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ZADEVA: Predlog sklepov Vlade RS o sprejetju Letnega poročila javnega podjetja Infra, 
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2019 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14,  90/15 in 67/17), 526. 
člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 
33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 - ZPosS) in 13. člena Akta 
o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 je 
Vlada Republike Slovenije na ……….. ……….. seji dne ……………. pod točko …………… sprejela 
naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je  sprejela Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2019.

2. Vlada Republike Slovenije je za vpis sklepa o sprejetju  letnega poročila iz prejšnje točke v knjigo 
sklepov pooblastila mag. Vojka Sotoška, direktorja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske 
dejavnosti d.o.o..

                                            Dr. Božo Predalič
                                       GENERALNI SEKRETAR

Priloga: 
- Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2019

Prejmejo:
- INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- mag. Andrej Vizjak , minister
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- dr. Metka Gorišek, državna sekretarka,
- Roman Kramer, v.d. direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode
- Alenka Kotar, podsekretar, Direkcija Republike Slovenije za vode
- Rok Penec, podsekretar, Direkcija Republike Slovenije za vode 

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/

5. Kratek povzetek gradiva:
Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti, d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o
pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 
25/14-ZSDH-1, 50/14,  90/15 in 67/17) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, 
izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 pristojna za sprejemanje letnega poročila in
odločanje o uporabi bilančnega dobička. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. je predhodno 
obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja (23. korespondenčna  seja dne 26.03.2020), kot to 
zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi 
letnega poročila družbe za leto 2019, ki je sestavni del letnega poročila.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
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7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

mag. Andrej Vizjak
MINISTER

PRILOGE:

1. Obrazložitev,
2. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2019



O B R A Z L O Ž I T E V

Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti, d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena 
Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list 
RS, št. 87/11, 25/14,  50/14,  90/15 in 67/17) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja 
INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 pristojna za sprejemanje 
letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička.  Letno poročilo javnega podjetja 
INFRA d.o.o. je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja na 23. 
korespondenčni seji dne 26.03.2020, kot to zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je 
sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2019, ki je 
sestavni del Letnega poročila.

Javno podjetje je prejelo poročilo neodvisnega revizorja z dne 18.03.2020, iz katerega izhaja, 
da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj 
družbe INFRA d.o.o. na dan 31.12.2019 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj 
končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. 

Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2019 so bile:

HE Boštanj:

Gradnja je dokončana že v letu 2015. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna 
vzdrževalna dela. V prioritetnem izvajanju aktivnosti je potekalo usklajevanje in dokončanje 
primopredaje izgrajenih ureditev na končnega vzdrževalca HESS d.o.o. in upravljalca DRSV. Za 
obseg predaje ureditev v upravljanje DRSV in v vzdrževanje do HESS je prejet Sklep Vlade RS, 
potrjen pa je tudi Zapisnik o predaji izgrajenih ureditev vodne infrastrukture v vzdrževanje do 
HESS d.o.o. Po predaji obveznosti bo INFRA d.o.o. zmanjšala obseg vzdrževanja na HE 
Boštanj za predani obseg. 

HE Arto - Blanca: 

Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. V gradnji so v letu 2019 bile športne ureditve, 
katere so zadnja obveza izgradnje s strani koncedenta MOP in INFRA d.o.o. na območju DPN 
za HE Arto Blanca. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna vzdrževalna dela in še to 
v minimalnem obsegu. V prioritetnem izvajanju aktivnosti je potekalo tudi usklajevanje 
primopredaje izgrajenih ureditev na končnega vzdrževalca HESS d.o.o. in upravljalca DRSV. 
Dela investicije le na lokalni infrastrukturi niso dokončana in bodo predvideno dokončana v 
2020.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto-Blanca je znašala v 
letu 2019 121.055,69 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim za leto 
2019 30,65% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 121.055,69 
EUR z DDV. 
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HE Krško:

Na območju akumulacijskega bazena HE Krško je v letu 2019 potekala izgradnja ČN in 
kanalizacije Pijavško ter izgradnja ureditev v priobalnem pasu potoka Brestanica z izvedbo 
parkirišč ob SŽ postaji Brestanica. Vsa navedena dela so zaključena. Tako so izvedene in 
izgrajene vse ureditve, skladno z obvezami koncedenta MOP. V novembru 2019 je podano 
sporočilo, da so vse ureditve na območju DPN za HE Krško zaključene in dokončane. Tako so 
se v letu 2019 zaključila vsa vlaganja po potrjenem Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev 
na HE Krško. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna vzdrževalna dela in v 
manjšem obsegu sanacije poškodb na akumulacijskem bazenu.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 
2019 180.138,70 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 70,02% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz 
Sklada za vode v višini 241.175,34 EUR z DDV. 

HE Brežice:

Investicija se je v  letu 2019 nadaljevala z aktivnostmi zaključevanja gradnje nedeljive 
infrastrukture ter načrtovanja in izgradnje vodne infrastrukture. V letu 2017 je večji del 
predvidenih ureditev nedeljive infrastrukture zgrajenih in dokončanih do te mere, da je 
pridobljeno ustrezno uporabno dovoljenje za VVR ter izveden uspešen tehnični pregled 
izvedenih del na akumulacijskem bazenu HE Brežice s pripadajočo infrastrukturo, za kar je 
prejeta odločba o poskusnem obratovanju akumulacijskega bazena HE Brežice. Izgradnja v letu 
2019 je potekala v obsegu dokončanja izgradnje poplavno varnostnih ureditev na reki Krki v 
Krški vasi in Velikih Malencah in zavarovanja mostnih opornikov mostu preko reke Save v 
Brežicah, načrtovanje dokončanja izgradnje ureditev poplavne varnosti na preostalih pritokih na 
območju HE Brežice, sočasno pa so se izvajala tudi dela odprave pomanjkljivosti na 
akumulacijskem bazenu HE Brežice s strani izvajalca del. 
V prvih dneh leta 2020 je prejeta tudi odločba s strani RS-MOP-DP o dokončanju poskusnega 
obratovanja na HE Brežice. Tako je akumulacijski bazen zaključen in s prejeto odločbo so 
ureditve prešle v stanje rednega obratovanja. Dokončane so tudi aktivnosti izgradnje črpališča 
EVROSAD za namakanje kmetijskih površin na LB reke Save v občini Krško, obenem pa je 
zaključeno načrtovanje še drugih dveh črpališč za potrebe namakanja kmetijskih površin, prav 
tako na akumulacijskem bazenu HE Brežice. Obseg izvedbe del je bil potrjen s sklepom Vlade 
RS. Obseg izgrajenih ureditev in izvedbe poplačil je bil upoštevan pri obračunu zasedbe 
kmetijskih zemljišč na območju akumulacijskega bazena HE Brežice. 

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je znašala v 
obdobju januar - december 2019 2.384.909,83 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano 
realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 34,64 % realizacijo. V istem 
obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 3.471.733,43 EUR in Integralnega 
proračuna 2.680.000,00 EUR.

HE Mokrice:

Aktivnosti investicije na območju HE Mokrice so pričete v letu 2018. V letu 2019 se je odvijal le 
manjši obseg aktivnosti zaradi ne-pridobljenega dokumenta OVS, kot osnutek za možnost 
pridobitve ustreznih gradbenih dovoljenj in pričetka izgradnje ureditev. 
V letu 2013 je bil potrjen DPN za HE Mokrice. V letu 2017 je bil potrjen s strani Vlade RS 
»PROGRAM IZVEDBE OBJEKTOV VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE 
TER OBJEKTOV VODNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V NEDELJIVEM RAZMERJU 
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ZA IZGRADNJO HE MOKRICE«. V letu 2018 je bil izdelan in potrjen INVESTICIJSKI 
PROGRAM ZA HE MOKRICE. 
V letu 2019 so pridobljena le delna finančna sredstva za izgradnjo ureditev na območju HE 
Mokrice, katere so pridobljena skladno s Poslovnim načrtom INFRA d.o.o. za leto 2019. 
Aktivnosti na območju HE Mokrice so potekale le v obsegu načrtovanja izgradnje ureditev in 
modeliranja, parcelacijski postopki s cenitvami in odkupi zemljišč ter uskladitev nameravanih 
obsegov gradnje z mnenje dajalci. Na terenu niso izvedene aktivnosti gradnje ureditev.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je znašala v 
obdobju januar- december 2019 1.739.766,43 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano 
realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 in Rebalansom poslovnega 
načrta št.1 in št. 2 82,45 % realizacijo.. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode 
plačano 1.426.476,43 EUR in Integralnega proračuna 300.000,00 EUR.

