneks št. 8 k
pogodbenem
IBE d.d.,
sporazumu za
63.504
Hajdrihova 4,
projektiranje na
Ljubljana
akumulacijskem
bazenu HE Blanca
Izdelava projektne
dokumentacije za
Savaprojekt
izvedbo sanacij in
d.d., CKŽ 59,
rušenj ogroženih
38.675,00
Krško
objektov na območju
akumulacijskega
bazena HE Krško

/

Izdelava projektne
dokumentacije
izvedbe
infrastrukturnih
ureditev na
akumulacijskem
bazenu HE Krško na
območju Zatona

24.12.2010

21.10.2010

17.11.2010

22.12.2010

postopek še
ni končan

postopek še
ni končan
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7. člen pogodbe

/

/

31.12.2012

/

/

18-ZJN/2010
(delež INFRE 12.11.2010
50%)

19-ZJN/2010
(delež INFRE
93,21%)

8.12.2010

storitev

gradnja

postopek s
pogajanji
brez
predhodne
objave

8.11.2010

odprti

storitev

postopek s
pogajanji
brez
predhodne
objave

17-ZJN/2010

storitev

8.11.2010

16-ZJN/2010
(delež INFRE
93,21%)

zbiranje
ponudb po
predhodni
objavi z
vključenimi
pogajanji
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/

CPM d.d.,
Iztokova ulica
30, Maribor

/

/

Izvedba zunanje
kontrole nad
izvajalcem gradbenih
del in izvajanje super
nadzora nad
izvajalcem
monitoringa na
akumulacijskem
bazenu HE Krško
Rekonstrukcija ceste
G1-5/0361
Brestanica-Krško,
odsek od km 1,600 do
km 1,960, Aneks št.5
k pogodbi 24-ZJN/08,
Dodatna dela
Izvedba zunanje
kontrole nad
izvajalcem gradbenih
del in izvajanje super
nadzora nad
izvajalcem
monitoringa na
akumulacijskem
bazenu HE Krško

Geodetske meritve za
potrebe obračunov na
akumulacijskem
bazenu HE Krško

/

169.891,25

/

/

postopek še
ni končan

1.12.2010

sklep o
ustavitvi
postopka

postopek še
ni končan

/

30.1.2011

/

/
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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 31.12.2010 zaposlenih 15 delavcev. Trinajst pogodb o zaposlitvi je bilo
sklenjenih za nedoločen čas, dve pogodbi o zaposlitvi pa sta bili sklenjeni za določen čas in sicer za čas
trinajstih mesecev je sklenjena pogodba za delovno mesto Referent za pripravo dela (od 05.05.2010
dalje), za čas enega leta pa pogodba za delovno mesto Inženir za vzdrževanje (od 09.12.2010 dalje).
V mesecu maju 2010 se je sklenila pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja odsotne
delavke na delovnem mestu Referent za pripravo dela v Tehničnem sektorju zaradi koriščenja
porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka. Dne 27.08.2010 je na podlagi Sporazuma o
prenehanju pogodbe o zaposlitvi prenehalo delovno razmerje Inženirju za vzdrževanje, ki je imel
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V decembru 2010 se je za navedeno delovno mesto
sklenila pogodba za določen čas enega leta.
Tabela: Število zaposlenih po sektorjih na dan 01.01.2010 in 31.12.2010
01.01.2010

31.12.2010

Direktor družbe

1

1

Splošna služba

2

2

Tehnični sektor

7

7+1*

Finančno računovodski sektor

2

2

Sektor za upravno pravne in premoženjske
zadeve
SKUPAJ

2

2

14

15

* Pogodba o zaposlitvi za določen čas
Povprečno število zaposlenih znaša na dan 31.12.2010 14,37 zaposlenih.
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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 2010.

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. Navedeni postopki še niso v celoti zaključeni, se še izvajajo.
Pridobivanje zemljišč obsega parcelacije končnega stanja, izdelavo cenitvenih poročil, odkup zemljišč
oziroma vzpostavitev služnostne pravice in notarske storitve. V letu 2010 je bilo planiranih za območje HE
Boštanj 16.721,76 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 15.510,91 EUR, kar znaša 92,76%.
V letu 2010 sta bili v imenu in za račun RS na območju HE Boštanj vzpostavljeni služnostni pravici za
potrebe dostopa v površini 920 m2, prav tako so bila odkupljena zemljišča, ki so nujno potrebna za
vzdrževanja infrastrukture pri HE Boštanj.

2.8.2

HE BLANCA

Na območju HE Blanca so se izvajale parcelacije za potrebe uskladitve končnega stanja po izgradnji
infrastrukturnih ureditev. Za potrebe izvedbe habitata, so bila pridobljena zemljišča na območju k.o. Log.
Izvedene so bile parcelacije pritokov, izdane so bile odločbe Geodetske uprave RS, iz katerih je razvidna
trajna zasedba zemljišč, ki so potrebna za vzdrževanje pritokov.
V letu 2010 je bilo za zemljišča – Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) planiranih 268.794,59 EUR,
porabljenih pa je bilo v višini 241.073,01 EUR, kar znaša 89,69%.
V letu 2010 je bilo odkupljenih 22.805 m2 zemljišč, kar znaša povprečno 8,4 EUR/m2.
Pri vplivih na poselitve – 2,1 najbolj ogroženi objekti, je bilo planiranih 371.620,44 EUR, poraba pa je bila
v višini 348.965,06 EUR, kar znaša 93,9%. Gradnje nadomestnih objektov, zaradi vplivov izgradnje HE
Blanca, so v celoti zaključene, razen reševanja odprave pomanjkljivosti gradnje v smislu posredovanja
zahtevkov med lastniki nadomestnih objektov in izvajalcem oziroma v primeru posredovanja za vnovčitev
bančne garancije, ki glasi na RS.

2.8.3

HE KRŠKO

Za zemljišča na območju HE Krško (1 stroški odkupa in odškodnin; 2 Vplivi na poselitev) je bilo v letu
2010 planiranih 497.811,86 EUR, porabljenih pa je bilo v višini 97.943,28 EUR, kar znaša 19,67%
realizacije.
V sklopu porabe sredstev pridobivanja zemljišč, vzpostavitve služnostnih pravic, parcelacij, izdelave
cenitvenih poročil ter notarskih storitev (1 stroški odkupa in odškodnin) je bilo v letu 2010 planiranih
178.638,55 EUR, porabljenih pa je bilo v višini 31.693,93 EUR, kar znaša 17,74% realizacije. Odkupljenih
zemljišč za potrebe izgradnje HE Krško v letu 2010 je bilo v površini 3893 m2, služnostna pravica pa je
bila vzpostavljena na površini 2861 m2. Vzrok nedosežene realizacije je v neurejenih lastniških razmerjih
in vsled tega ni bilo mogoče pridobiti zemljišča (denacionalizacija, neznani lastniki, pokojni lastniki,…).
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Na postavki Vplivi na poselitev je bilo v letu 2010 planiranih 319.173,31 EUR, porabljenih pa je bilo v
višini 66.249,35 EUR, kar znaša 20,76% realizacije. Vzrok nedosežene realizacije je obremenitev
potrebnih objektov za odkup s hipotekami, z zaznambami spora ter z zaznambami izvršbe.
Prav tako v določenih primerih ni bilo mogoče doseči soglasja za odkup nepremičnin po sporazumni poti,
zato bi želelo javno podjetje začeti postopek razlastitve, vendar še ni bilo podeljeno pooblastilo
Državnemu pravobranilstvu s strani Vlade (javno podjetje je na MOP posredovalo dopis v skladu s
pogodbo za začetek postopka razlastitve v mesecu maju 2010, prav tako pa smo posredovali osnutek
vladnega gradiva).
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2.9

2.9.1

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

2.9.1.1 Splošni opis dokončanja izgradnje
Na akumulacijskem bazenu HE Boštanj je obseg izgradnje dokončan. V sklopu gradnje akumulacijskega
bazena na HE Boštanj je pridobljena odločba o podaljšanja poskusnega obratovanja skladno z izdanim
gradbenim dovoljenjem, katere veljavnost je potekla z dne 24.4.2010. Podaljšanje poskusnega
obratovanja, skladno z zakonskimi predpisi ZGO ni več mogoča. Poskusno obratovanje je zaključeno
neuspešno iz razloga : Potrebno je za pridobitev uporabnega dovoljenja pridobiti še izjavo o odpravi
pomanjkljivosti izgradnje ureditev na akumulacijskem bazenu s strani SŽ. Iz navedenega je INFRA d.o.o.
izvajala aktivnosti :
- usklajevala postopek s SŽ d.o.o. za obseg predvidenega sporazuma, kateri bi podal možnost
pridobitve izjave s strani upravljavca železniške infrastrukture o odpravi vseh pomanjkljivosti
izgradnje po prejetem gradbenem dovoljenjem, skladno z ZGO.
- poslala in poskušala uskladiti na MOP vlogo za podaljšanje poskusnega obratovanja,
- poskušala uskladiti tehnično stanje na železniški infrastrukturi ter definirati pomanjkljivosti
izgradnje zunaj obsegov Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev, katere so vzrok za
nastalo situacijo, kjer SŽ d.o.o. izkazujejo poslabšanje obstoječega stanja železniške proge z
izgradnjo akumulacijskega bazena HE Boštanj,
- pripravila končno poročilo s predstavitvenim delom za prikaz problematike in seznanjenjem
višjega kroga sodelavcev na MOP-u, SŽ d.o.o. in pri koncesionarju.
V sklopu tekočih problematik so nedokončane tematike v obsegu :
- Tožba krajanov vasi Dvorce, kjer se ureditve skladno z lokacijskim načrtom niso izvedle po
nasprotovanju krajanov, drugačna tehnična rešitev pa ni bila potrjena ali izvedena.
- Uskladili smo končno situacijo z Aneksom za izvedbo večnamenske poti v Boštanju s podjetjem
Nivo d.d. ter jo potrdili tudi v sodelovanju s koncedentom. Tako so tudi finančno dokončane
obveznosti izgradnje ureditev na akumulacijskem bazenu HE Boštanj.
Izvajajo se nujna vzdrževalna dela, katerih obseg je prilagojen finančnim sredstvom, katere so potrjene z
letnim planom 2010.
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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 27.930.293 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 31.12.2010 28.546.195 EUR
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Boštanj je znašala v letu 2010 68.231
EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo Poslovnega načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto
2010 113,72%.V istem obdobju je bilo iz sredstev vodnega sklada plačano 68.231 EUR.
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
31.12.2010.
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Boštanj je znašala na dan 31.12.2010
27.930.293 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, 99,62% 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 31.12.2010 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 2010
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Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Boštanj po fazah na dan 31.12.2010
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(v EUR)
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Priloga 2: Skupen pregled realizacije in plačil ter virov financiranja za HE Boštanj po letih
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Priloga 3:
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2.9.1.3 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

31.3.2010

298.802,12

66.971,79

365.773,91

30.9.2010

298.802,12

60.605,79

359.407,91

2.689.219,08

1.010.531,22

3.699.750,30

Skupaj

Ostanek kreditnih obveznosti po odplačilu 9. anuitete je 2.390.417,04 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

23.6.2010

598.848,65

43.357,30

642.205,95

23.12.2010

598.848,65

40.755,21

639.603,86

Skupaj

4.191.940,55

1.472.607,57

5.664.548,12

Ostanek kreditnih obveznosti po odplačilu 7. anuitete je 5.988.486,45 EUR.
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2.9.2

HE BLANCA

Izgradnja akumulacijskega bazena HE Blanca je zaključena. V letu 2009 je bila izvedena polnitev na
polno koto in izveden tehnični pregled, ki je ugotovil da je objekt primeren za izvedbo poskusnega
obratovanja, vendar pa je potrebno izvesti še določene ureditve ki so skladne s programom izvedbe
infrastrukturnih ureditev HE Blanca in ne vplivajo na obratovanje akumulacijskega bazena in poplavno
varnost naselij ob ureditvah HE Blanca. V letu 2010 je potekalo poskusno obratovanje, katero se je
podaljšalo za 1 leto, ker niso odpravljene vse pomanjkljivosti iz tehničnega pregleda. Odvijajo se
aktivnosti odprave pomanjkljivosti za dokončanje poskusnega obratovanja in priprave za načrtovanje za
dokončanje vseh ureditev po uredbi o DLN.

2.9.2.1 Projektiranje
V letu 2010 se je dokončal Projekt izvedenih del za akumulacijski bazen HE Blanca. Zaradi nezagotovitve
finančnih sredstev se projektiranje neizvedenih ureditev ni izvajalo.

2.9.2.2 Izvedba del
V sklopu izvajanja aktivnosti izgradnje je izvedeno :
- Zaključena je izgradnja vzdrževalna pot od srednje šole v Sevnici dolvodno do pilotne stene PS!
Na cesti R3
- Izvedene so bile hortikulturne ureditve
- Izvajanje rednih vzdrževalnih del v obsegu :
o Sanacije manjših usadov na področju Log-a po visokih vodah iz September 2010 – dela
po pogodbi Hribšek d.o.o.
o Vzdrževalna dela na črpališčih : Čiščenje, redni pregledi, izredne aktivnosti ob visokih
vodah – dela po pogodbi Kostak d.d.
Za potrebe izgradnje vzdrževalne poti je bilo v letu 2010 odvzeto struge Save 3.994 m3 gramoznega
materiala.

Zaključevanje pogodbe: NIVO d.d. vodilni partner in CGP d.d. - LOT A3/1
Primorje d.d. LOT A3/2 :
Za pogodbo LOT A3/2 z Primorje d.d. je izveden končni obračun in sproščena zadržana sredstva.
Pogodba je zaključena.
Za pogodbo LOT A3/1 z izvajalcem NIVO d.d. in CGP d.d. je izveden delni prevzem dokončanih del in
sproščena zadržana sredstva v višini 90%, pripravlja se predlog končnega obračuna, prevzem vseh del in
zaključitev pogodbe.

2.9.2.3 Odkupi zemljišč
Potekajo postopki ureditev mejnih razmer na parcelah (Loško polje, Boštanj, Brezovo polje, …), kjer so
potekale aktivnosti ureditev. Pri tem bodo mejne ugotovitve uradno prenesene skladno s veljavnimi
katastrskimi pogoji ureditev. Služnostne pravice, katere so pridobljene za čas gradnje so v večji meri že
potekle. Sled temu, postopki odmere zemljišč in izvedbe kupoprodajnih pogodb za zemljišča potekajo
pospešeno. Potekajo tudi postopki dodatnih odkupov zemljišč na lokaciji Loško polje in Zgornje Brezovško
polje, kje je potrebno skladno z DLN za HE Blanca izvesti še habitat, zagotoviti površine za šport ter
izvesti zaledni drenažni kanal Kračnica . Navedeni ureditvi sta del DLN, kot tudi del pripomb na tehničnem
pregledu s strani upravljavcev ureditev.
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2.9.2.4 Odstopanja od terminskega plana
Izvedba infrastrukturnih ureditev v sklopu izgradnje HE Blanca
odstopa od terminskega plana
potrjenega v programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca novelacija št. 1 z dopolnitvami
zaradi nezagotavljanja finančnih ureditev s strani MOP. Problematika nezagotavljanja finančnih sredstev
je bila v juniju 2011 predstavljena MOP vključno s posledicami zamujanja plačil.