Poročilo v zvezi s pridobivanjem zemljišč v imenu in za račun RS za gradnjo vodne, 
državne in lokalne infrastrukture prikazuje aktivnosti v letu 2019, in sicer za gradnjo HE 
Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice

HE Arto - Blanca: 

V obdobju januar – december 2019 na območju HE Blanca-Arto so bila sredstva v višini 
5.590,06 EUR porabljena za poplačilo obveznosti nastalih v letu 2019 (kupnina po prodajnih 
pogodbah, notar). S strani sodišča je bil v proračun Sklada za vode vrnjen sodni depozit v višini 
1.717,50 EUR.

S poslovnim Načrtom za leto 2019 so bila planirana sredstva v višini 68.000 EUR, tako da 
znaša realizacija 8,22%.

HE Krško:

Sredstva v obdobju januar – december 2019 so bila porabljena v višini 16.553,75 EUR, in sicer 
za poplačilo obveznosti nastalih v letu 2018 in novonastalih obveznosti (kupnine po prodajnih 
pogodbah, notarske storitve). 

S poslovnim Načrtom za leto 2019 so bila planirana sredstva v višini 44.321,74 EUR, tako da 
znaša realizacija 37,35%.
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HE Brežice:

Sredstva v obdobju januar – december 2019 so bila porabljena v višini 320.914,94 EUR, in sicer 
za namen pridobivanja zemljišč (odkupi, odškodnine, geodetske storitve, notarske storitve) 
potrebnih v okviru gradnje HE Brežice. Na podlagi 58. člena Uredbe o državnem prostorskem 
načrtu za območje hidroelektrarne Brežice (Ur. L. RS, št. 50/12) je bil porušen objekt na naslovu 
Pesje 20 (obveznost nastala v letu 2018).

S poslovnim Načrtom za leto 2019 so bila planirana sredstva v višini 450.000,00 EUR, tako da 
znaša realizacija 71,31%. 

HE Mokrice:

Sredstva v obdobju januar – december 2019 so bila porabljena v višini 3.952.739,58 EUR, in 
sicer za namen pridobivanja zemljišč – vzpostavitev služnostnih pravic v korist koncesionarja, 
izdelava cenitvenih poročil, parcelacijski postopki ter odkupi zemljišč in z njimi povezanimi 
stroški, potrebni v okviru gradnje HE Mokrice. 

S poslovnim Načrtom za leto 2019 so bila planirana sredstva v višini 4.000.000,00 EUR, tako da 
znaša realizacija 98,82%.

Poročilo v zvezi z vzdrževanjem vodne infrastrukture na območju  HE Boštanj, HE Arto -
Blanca HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice

Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za 
posamezno HE in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ter ugotovitvami tehničnih in okolje 
varstvenih opazovanj za pretekla leta. Že generalno je potrebno opozoriti, da so bila sredstva za 
vzdrževanje v letu 2019 prenizko načrtovana, kar ima za posledico zmanjšan obseg 
vzdrževalnih del. Podan je bil predlog rebalansa PN INFRA za leto 2019, s katerim so se 
zagotovila dodatna sredstva za potrebe vzdrževanja v skupni višini 260.000 EUR z DDV. 

HE Boštanj:

V sklopu vzdrževanja na HE Boštanj so se v letu 2019 izvajale naslednje aktivnosti: 
- Redni pregledi črpališča Kompolje in izvedba izrednega servisa;
- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o.;
- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o.;
- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v 

obsegu in razmejitvi s koncesionarjem za leto 2019;
- Povečan obseg monitoring-a žive narave, skladno z NOV za HE Boštanj;
- Izvajala so se tudi naslednja dela: 

o pregledi oblog bazena;
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov;
o pregledi zadrževalnikov pritokov;
o pregled bazena;
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o izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega 
bazena s koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo 
obveznosti;

- Prodni zadrževalniki se niso čistili;
- Izvajanje 2x košnje z odstranitvijo tujih rodnih vrst v obsegu zmožnega financiranja 

aktivnosti;

V mesecu septembru 2019 je uspešno potrjen primopredajni Zapisnik, kjer med drugim HESS 
d.o.o. prevzema obveznosti vzdrževanja, skladno z ZPKEPS-1. Tako so aktivnosti vzdrževanja 
s septembrom 2019 zmanjšane za obseg obveznosti vzdrževanja po tistih pogodbah, katerih 
obveznost je bila predana do HESS d.o.o. na območju HE Boštanj.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar –
december 2019 znašala 49.943 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo 
s Poslovnim načrtom in Rebalansom poslovnega načrta št.1 j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 
73,49 % realizacijo.

HE Arto - Blanca: 

V sklopu vzdrževanja na HE Arto Blanca so se v letu 2019 izvajale naslednje aktivnosti: 
- Redni pregledi črpališč (7 kom.) in izvedba izrednega servisa;
- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o.;
- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o.;
- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v 

obsegu in razmejitvi s koncesionarjem za leto 2019;
- Izvajala so se tudi naslednja dela: 

o pregledi oblog bazena;
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov;
o pregledi zadrževalnikov pritokov;
o pregled bazena;
o izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega 

bazena s koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo 
obveznosti;

- Prodni zadrževalniki so se čistili v obsegu pritokov : na blanškem potoku, na 
Kolarjevem grabnu, na Zdenskem potoku, na Vanskem potoku, na Loškem potoku, na 
potoku Mivka in na potoku Impoljski potok. Odstranili smo cca. 3100,00 m3 nanosov 
materiala zadrževalnikov in strug potokov. Material je v večji meri uporabljen za 
sanacijo usadov akumulacijskih bazenov;
- Izvajanje 2x košnje z odstranitvijo tujih rodnih vrst v obsegu zmožnega financiranja 

aktivnosti. 

V letu 2019 je potekalo usklajevanje primopredajnega zapisnika ter primopredaje izgrajenih 
ureditev v upravljanje do DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o., kjer med drugim HESS d.o.o. 
prevzema obveznosti vzdrževanja, skladno z ZPKEPS-1. Predaja je v teku in v letu 2019 ni bila 
dokončana. 

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto-Blanca je v obdobju januar –
december 2019 znašala 130.870 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano 
realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št.1 za leto 2019 146,50 % 
realizacijo. 

Z Aneksom št. 3 in št. 5 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar -
december 2019 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in 
storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od 
načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2019. 
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HE Krško: 

V sklopu vzdrževanja na HE Krško so se v letu 2019 izvajale naslednje aktivnosti: 
- Redni pregledi črpališča Stari grad Brestanica (1 kom.) in izvedba izrednega 

servisa;
- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o.;
- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o.;
- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v 

obsegu in razmejitvi s koncesionarjem za leto 2019;
- Izvajala so se tudi naslednja dela: 

o pregledi oblog bazena;
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov;
o pregledi zadrževalnikov pritokov;
o pregled bazena;
o izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega 

bazena s koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo 
obveznosti;

- Prodni zadrževalniki so se čistili v obsegu pritokov in pripadajočih prodnih 
zadrževalnikov : Leskovški potok, Presladolski potok, Pijavški potok skupaj z 
izlivnim delom v akumulacijski bazen, Ledinski graben skupaj z izlivnim delom v 
akumulacijski bazen, Arški potok, Suhi potok, Žekovec in Bobnič. Skupaj se je iz 
zadrževalnikov in strug potokov odstranili cca. 3000,00 m3 kubikov nanosov;

- Izredna sanacija na pritokih Bobnič, Žekovec, Suhi potok in Škocjanski potok.
- Izvajanje 2x košnje z odstranitvijo tujih rodnih vrst v obsegu zmožnega financiranja 

aktivnosti. 