2.9.2.5 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Blanca je znašala v letu 2010
2.032.519,86 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o.
za leto 2009 121,69% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz dolgoročnega kredita najetega pri SKB banki
d.d. plačano 2.229.190,22 EUR z DDV in iz Vodnega sklada v višini 897.233,95 EUR z DDV.
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 31.12.2010.
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Blanca je znašala na dan 31.12.2010
38.849.122,81 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev
za HE Blanca – Novelacija št. 1 87,09 % angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na
dan 31.12.2010 pa je znašala 38.501.025,62 EUR.
Ostale priloge:
-

Pregled realizacije in plačil po letih za HE Blanca
Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca na dan 31.12.2010 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 2010
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2.9.2.6 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
V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega kredita po pogodbi št. K 471/2007 pri
UniCredit Bank d.d., sklenjeni dne 06.04.2007 v višini 3.275.030,00 EUR za financiranje vodne,
državne in lokalne infrastrukture za HE Blanca.
v EUR
Datum

Glavnica

Obresti

Skupaj

30.4.2010

192.648,82

263.298,96

455.947,78

29.10.2010

192.648,82

18.443,62

211.092,44

Skupaj

385.297,64

281.742,58

667.040,22

Ostanek kreditnih obveznosti po odplačilu 2. anuitete je 2.889.732,36 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
V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega kredita po pogodbi št. 01/2008 pri BIIS
Banka Infrstrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A (posrednik Banka Koper d.d.), sklenjeni dne
30.06.2008 v višini 22.220.937,00 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE
Blanca.
v EUR
Datum

Glavnica

Obresti*

Skupaj

30.6.2010

1.307.113,95

855.678,92

2.162.792,87

31.12.2010

1.307.113,95

166.694,31

1.473.808,26

Skupaj
2.614.227,90 1.022.373,23
3.636.601,13
*Opomba:
- v znesek obresti vključen 10 % davek od plačila obresti v skladu s 70. členom ZDDPO-2 in
veljavno konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja med SFRJ in
Italijo.
Ostanek kreditnih obveznosti po odplačilu 2. anuitete je 19.606.709,10 EUR.

Dolgoročni kredit po pogodbi št. 978761-006 najet pri SKB banki d.d. Ljubljana v višini
2.473.764,48 EUR
Dolgoročni kredit po pogodbi št. 978761-006 pri SKB banki d.d. Ljubljana, sklenjeni dne 24.12.2009 v
višini 2.473.764,48 EUR je bil v celoti koriščen v letu 2010.
Stanje kreditnih obveznosti na dan 31.12.2010 znaša 2.473.764,48 EUR.
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2.9.3
2.9.3.1

HE KRŠKO
Splošni opis

Izgradnja HE Krško je v pripravljalni fazi. Izvedena in razpisana je projektna dokumentacija za
pridobitev izvajalca del večinskega dela vodne infrastrukture na območju akumulacijskega bazena HE
Krško – LOT A3. Izvajajo se aktivnosti za pripravo razpisne dokumentacije za preostale obsege del v
sklopu gradnje akumulacijskega bazena HE Krško. V mesecu maj-u je s sklepom ministra MOP potrjen
dokument Investicijski program za akumulacijski bazen HE Krško. S sklepom ministra MOP št.
3017/10-03/Skl in 3017/10-02/Skl z dne 21.5.2010 so potrjeni finančni obsegi investicije v ocenjeni
skupni višini 54.196.896 EUR (tekoče cene januar 2010) ter s financiranjem ureditev v obsegu
sredstev MOP-VS v višini 21.687.196 EUR ter najemom kreditnih sredstev s poroštvom RS, katerega
bo najelo podjetje INFRA d.o.o. v višini 15.590.269 EUR za vodne, državne in lokalne infrastrukturne
ureditve ter najemom kreditnih sredstev s poroštvom RS, katerega bo najelo podjetje INFRA d.o.o. v
višini 1.900.000 EUR za izgradnjo obvoznice Krško.

2.9.3.2

Aktivnosti v teku

Izgradnja ureditev
Izgradnja poteka v fazah :
1. Izgradnja večine vodnih ureditev (razen vodnih ureditev na področju Zatona v starem
mestnem jedru Krško) in vseh ureditev na železniški infrastrukturi – razpis izveden pod
naslovom LOT A3 za HE Krško ter je v trajanju v letu 2010. Obenem je izdelana in
dokončana je projektna dokumentacija za izgradnjo vseh vodnih ureditev akumulacijskega
bazena s pridobljenimi vsemi potrebnimi dovoljenji.
2. Izgradnja rekonstrukcije državne ceste G1/5 0361 na odseku 1,600 do 1,960 km, katera je
izvedena in dokončana v letu 2010, končanje finančnih obveznosti in odprava
pomanjkljivosti izgradnje pa bo potekala v letu 2011.
3. Izgradnja obvoznice Krško na odseku 2. etape km 2+500 - km 4+050, katera je v letu
projektno obdelana, pripravljena in objavljena je razpisna dokumentacije, v 2011 pa je
predvidena izgradnja.

Priprava del – Projektiranje, strokovni nadzor gradnje, izvajanje javnih razpisov :
4. V letu 2010 so izvedene aktivnosti :
o razpis zunanje kontrole na LOT A3 s sodelovanjem odgovornega nadzora posameznih
del geologije, kateri je še v teku,
o razpis izvajanje tehničnega opazovanja ob izgradnji ureditev LOT A3, kateri je še v
teku,
o razpis izvajanja strokovnega nadzora - arheološkega nadzora v času izgradnje LOT
A3, kateri je še v teku,
o razpis izvajanja strokovnega nadzora na izgradnji ureditev železniške infrastrukture,
katera bo izgrajena po postopku VDJK, kateri je zaključen, pričetek del pa bo v letu
2011,
o razpis izvajanja strokovnega nadzora nadvišanja kmetijskih zemljišč s strani strokovno
usposobljene osebe, kateri je zaključen, pričetek del pa bo v letu 2011,
o razpis dodatnih geoloških raziskav pred pričetkom izgradnje na odseku izvajanja
stabilnosti SŽ ureditev in pripadajočega nasipa vodnih ureditev na LOT A3, kateri je
zaključen, pričetek del pa bo v letu 2011,
o razpis geodetskega spremljanja izgradnje LOT A3, kateri je zaključen, pričetek del pa
bo v letu 2011,
o dokončanje arheoloških izkopavanj in raziskav, povečanega obsega arheoloških del na
področju Penk-a ter uskladitev naročila izvajanje arheološkega strokovnega nadzora
posameznih del v času izvajanja del na HE Krško,
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o
o
o
o

razpis za pridobitev projektanta za preostale infrastrukturne ureditve na HE Krško,
kateri je zaključen, pričetek del pa bo v letu 2011,
razpis za pridobitev projektanta za področje Zaton-a na HE Krško, kateri je v teku
razpis za pridobitev projektanta za sanacijo vseh objektov na HE Krško, kateri je
zaključen, izvajalec je pričel s projektiranjem,
razpis za pridobitev projektnih rešitev in spremembe gradbenega dovoljenja za
ureditve na Penk-u in lokaciji objektov na CPB 2 ob Brestaniškem potoku, kateri je
zaključen, izvajalec je pričel s projektiranjem.

Obenem so potekale :
- usklajevalne aktivnosti s soinvestitorjem HESS na akumulacijskem bazenu HE Krško glede
ureditev razmerij gradnje, razmejitvenih bilanc in koordinacij ob poteku gradnje,
- postopek potrditve Investicijskega programa za Infrastrukturne ureditve na akumulacijskem
bazenu HE Krško in Investicijski program za izgradnjo obvoznice Krško,
- priprava in uskladitve dokumenta »Novelacije programa izvedbe infrastrukturnih ureditev št. 1
za HE Krško«, katera se novelira napram detajlnejši obdelavi projektne dokumentacije in
skladno z Investicijskim programom,
- uskladitve za pričetek izgradnje sanacije LC Videm - Sotelsko – Brestanica, za katero je
pridobljena celotna projekta dokumentacija in vsa potrebna dovoljenja,
- usklajen je obseg inženirskih del na obsegu ureditev, katere skladno z DLN za HE Krško je
investitor MOP-KAN, obenem pa je podan predlog sporazuma razmejitve financiranja in
izvajanja del na MOP-KAN.
- Uskladitvene koordinacije z Elektro Celje d.d., kateri še vedno zavrača prevzem obveznosti po
koncesijski pogodbi in Uredbi o DLN za HE Krško.

Arheološka dediščina
Izvajalec arheoloških izkopavanj je zaključil z fizičnimi izkopavanji na terenu samem. Pri tem se
izvajajo dela arhiviranja najdbi in dokumentiranja. Dela niso zaključena iz razloga financiranja del,
katera so pogojena z ustanovnimi vlaganji. V potrjevanju je prav tako aneks za več del, kateri je bil
podan na osnovi večjih izkopanin in najdišč, kot je bilo le to predvidevano v času podpisa osnovne
pogodbe. Obenem bo aneks ali dodatno naročilo zajelo tudi arheološki nadzor v času izgradnje
ureditev na bazenu HE Krško. Zaradi povečanega obsega najdišč in večjega obsega predvidenih del na
odseku naselja »Penk« izvaja tudi razpis za povečani obseg izvajanja arheoloških del.

Odstopanja od terminskega plana in tekoča problematika poslovanja na HE Krško
Prihaja do večjih odstopanj gradnje od začrtanih terminskih planov gradnje po »koncesijski pogodbi«
in pripadajočem terminskem planu iz sprejetega dokumenta »Program infrastrukturnih ureditev na HE
Krško«. Ugotavljamo, da so že na kritični poti vse ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture.
Ocenjujemo, da je izvedba del do predvidenega roka zaključevanja del v maj 2012 terminsko
ogrožena. Trditve izhajajo iz ocene investicije, problematik poslovanja ter dogodkov v preteklem
obdobju potrjevanja Investicijskega programa. V sklopu navedenega naprošamo vse soinvestitorje in
partnerje na ureditvah k pospešenem vodenju aktivnosti za zagotovitev izgradnje ureditev in
zagotavljanja financiranja na HE Krško.
Izhodišče za izdelavo obeh terminskih planov predstavlja obveza koncesijske pogodbe, ki
predvideva začetek gradnje HE Krško najkasneje v 36 mesecih po začetku gradnje HE Blanca,
to je z decembrom 2008. Rok za dograditev pa je najkasneje v 42 mesecih po začetku
izvajanja gradbenih del, to je maja 2012.
Povzetek iz terminskih planov program-a izvedbe infrastrukturnih ureditev :
1.
2.

Pričetek izgradnje vodnih ureditev ter državnih in lokalnih infrastrukturnih
ureditev : 1.1.2007
Dokončanje izgradnje vodnih ureditev ter državnih in lokalnih
infrastrukturnih ureditev : 31.5.2012
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Trenutno je investicijski proces v fazi priprav na pričetek del na vodnih in delno državnih
infrastrukturnih ureditvah. Za preostale ureditve so v objavi ali pripravi razpisne dokumentacije, katere
bodo potrdile projektanta na preostalih vodnih, državnih in lokalnih infrastrukturnih ureditvah.
Razlogi
-

-

za odstopanja od potrjenih terminskih planov so predvsem :
nepotrjeni finančni viri za pričetek izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško
zamuda sprejemanja dokumenta Investicijski program za akumulacijski bazen HE krško
nezmožnost priprave vseh projektnih rešitev ter izvedbe dokumentacije iz razloga
pomanjkanja ustanovnih vlaganj po dokumentu Program izvedbe infrastrukturnih ureditev. Že
v letu 2009 so bila sredstva ustanovnih vlaganj prekoračena, tako da šele v letu 2010 s
potrditvijo dokumenta Investicijski program prejeli povečan obseg ustanovnih vlaganj. Le to je
pogojevalo pričetku izvajanja projektantskih storitev, kar je pogoj za pričetek del. Iz
navedenega se je ustvarila terminska zamuda na celotni izgradnji lokalne infrastrukturne,
komunalni infrastrukturi, sanaciji objektov in ureditev v področju Zaton-a.
nesodelovanje ostalih investitorjev pri sprejemanju finančnih obveznosti za pričetek izgradnje
v obsegih :
o problem obveznosti izgradnje srednje napetostnih rekonstrukcij elektro omrežja,
o potrditev financiranja kanalizacijskih sistemov,
o uskladitev terminskih planov in finančni terminski plan financiranja izgradnje državnih
cest,
o obseg izgradnje lokalnih cest kljub potrjenem programu izvedbe infrastrukturnih
ureditev,
o zavračanja lastnikov objektov, kateri so predvideni za rekonstrukcijo ali zaščito pred
potrjeno tehnično rešitvijo iz DLN za HE Krško.

Za navedene razloge odstopanj od terminskih planov smo večkratno opozarjali vse sodelujoče, kot
tudi opozarjali predstavnike koncedenta in koncesionarja na posledice takšnih odstopanj. Kljub
poskusom uskladitev ter poskusom zagotovitve finančnih virov, še vedno prihaja do odstopanj od
terminskih planov, na katere pa nimamo vpliva. Iz navedenega lahko smatramo, da bodo povzročena
terminska odstopanja privedla do možnih negativnih finančnih posledic, za katera pa že v naprej
zatrjujemo, da na njih ne moremo vplivati, kot tudi jih z sedanjimi ukrepi omiliti.
IZ NAVEDENEGA PRAV TAKO UGOTAVLJAMO, DA JE POTRJENI TERMINSKI PLAN ŽE ZELO
TEŽKO DOSEGLJIV IN IZVEDBENO OGROŽEN V ZASTAVLJENIH TERMINSKIH ROKIH.

2.9.3.3

Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2010
227.453,89 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p.
INFRA d.o.o. za leto 2010 2,2% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Vodnega sklada
plačano 409.058,44 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 31.12.2010.
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško je znašala na dan
31.12.2010 3.953.516,07 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom
infrastrukturnih ureditev za HE Krško 13,58 % angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija
vlaganj na dan 31.12.2010 pa je znašala 3.546.425,84 EUR.
Ostale priloge:
-

Pregled realizacije in plačil po letih za HE Krško
Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2010 s Programom infrastrukturnih
ureditev za HE Krško
Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2010
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2.9.4

HE BREŽICE IN MOKRICE

Podjetje INFRA se je vključevala v toku rednih koordinacij za pripravo in izvedbo DPN postopkov,
katere vodij ministrstvo za okolje in prostor. Pri tem ni sodelovala aktivno v pripravi strokovnih podlag.
V letu 2010 je priprava na izgradnjo HE Brežice in HE Mokrice potekala v obsegu :
- DPN za HE Brežice je v zaključni fazi priprave, razgrnitev pričakovana v začetku 2011.
- Izdelana je predinvesticijska dokumentacija za HE Brežice in Mokrice ter pridobljena revizijska
poročila.
- Potrjen je bil sklep o začetku priprave DPN za HE Mokrice.
- Pridobljen je osnutek IDZ z variantno obdelavo tehničnih rešitev, v pripravi je IDP za
detajlnejšo obdelavo projektnih rešitev izgradnje ureditev.
Infra sodeluje s strokovnimi službami MOP-a ter po potrebi izvaja aktivnosti inženirja v postopku ali
podaja mnenja ter stališča do odprtih vprašanj, v katerih si je v sklopu dosedanjega dela Infra
pridobila določene ekspertna znanja.

2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI
V obdobju letu 2010 skladno s potrjenim poslovnim načrtom za leto 2010 nismo izvajali tržnih
dejavnosti.

2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE
Vzdrževalna dela so se odvijala skladno z predlogom dokumenta : Program obratovanja in vzdrževanja
na akumulacijskem bazenu HE Boštanj in HE Blanca, kateri pa je na žalost še nepotrjen s strani
koncedenta. Na HE Boštanj so se dela že v večjih obsegih, kar je posledica nekaj letnega delovanja.
Na HE Blanca se izvajajo vzdrževalna dela v manjšem obsegu, kar je posledica šele dokončane večine
izgradnje ureditev v letu 2009. Vsa vzdrževalna dela so izvedena skladno z letnim planom 2010.