V ujmi z dne 24. avgusta 2019 je bila delno uničena obloga potokov Bobnič, Žekovec, Suhi 
potok in Škocjanski potok. Večina oblog na potokih je sanirana in urejena ter očiščena nanosov 
raznega materiala.

V letu 2019 je potekalo usklajevanje primopredajnega zapisnika ter primopredaje izgrajenih 
ureditev v upravljanje do DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o., kjer med drugim HESS d.o.o. 
prevzema obveznosti vzdrževanja, skladno z ZPKEPS-1. Predaja je v teku in v letu 2019 ni bila 
dokončana. 

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar –
december 2019  znašala 116.643 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano 
realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2019 183,52 % 
realizacijo. 

Z Aneksom št. 3 in št. 5 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar -
december 2019 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in 
storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od 
načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2019. 

HE Brežice: 

V sklopu vzdrževanja na HE Brežice so se v letu 2019 izvajale naslednje aktivnosti: 
- Redni pregledi črpališča Krška vas, črpališč podvozov DARS, AC Dolenjska (3 

kom.) ter objekta VVR z izvajanjem rednih vzdrževalnih del in izvedba izrednega 
servisa;

- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o.;
- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o.;
- Izvajala so se tudi naslednja dela: 

o pregledi oblog bazena;
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov;
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o pregledi zadrževalnikov pritokov;
o pregled bazena;

- Prodni zadrževalniki in struge potokov se niso urejale;
- Izvajanje 2x košnje z odstranitvijo tujih rodnih vrst v obsegu zmožnega financiranja 

aktivnosti. 

V letu 2019 je potekalo usklajevanje primopredajnega zapisnika ter primopredaje izgrajenih 
ureditev v upravljanje do DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o., kjer med drugim HESS d.o.o. 
prevzema obveznosti vzdrževanja, skladno z ZPKEPS-1. Predaja je v teku in v letu 2019 ni bila 
dokončana. 

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice je v obdobju januar –
december 2019 znašala 284.848 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano 
realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1  za leto 2019 116,24 % 
realizacijo. 

Z Aneksom št. 3 in št. 5 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar -
december 2019 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in 
storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od 
načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2019. 

HE Mokrice:

V sklopu vzdrževanja na HE Mokrice so se v letu 2019 izvajale naslednje aktivnosti: 
- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o.,
- Manjši pregledi pred pričetkom izvajanja del z ZVNRS in DRSV,
- Izvajala so se tudi naslednja dela: 

o pregledi oblog bazena,
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov,
o pregledi zadrževalnikov pritokov,
o pregled bazena,
o izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega 

bazena s koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo 
obveznosti.

Na območju HE Mokrice je predviden manjši obseg izvajanja del. Tako je bilo izvedena 2x 
košnja območja protipoplavnih nasipov in 1x košnja na pritoku Gabernica, v manjši meri tudi 
odstranitev tujih rodnih vrst na zelenih površinah na vodni infrastrukturi ter odstranitev naplavin 
z ureditvijo struge potoka Gabernica. 

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar –
december 2019 znašala 36.600 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo 
s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2019 149,79 % realizacijo. 

Z Aneksom št. 3 in št. 5 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar -
december 2019 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in 
storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od 
načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2019. 
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Poročilo v zvezi z upravljanjem odlagališča odpadkov Rakovnik

Na osnovi :

1. Odločbe ARSO št. z dne 35472-55/2019-3 z dne 30. 8. 2019  je podjetje INFRA 
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. imenovano za upravljavca zaprtega odlagališča 
nenevarnih odpadkov Rakovnik;