2.11.1 HE BOŠTANJ
V sklopu vzdrževalnih del bazena in pritokov so se izvajale aktivnosti :
- sanacija usadov na brežinah akumulacijskega bazena na lokaciji :
o Praprotno – sonaravne ureditve,
o Praprotno – kamnita zložba nabrežine,
o Šmarčna – kamnita zložba nabrežine in otok za habitat
o Šmarčna in Dvorce - večnamenske poti
o Boštanjska graščina - kamnita zložba nabrežine in sonaravna ureditev
- uskladitev bremenitve zavarovalne police za večje poškodbe na brežini akumulacijskega
bazena, katere so potrjeni in prikazani z tehničnim opazovanjem za leto 2009,
- izvedba manjših zasaditev ter odstranitev nedomačih vrst rastlin,
- zavarovanje akumulacijskega bazena skladno s koncesijsko pogodbo,
- redna vzdrževalna dela : košnja, pregledi brežin, tehnično opazovanje ureditev, geodetsko
opazovanje, izvajanje meritev zalednih voda, meritev voda v zalednem drenažnem kanalu, itd.
- izredna vzdrževalna dela : izvajanje del v visokih vodah, sodelovanje izvajali nudenje pomoči
do lokalne skupnosti, izvajanje del v času poplav na črpališčih zalednih voda, izvajanje del v
času poplav na nabrežinah, izvajanje sodelovanja s civilno zaščito, pripadniki gasilskih enot in
lokalno skupnostjo, nudili informacije o dogajanjih in stanju poplavnih ureditev, izvajanje
nalog preventive, pregledi izvedenih ureditev, nudenje pomoči občanom, interventna izvedba
del čiščenja prodnih zadrževalnikov, propustov in izpustov spremljanje pretokov v drenažnih
kanalih, pregled in čiščenje vtokov zaprtih odvodnikov vodotokov in pritokov, spremljanje
zalednih voda, ugotavljanje posledic visokih voda, sodelovanje v strokovnih komisijah za
spremljanje visokih voda do lokalne skupnosti in koncedenta, sodelovanje na širšem področju
poplav, izdelava slikovnih gradiv kot dokaznega materiala, ITD.
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Priprave na sanacijo večjih poškodovanih odsekov bazena HE Boštanj je potekala z uskladitvami
ZRSVN, projektanta IBE d.d., Zavarovalnice Triglav ter glavnega izvajalca del Nivo d.d. Sanacijski
obsegi so izvedeni ter bodo dokončani v letu 2011 ter po dopolnjenih osnovnih tehničnih rešitvah na
akumulacijskem bazenu.
V teku so aktivnosti potrditve dokumenta : Sporazum o vzdrževanju akumulacijskega bazena HE
Boštanj, katerega idejni podpisnik je koncendent, koncesionar in javno podjetje INFRA. Na navedeni
način je potrebno razmejiti obseg vzdrževanja na izvedenih ureditvah ter definirati zadolžitve skladno s
koncesijsko pogodbo. Predlog dokumenta je posredovan v potrditev na MOP.
V teku so tudi aktivnosti sporazuma o »Vzdrževalna dela na SŽ progi – propusti na akumulacijskem
bazenu HE Boštanj«, kateri so prav tako del akumulacijskega bazena HE Boštanj in SŽ proge Dobova
– Zidani most. Po potrditvi le tega pričakujemo izjavo o odpravi pomanjkljivosti po tehničnem pregledu
vseh izvedenih ureditev na SŽ progi ter obenem pridobitev uporabnega dovoljenja. Sporazum
dogovarja in razmejuje stroške izvajanja tehničnega opazovanja povečane zamuljenosti in
zaplavljenosti spodnjega ustroja železniške infrastrukture na trasi Zidani most – Dobova na odseku
Orehovo ter čiščenja sedimentov v odsekih propustov železniške infrastrukture.
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v letu 2010 znašala 241.554
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 2010
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2.11.2 HE BLANCA

V sklopu izvajanja vzdrževalnih del na HE Blanca se izvajajo vzdrževalna dela v manjšem obsegu. Le
to izhaja iz dejstva, da so ureditve dokončane kvalitetno ter ni večje potrebe po vzdrževalnih delih.
Tudi visoke vode v Septembru 2010 niso povzročile večje škode. Pojavili so se usadi na delu brežin ki
so ostale sonaravno urejene in sivec na Logu in v Sevnici.
Izvajale so se aktivnosti :
-

izvajanje tehničnega in okoljskega monitoringa v času poskusnega obratovanja;
zavarovanje izgrajenih ureditev skladno s koncesijsko pogodbo;
košnja trave nabrežin;
čiščenje prodnih zadrževalnikov po visokih vodah;
sanacija usadov sonaravno urejenih nabrežin po visokih vodah.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Blanca je v letu 2010 znašala 130.800 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 2010
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2.11.3 Visoke vode z dne 18.9. in 19.9. 2010
V mesecu septembru so bile z dne 18.9., 19.9. in 20.9. zaznane visoke vode na vseh vodotokih, še
posebno na vodotokih 1. reda. V času visokih voda smo sodelovali in opravljali na aktivnostih
reševanja in civilne zaščite, aktivnostih obveščanja javnosti, aktivnostih povečane pripravljenosti ter
izvedli vse potrebne aktivnosti, da je obseg poškodb na izvedenih ureditvah s strani INFRA d.o.o.
minimizirane.
Tako sta poplavljali reki Sava in reka Krka, preostali vodotoki 2. reda in pritoki pa so bili deležni
povečanega vodostaja vendar še vedno v mejah zmernih voda. Visoke vode so povzročilo tudi gmotno
škodo, na srečo ponesrečenih ni bilo.
Ureditve, katere so bile izgrajene v sklopu akumulacijskih bazenov HE Boštanj in HE Blanca so v
največji meri dokazale smotrnost gradnje poplavne zaščite in poglavitno doprinesle k minimizacije
nastale škode ob visokih vodah.
V času visokih
-

-

voda smo na podjetju INFRA d.o.o. izvajali aktivnosti :
izvajali nudenje pomoči do lokalne skupnosti
izvajanje del v času poplav na črpališčih zalednih voda
izvajanje del v času poplav na nabrežinah
izvajanje sodelovanja s civilno zaščito, pripadniki gasilskih enot in lokalno skupnostjo
nudili informacije o dogajanjih in stanju poplavnih ureditev
izvajanje nalog preventive :
o
pregledi oblog bazena,
o
pregledi propustnosti pregrad in propustov
o
pregledi na oblogah in ureditvah pritokov,
o
pregledi zadrževalnikov pritokov,
o
pregledi delovanja črpališč,
o
itd
izvajali aktivnosti monitoringa v času visokih voda
nudenje pomoči občanom
interventna izvedba del čiščenja prodnih zadrževalnikov, propustov in izpustov
spremljanje pretokov v drenažnih kanalih
pregled in čiščenje vtokov zaprtih odvodnikov vodotokov in pritokov
spremljanje zalednih voda
ugotavljanje posledic visokih voda
sodelovanje v strokovnih komisijah za spremljanje visokih voda do lokalne skupnosti in
koncedenta
sodelovanje na širšem področju poplav
izdelava slikovnih gradiv kot dokaznega materiala
ITD.

V sklopu pregledov in sanacij vplivov visokih voda smo ugotovili poškodbe na vodni infrastrukturi v
obsegu :
Poškodbe brežina na HE Boštanj :
- Usadi večnamenske poti na Kompolju in pri vasi Dvorce
- Usadi nabrežine vodne infrastrukture akumulacijskega bazena pri Boštanjski graščini, med
vasjo Šmarčna in Praprotno, v vasi Šmarčna in na Orehovem
- Usad betonske nabrežine in škarpe v Šmarčni
- Porušenje v celoti habitata : Otok na Šmarčni
- Zapolnitev s sedimenti prodnih zadrževalnikov in zalednega drenažnega kanala
Poškodbe brežina na HE Blanca :
- Usadi večnamenske poti Log-u
- Usadi nabrežine vodne infrastrukture akumulacijskega bazena na Log-u, v mestnem jedru
Sevnice in manjši usadi na nabrežini bazena
- Zapolnitev s sedimenti prodnih zadrževalnikov in zalednega drenažnega kanala

Stran 59 od 88

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2010

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 2010 na straneh 68 do 72
in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 62 do 67
in 73 do 87 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 2010.
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.

Direktor:
mag. Vojko Sotošek
Leskovec pri Krškem,22.06.11
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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 31.12.2010 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 sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Neopredmeteno 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. Za kasnejše
merjenje družba uporablja model nabavne vrednosti.
Družba ugotavlja nadomestljivo vrednost neopredmetenih sredstev, tako da jih da ocenit
pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti vsakih 7 do 10 let. Kot nadomestljiva vrednost se šteje čista
vrednost pri uporabi, ki se oceni na podlagi bodočih denarnih tokov. V primeru da je nadomestljiva
vrednost višja od knjigovodske vrednosti se opravi oslabitev, ki se evidentira v izkazu poslovnega
izida.
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Družba pri amortiziranju neopredmetenih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega
amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijska stopnja pa je 10 - 50%.

3.2.4.2 Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva 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 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.
3.2.4.4

Denarna sredstva

Denarna sredstva sestavlja denar na računih pri bankah.
3.2.4.5 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.
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3.2.4.6 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
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.
3.2.4.7 Dolgovi
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni. Dolgoročne obveznosti se pripoznajo na
osnovi prejetih denarnih sredstev od bank.
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.

3.2.4.8 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.
3.2.4.9 Izvenbilančna evidenca
V izvenbilančni evidenci družba vodi evidenco poroštev RS za najete kredite pri bankah za financiranje
vodne, državne in lokalne infrastrukture ter evidenco izvedenih odkupov nepremičnin in ustanovljenih
služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne
infrastrukture.
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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.
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 20 % od davčne osnove.
Davčno osnovo za leto 2010 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.
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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 2010 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med
davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi.
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 v skladu s SRS 27 tako, da prikazuje vse sestavine kapitala, zajete
v bilanci stanja.
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3.2.8

Popravek napake preteklih let

Javno podjetje INFRA d.o.o. je do 01.01.2009 v bilanci stanja izkazovalo vodno, državno in lokalno
infrastrukturo kot opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju. Za pripoznanje opredmetenih
osnovnih sredstev ni bil izpolnjen pogoj iz SRS 1.7. Ker izgradnja vodne, državne in lokalne
infrastrukture predstavlja poslovanje za tuj račun, in ne gradnje sredstev, ki bi jih javno podjetje
uporabljalo pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, bi jo moralo javno podjetje INFRA d.o.o.
evidentirati preko prehodnih kontov, in sicer kot terjatev iz poslovanja za tuj račun in obveznosti iz
poslovanja za tuj račun. Ob upoštevanju, da se infrastruktura gradi za tuj račun bo infrastruktura last
Republike Slovenije oziroma lokalnih skupnosti ter dejstva, da javno podjetje INFRA d.o.o. lahko
nastopa zgolj kot pooblaščenec države pri investicijah v infrastrukturo (agent), bi moralo javno
podjetje INFRA d.o.o. tudi porabo sredstev iz najetih posojil s poroštvom države za izvajanje gradnje
vodne, državne in lokalne infrastrukture izkazovati kot terjatve do naročnika gradenj, torej kot terjatve
do države.
Učinek popravka napake iz preteklih let s preračunom pravilnih stanj v bilanci stanja na dan
01.01.2009 je razviden iz spodnje tabele.
POPRAVKI
II. Opredmetena osnovna sredstva- popravljeno stanje
3. Druge naprave in oprema- stanje
4.Osnovna sredstva, ki se pridobivajo - stanje pred popravkom
4.Osnovna sredstva, ki se pridobivajo- popravek napake

31.12.2009
34.397
34.397
56.187.839
-56.187.839

1.1.2009
59.745
59.745
43.169.748
-43.169.748

V. Dolgoročne poslovne terjatve- popravljeno stanje
3.Dolgoročne poslovne terjatve do drugih -stanje pred popravkom
4.Osnovna sredstva, ki se pridobivajo -popravek napake
5.Druge dolgoročne poslovne obveznosti -popravek napake
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih -popravek napake

33.551.921
7.093
56.187.839
-17.848.184
-4.794.827

31.980.694
325.761
43.169.748
-9.719.513
-1.795.302

4.981.331
182.831
3.673
4.794.827
4.798.500

2.549.444
751.010
3.132
1.795.302
1.798.434

0
17.848.184
-17.848.184

0
9.719.513
-9.719.513

2.864.281
62.805
2.809.806
-2.747.001
2.801.476
54.475
2.747.001

9.120.435
39.450
9.056.676
-9.017.226
9.080.985
63.759
9.017.226

IV. Kratkoročne poslovne terjatve- popravljeno stanje
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev-stanje
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih-stanje pred popravkom
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih-popravek napake
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih- stanje po popravku napake
II. Dolgoročne poslovne obveznosti- popravljeno stanje
5.Druge dolgoročne poslovne obveznosti -stanje
5.Druge dolgoročne poslovne obveznosti -popravek napake
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev-stanje po popravku napake
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev-stanje pred popravkom
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev-popravek napake
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti-stanje po popravku
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti-stanje pred popravkom
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev-popravek napake
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3.2.9
-

Računovodski izkazi za leto 2010
BILANCA STANJA
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
IZKAZ DENARNIH TOKOV
IZKAZ GIBANJA KAPITALA
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Javno podjetje INFRA d.o.o. je v letu 2010 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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3.2.9.1 Bilanca stanja
v EUR
POSTAVKA

31.12.2010

31.12.2009

1.1.2009

SREDSTVA
A. Dolgoročna sredstva
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
1. Dolgoročne premoženjske pravice
II. Opredmetena osnovna sredstva
3. Druge naprave in oprema
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

35.116.759
28.567.809
4.421
4.421
20.032
20.032
28.543.356
28.543.356
6.473.434
6.462.851
1.660.421
4.802.430
10.583
75.516

39.588.092
33.594.908
8.590
8.590
34.397
34.397
33.551.921
33.551.921
4.987.794
4.981.331
182.831
4.798.500
6.463
1.005.390

34.694.637
32.060.943
20.504
20.504
59.745
59.745
31.980.694
31.980.694
2.581.794
2.549.444
751.010
1.798.434
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
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

34.206.028
35.116.759
10.015
10.015
10.015
0
24.453
24.453
28.588.586
28.588.586
28.588.586
6.456.179
4.794.827
4.794.827
1.661.352
120.130
1.541.222
37.526

36.704.679
39.588.092
10.015
10.015
10.015
0
42.987
42.987
30.875.345
30.875.345
30.875.345
7.659.108
4.794.827
4.794.827
2.864.281
62.805
2.801.476
1.000.637

25.523.938
34.694.637
10.015
10.015
10.015
0
80.249
80.249
23.640.714
23.640.714
23.640.714
10.915.737
1.795.302
1.795.302
9.120.435
63.759
9.080.985
47.922

IZVENBILANČNA EVIDENCA

34.206.028

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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3.2.9.2 Izkaz poslovnega izida
v EUR
POSTAVKA
1.

Čisti prihodki od prodaje

4.

a) na domačem trgu
Poslovni prihodki

+
5.
6.
-

7.
8.
11.
13.

-

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
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
- 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 2010

Leto 2009

1.093.520
1.093.520
617.338
617.338
552.936

880.400
880.400
1.029.059
1.029.059
307.670

20.493
532.443
541.117
409.649
87.679
57.763
29.916
43.789
23.258

18.515
289.155
575.537
435.347
91.608
59.864
31.744
48.582
40.903

22.091

38.537

1.167
0
703
593.127
593.127
1.122

2.366
31
702
988.157
988.157
11

1.122
65.275
65.276
0
0
0

11
2.151
3
0
0
0

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z
njimi.
3.2.9.3 Izkaz vseobsegajočega poslovnega izida
POSTAVKA
19.
24.

=
=

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

Leto 2010

Leto 2009
0
0

0
0
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3.2.9.4 Izkaz denarnih tokov
v EUR
Zap.št.

Postavka

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 2010

Leto 2009

1.238.190
1.133.083
1.133.083
105.107
4.939.298
549.170
535.748
459.061
1.434
3.393.885
-3.701.108

1.087.444
1.060.549
1.060.549
26.895
20.950.930
335.878
576.262
132.596
4.015
19.902.179
-19.863.486

703
703
7.086
2.000
5.086
-6.383

702
702
6.709
3.775
2.934
-6.007

10.022.243
7.548.479
2.473.764
6.310.632
1.515.805
4.794.827
3.711.611
10.583
4.120
6.463

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

-

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z
njimi.
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3.2.9.5 Izkaz gibanja kapitala za leto 2010
v EUR

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z
njimi.