2. Sklenjene »Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča Rakovnik« med strankama MOP 
in INFRA d.o.o., št. pogodbe 2550-19-340017 z dne 12. 8. 2019; 

je bil dne 19. 9. 2019 potrjen letni program  zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov 
Rakovnik za leto 2019, ki vsebuje določitev vrste in obsega nalog upravljanja in ukrepov 
za zagotovitev zakonitega stanja odlagališča in opredelitev v ta namen potrebnih 
sredstev ter predvideno dinamiko porabe teh sredstev na letni ravni in po mesecih.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Krovne pogodbe in Pogodbe o začasnem financiranju 
upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik z dne 27.09.2019 mora upravljavec v letu 2019 
zagotavljati: 

1. Vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča,
2. Izvajanje obratovalnega monitoringa,
3. Redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča,
4. Izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah in pregledih 

za posamezno koledarsko leto,
5. Izdelavo letnega programa upravljanja odlagališča,
6. Izvedbo letnega programa upravljanja odlagališča.

Tako je v letu 2019 na osnovi podanih dokumentov bilo opravljeno : 
- Izvedba zavarovanja območja zaprtega odlagališča Rakovnik z označitvijo območja in 

ureditvijo dostopov;
- Izvedba monitoringa izcednih voda odlagališča Rakovnik; 
- Naročilo izvedbe monitoring-a talnih voda odlagališča Rakovnik, kateri pa ni izveden 

zaradi zastaranosti in ne delovanja merilne garniture; 
- Odvoza izcedne vode odlagališča Rakovnik v delnem obsegu izcejanja vode iz telesa 

odlagališča Rakovnik. 

Realizacija vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je znašala v letu 2019 
60.087,94 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo z Rebalansom št. 2 
poslovnega načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 80,87% realizacijo. V istem obdobju je bilo 
plačano iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 44.407,51 
EUR z DDV. 

Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z 
dne 12.08.2019 in Pogodbe  št. 2550-19-340025 o začasnem financiranju upravljanja 
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odlagališča odpadkov Rakovnik za leto 2019 ter Aneksa št. 1 je INFRA v letu 2019 izvedla 122 
ur, kar pomeni realizacijo v višini 5.480,97 EUR brez DDV oziroma 6.686,78 EUR z DDV, kar 
znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo z Rebalansom št. 2 poslovnega načrta j.p. INFRA 
d.o.o. za leto 2019 100% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke 
p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 5.645,40 EUR z DDV. 

Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2019 1.585.486 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja 
gospodarske javne službe so znašali 1.580.005 EUR, prihodki iz naslova opravljanja »in-
house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik pa 5.481 EUR.

GJS »in-house«  
Rakovnik

SKUPAJ

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.573.244 5.481 1.578.725 99,58%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR 6.698 0 6.698 0,42%
DRUGI PRIHODKI 0 0 0 0,00%
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 1.579.942 5.481 1.585.423 100,00%
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI  IZ FINANČNIH NALOŽB 54 0 54
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 9 0 9
SKUPAJ PRIHODKI 1.580.005 5.481 1.585.486

PRIHODKI

DELEŽI

V letu 2019 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.585.486 EUR. Stroški oz. odhodki iz 
naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 1.580.005 EUR. Razliko v višini 5.481 
EUR pa predstavljajo stroški iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik.

GJS
»in-house«  
Rakovnik SKUPAJ

STROŠKI STORITEV 759.283 310 759.593 48%
STROŠKI DELA 797.051 5.099 802.150 51%
STROŠKI MATERIALA 16.558 72 16.630 1%
AMORTIZACIJA 6.503 0 6.503 0%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI 0 0 0 0%
SKUPAJ STROŠKI 1.579.395 5.481 1.584.876 100%

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB 413 0 413
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 195 0 195
DRUGI FINANČNI ODHODKI  IN OSTALI ODHODKI 2 0 2
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI 1.580.005 5.481 1.585.486

STROŠKI DELEŽI

V letu 2019 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR. Iz opravljanja gospodarske javne službe 
znaša poslovni izid 0 EUR. Iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik  pa ravno tako izkazujemo  poslovni izid 0 EUR. 

Na dan 31.12.2019 je bilo v podjetju zaposlenih 16 delavcev.
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