3.2.9.6 Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2009
v EUR

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
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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 sredstva
V tabeli so prikazane spremembe knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev od začetka do
konca obračunskega obdobja. Družba na dan sestavitve bilance stanja v postavki dolgoročne
premoženjske pravice izkazuje 4.421 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost računalniških
programov. Nabavna vrednost v letu 2010 znaša 40.239 EUR, popravek vrednosti neopredmetenih
sredstev pa 35.818 EUR.
V letu 2010 je družba investirala v nabavo novih računalniških programov v višini 1.401 EUR.
Javno podjetje v letu 2010 ne izkazuje neopredmetenih sredstev v upravljanju in nima zastavljenih
neopredmetenih sredstev.
V letu 2010 je znašala vrednost odtujitev neopredmetenih sredstev v višini 3.494 EUR.
Javno podjetje na 31.12.2010 nima obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih sredstev.
Priloga 1 k bilanci stanja
Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2010

2010

Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2010
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2010
Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2010
Amortizacija tekočega leta
Povečanje popravka vrednosti
Izločitve popravkov vrednosti
Stanje 31.12.2010
Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2010
Stanje 31.12.2010

Neopredmetena
sredstva –
dolgoročne
premoženjske
pravice

Brezplačno
pridobljene
dolgoročne
premoženjske
pravice

v EUR
Skupaj
neopredmetena
sredstva

40.415
1.401
2.462
39.354

1.917
0
1.032
885

42.332
1.401
3.494
40.239

31.825
4.867
703
2.462
34.933

1.917
0
0
1.032
885

33.742
4.867
703
3.494
35.818

8.590
4.421

0
0

8.590
4.421
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Opredmetena osnovna sredstva
Družba na dan 31.12.2010 izkazuje 20.032 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme, od
tega je vrednost brezplačno pridobljene opreme v višini 307 EUR in opreme v lasti javnega podjetja v
višini 19.725 EUR.
V letu 2010 javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s finančnim najemom.
Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010 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 2.994 EUR ter
mobilnih aparatov v skupni vrednosti 329 EUR.
Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis uničene opreme, ugotovljene s strani
popisne komisije in sicer gre za odpis uničenih mobilnih aparatov, računalnikov in pohištva zaradi
izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 4.442 EUR.
Javno podjetje v letu 2010 nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Obveznost do
dobaviteljev za nakup opredmetenih osnovnih sredstev na dan sestavitve bilance stanja znaša 237
EUR.
Javno podjetje je preverilo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in ugotovila, da knjigovodska
vrednost ne presega nadomestljive vrednosti.

Priloga 2 k bilanci stanja
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2010

2010
Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2010
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2010
Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2010
Amortizacija tekočega leta
Povečanje popravka vrednosti
Izločitve popravkov vrednosti
Stanje 31.12.2010
Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2010
Stanje 31.12.2010

Brezplačno
pridobljena
oprema

Oprema in
drobni
inventar

v EUR
Skupaj
opredmetena
osnovna
sredstva

16.238
0
5.387
10.851

106.249
3.323
4.442
105.130

122.487
3.323
9.829
115.981

15.393
226

72.697
16.998

88.090
17.224

312
5.387

152
4.442

464
9.829

10.544

85.405

95.949

845
307

33.552
19.725

34.397
20.032
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Dolgoročne poslovne terjatve
Vrste dolgoročnih terjatev

31.12.2010

v EUR
31.12.2009

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
SKUPAJ

28.543.356
28.543.356

33.551.921
33.551.921

Znesek v višini 28.543.356 EUR predstavlja terjatve do Ministrstva za okolje in prostor iz naslova
porabe sredstev iz najetih posojil s poroštvom RS za financiranja vodne, državne in lokalne
infrastrukture za HE Boštanj v višini 6.582.606 EUR in za HE Blanca v višini 21.960.750 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

31.12.2010

v EUR
31.12.2009

1.660.421

182.831

1.660.421

182.831

4.802.430
6.462.851

4.798.500
4.981.331

kratkoročne poslovne terjatve do
kupcev
- GJS
kratkoročne terjatve do drugih
SKUPAJ

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih znašajo na dan bilance stanja v skupni višini 4.802.430 EUR.
V višini 7.603 EUR predstavljajo terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, ker se davčno obdobje
razlikuje od knjigovodskega. V višini 4.794.827 EUR pa predstavljajo terjatve do Ministrstva za okolje
in prostor iz naslova neodplačanih glavnic kreditov za financiranje vodne, državne in lokalne
infrastrukture, ki zapadejo v plačilo v letu 2011, od česar znašajo terjatve za HE Boštanj v višini
1.795.302 EUR in za HE Blanco v višini 2.999.525 EUR.
Struktura poslovnih terjatev po zapadlosti na dan 31.12.2010:
v EUR
Terjatve po zapadlosti
Terjatve do kupcev
SKUPAJ

Nezapadle
1.660.421
1.660.421

Ker je javno podjetje INFRA d.o.o. v letu 2010 v glavnem ustvarilo prihodke, ki se financirajo direktno
iz proračunske postavke Vodni sklad, v letu 2010 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 31.12.2010 stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu pri
poslovnih bankah (NLB in SKB) v višini 10.583 EUR.
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3.3.1.3 Aktivne časovne razmejitve
Stanje aktivnih časovnih razmejitev iz naslova dejavnosti gospodarske javne službe na dan 31.12.2010
je 75.516 EUR.
V višini 3.687 EUR predstavljajo vnaprej plačane stroške za telefonsko naročnino, zavarovalne
premije,licenčnine in naročnino za strokovno literaturo.
V višini 71.829 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 2011.
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 2010: 1,019) bi v izkazu poslovnega izida izkazovali negativni
poslovni izid v višini 190 EUR.
3.3.1.5 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Na dan bilance stanja so pasivne časovne razmejitve izkazane v višini 24.453 EUR in predstavljajo
rezervacije oblikovane zaradi brezplačno pridobljene opreme v višini 307 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
24.146 EUR .
V letu 2010 je znašal znesek črpanja rezervacij zaradi pokrivanja stroškov amortizacije dolgoročnih
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 23.258 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 35.983 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

Stran 76 od 88

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2010

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 31.12.2010
Dolgoročne finančne obveznosti
DOLGOROČNI KREDIT SKB 2004

Znesek
v EUR

1.792.813

DOLGOROČNI KREDIT BAWAG

4.790.789

DOLGOROČNI KREDIT UNICREDIT BANK

2.504.435

DOLGOROČNI KREDIT BISS

16.992.481

DOLGOROČNI KREDIT SKB 2010

SKUPAJ

2.508.068

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%
letna obrestna
mera , ki je
seštevek
1-mesečnega
EURIBOR-ja in
obrestne marže
v višini 1,40%

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
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

s poroštvom
Republike
Slovenije

28.588.586

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.
Gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti za leto 2010
2010
Stanje 1.1.2010
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2010

v EUR
Dolgoročne finančne obveznosti
30.875.345
2.508.068
4.794.827
28.588.586

Javno podjetje v letu 2010 ne izkazuje med dolgoročnimi obveznostmi, obveznosti do uprave, in
članov nadzornega sveta.

Stran 77 od 88

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2010

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 2011
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do
banke Bawag , ki zapade v plačilo v letu
2011
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do
banke Unicredit, ki zapade v plačilo v letu
2011
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do
banke BISS , ki zapade v plačilo v letu
2011
SKUPAJ

31.12.2010
597.604

v EUR
31.12.2009
597.604

1.197.697

1.197.697

385.298

385.298

2.614.228

2.614.228

4.794.827

4.794.827

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti za leto 2010
v EUR
Kratkoročne finančne obveznosti
4.794.827
4.794.827
4.794.827
4.794.827

2010
Stanje 1.1.2010
Povečanja
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2010
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev - GJS :

31.12.2010
120.130

v EUR
31.12.2009
62.805

1.541.222
1.471.493

2.801.476
2.747.001

69.729
1.661.352

54.475
2.864.281

Druge kratkoročne poslovne obveznosti
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za
HE Blanco in HE Krško
- druge kratkorčne poslovne obveznosti
SKUPAJ

Struktura poslovnih obveznosti po zapadlosti na dan 31.12.2010:
v EUR
Obveznosti po zapadlosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
SKUPAJ

Nezapadle
120.130
120.130

Javno podjetje v letu 2010 izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi obveznosti do članov nadzornega
sveta v višini 763 EUR.

3.3.1.8 Pasivne časovne razmejitve
V bilanci stanja izkazujemo pasivne časovne razmejitve v znesku 37.526 EUR in predstavljajo 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 2011.
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3.3.1.9 Izvenbilančna evidenca
Izvenbilančna evidenca znaša skupaj 34.206.028 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 v skupni višini 33.420.939 EUR. Razliko v višini
785.089 EUR predstavljajo stroški izvedenih odkupov nepremičnin in ustanovljenih služnosti zemljišč v
imenu in za račun RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture, in sicer za HE
Boštanj 15.511 EUR, HE Blanca 671.635 EUR in HE Krško 97.943 EUR.

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 poslovnih terjatev do drugih
Skupaj finančni prihodki iz finančnih naložb
Drugi prihodki
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki
Skupaj prihodki

Leto 2010

Leto 2009

1.093.520
23.258
594.080
1.710.858
703

880.400
38.755
990.304
1.909.459
702

703

702

65.275
65.275
1.776.836

2.151
2.151
1.912.312

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 obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
Skupaj finančni odhodki iz finančnih naložb
Drugi odhodki
Skupaj drugi finančni odhodki in ostali odhodki
Skupaj odhodki

Leto 2010

Leto 2009

1.116.144

921.775

1.116.144

921.775

1.167

2.366

1.167

2.366

593.127

988.157

1.122

11

594.249

988.168

65.276

3

65.276

3

1.776.836

1.912.312
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Stroški materiala:
v EUR
VRSTA STROŠKA
Stroški energije
Stroški nadometnih delov za OS in mat.za vzdrževanje OS
Stroški pisar. materiala in strokovne literature
Drugi stroški materiala
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA

Leto 2010

Leto 2009

6.813
5.132
8.018
530
20.493

7.525
4.312
6.600
78
18.515

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 2010

Leto 2009

374.143
1.235
52.096
4.711

115.632
1.478
57.084
5.847

12.957
7.150
5.807
45.803
2.838
8.461
30.199
532.443

10.552
7.214
3.338
43.393
2.693
15.760
36.716
289.155

Stroški amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki:
v EUR
VRSTA STROŠKA
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev
- 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 2010

Leto 2009
4.867

12.180

4.867
17.224
226
16.998
22.091

12.180
26.357
245
26.112
38.537
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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
Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd.
SKUPAJ STROŠKI DELA

Leto 2010

Leto 2009

409.649
21.509

435.347
21.336

43.789
15.030
2.196
17.104
9.459
66.170
541.117

48.582
13.140
2.502
20.884
12.056
70.272
575.537

Javno podjetje Infra d.o.o. na dan 31.12.2010 ne izkazuje terjatev iz naslova danih posojil do članov
uprave, zaposlenih in članov nadzornega sveta.

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
1.117.311
100,00%
SKUPAJ:
1.117.311
100,0%
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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 2010 znaša davek od dohodkov v višini 1.193 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 2010 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med
davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi.

3.3.3

Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov

V izkazu denarnih tokov izkazujemo 1.238.190 EUR prejemkov pri poslovanju, od tega je 1.133.083
EUR prejemkov, ki se nanašajo na poslovne prihodke od prodaje storitev ter 105.107 EUR prejemkov
iz naslova drugih prihodkov pri poslovanju.
Znesek 4.939.298 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju, ki v višini 549.170 EUR predstavlja izdatke
iz naslova nakupa materiala in storitev, v višini 535.748 EUR izdatke za plače zaposlencev, v višini
459.061 EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, višini 1.434 EUR izdatke za plačilo
davka od dohodkov pravnih oseb ter druge izdatke pri poslovanju, ki v višini 57.464 EUR predstavljajo
izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Boštanj, v višini 2.857.072 EUR za HE Blanca, v višini
413.419 EUR za HE Krško ter druge izdatke v višini 65.930 EUR( od tega izdatki za plačilo vodnega
povračila v višini 65.272 EUR).
Prejemki pri naložbenju predstavljajo dobljene obresti iz naslova a – vista obresti v višini 703 EUR.
Izdatki pri naložbenju v višini 7.086 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih
dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 2.000 EUR ter izdatke za pridobitev opredmetenih
osnovnih sredstev v višini 5.086 EUR.
Prejemki pri financiranju v višini 10.022.243 EUR se nanašajo na prejemke od dobljenih dolgoročnih
posojil v višini 2.473.764 EUR, najetih za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na
območju izgradnje HE Blanca ter prejemke financirane iz Vodnega sklada v višini 7.548.479 EUR za
financiranje infrastrukture in odplačil anuitet najetih kreditov za HE Boštanj v višini 2.075.221 EUR, HE
Blanca v višini 5.079.440 EUR in HE Krško v višini 386.732 EUR ter prejetih sredstev za nakup
osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 7.086 EUR.
Izdatki pri financiranju v višini 6.310.632 EUR se nanašajo na izdatke za plačilo obresti v višini 211.690
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 ter na izdatke za plačilo obresti v višini 1.304.116 EUR ter izdatke za
odplačilo glavnic posojil najetih pri UniCredit Bank d.d. in BIIS Banka Infrastrutture Innovazione e
Sviluppo S.p.A v višini 2.999.524 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na
območju izgradnje infrastrukture za HE Blanca.
Denarni izid v obračunskem obdobju znaša 4.120 EUR. Začetno stanje denarnih sredstev je znašalo
6.463 EUR, končno stanje denarnih sredstev pa skupaj znaša 10.583 EUR.
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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 2010 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 2010 znaša davek od dohodkov 1.193 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.

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
2010 prejelo poslovodstvo družbe in ostali zaposleni po IP znaša 219.118 EUR bruto brez prispevkov
podjetja oz. skupaj s prispevki 253.602 EUR.
Postavka

Prejemki v letu 2009 v EUR

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

79.591
174.000
253.591

3.3.5.2 Prejemki (nadzorni organ)
Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli člani nadzornega sveta v
poslovnem letu 2010, znaša 7.982 EUR brez prispevkov podjetja oz. bruto v višini 8.461 EUR.
V letu 2010 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 2010 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 13.032 EUR. Ostalih storitev revizorjev v letu
2010 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 2010 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 35.116.759 EUR in predstavlja 0,0003% udeležbo lastniškega
financiranja.
Stopnja dolgoročnosti financiranja predstavlja razmerje med vrednostjo kapitala, dolgoročnimi
dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami 28.598.601 EUR ter obveznostmi do virov sredstev 35.116.759
EUR in kaže na 81,44% udeležbo dolgoročnega vira sredstev.
Stopnja osnovnosti investiranja je opredeljena kot razmerje med osnovnimi sredstvi (po
neodpisani vrednosti) 24.453 EUR in sredstvi 35.116.759 EUR in pomeni 0,07% udeležbo osnovnih
sredstev v vseh sredstvih.
Stopnja dolgoročnosti investiranja je opredeljena kot razmerje med vsemi stalnimi sredstvi
skupaj z dolgoročnimi poslovnimi terjatvami 28.567.809 EUR in sredstvi 35.116.759 EUR in kaže na
81,% 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) 24.453 EUR. Vrednost kazalnika 0,4096 nam pove, da je 40,96% 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 10.583 EUR in
kratkoročnimi obveznostmi 6.456.179 EUR. Izračunana vrednost kazalnika je 0,0016.
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom
so v števcu upoštevane še kratkoročne terjatve v višini 6.462.851 EUR. Vrednost kazalnika znaša
1,002.
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom
so v števcu upoštevane še zaloge v višini 0 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,002.
Koeficient gospodarnosti poslovanja je 1,533 in je izračunan kot razmerje med poslovnimi
prihodki 1.710.858 EUR in poslovnimi odhodki 1.116.144 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 2010 za pridobitev neopredmetenih
in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja
POSTAVKA
Začetno stanje 1.1.2010
Povečanje

ZNESEK v EUR
42.141
4.724

Zmanjšanje

22.720

Končno stanje na dan 31.12.2010

24.146

Pregled gibanja rezervacij brezplačno pridobljene opreme v letu 2010 za pridobitev
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja
POSTAVKA
Začetno stanje 1.1.2010
Povečanje

ZNESEK v EUR
845
0

Zmanjšanje

538

Končno stanje na dan 31.12.2010

307
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3.4

REVIZORJEVO POROČILO

Stran 87 od 88

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2010

Stran 88 od 88

