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ZADEVA: Predlog sklepov Vlade RS o sprejetju Letnega poročila javnega podjetja Infra, 
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2020 – 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, 67/17 in 65/20), 
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, 22/19 – ZposS, 158/20 – ZIntPK-C 
in 18/21) 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 2020. 

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..

                                            mag. Janja Garvas Hočevar
             VRŠILKA DOLŽNOSTI GENERALEGA SEKRETARJA

Priloga: 
- Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2020

Prejmejo:
- INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska c. 88, 3000 Celje
- 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

mailto:Gp.gs@gov.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1401
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2405
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2281
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2765
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- dr. Metka Gorišek, državna sekretarka,
- Roman Kramer, direktor Direkcije Republike Slovenije za vode
- Alenka Kotar, Direkcija Republike Slovenije za vode
- mag. Rok Penec, Direkcija Republike Slovenije za vode 

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
- INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

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, 67/17 in 65/20) 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 (3. redna seja dne 19.05.2021), kot to zahteva 15. 
člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila 
družbe za leto 2020, 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 srednja podjetja ter 

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 2020



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, 67/17 in 65/20) 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 3. redni 
seji dne 19.05.2021, kot to zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo 
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2020, ki je sestavni del Letnega 
poročila.

Javno podjetje je prejelo poročilo neodvisnega revizorja z dne 17.03.2021, iz katerega izhaja, 
da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj 
družbe INFRA d.o.o. na dan 31.12.2020 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 2020 so bile:

HE Boštanj:

Gradnja je dokončana že v letu 2015. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna 
vzdrževalna dela. Prav tako je že bila izvedena predaja izgrajenih ureditev vodne infrastrukture 
do upravljalca DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o., tako da se vzdrževalna dela izvajajo le 
na pritokih in na črpališču Kompolje. Poleg navedenega je INFRA d.o.o. poravnala stroške 
zavarovanja izgrajene vodne infrastrukture na tem območju. 

HE Arto - Blanca: 

Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. V septembru 2020 je bil potrjen Program 
izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Arto Blanca – Novelacija št. 2 in Investicijski program za 
HE Arto Blanca – Novelacija št. 2, na osnovi katerih so zagotovljena tudi finančna sredstva za 
izvedbo del v letih 2020-2022. V letu 2020 se je izvajala izgradnja športnih površin na Blanci. 
Investicijska dela le na lokalni infrastrukturi niso dokončana in bodo predvideno dokončana v 
letu 2021. Gradnja preostalih ureditev na državni infrastrukturi ni pričeta. Vodna infrastruktura je 
izgrajena in dokončana že v letu 2018.
Na področju vzdrževanja potekajo, v prioritetnem izvajanju aktivnosti, usklajevanje primopredaje 
izgrajenih ureditev na končnega vzdrževalca HESS d.o.o. in upravljalca DRSV. Predaja je bila 
izvedena z 30.9.2020. Poleg navedenega je INFRA d.o.o. poravnala stroške zavarovanja 
izgrajene vodne infrastrukture na tem območju. 

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto-Blanca je znašala v 
letu 2020 119.109,31 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom 
za leto 2020 86,58% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 
65.098,84 EUR z DDV. 
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HE Krško:

Na območju akumulacijskega bazena HE Krško so bila vsa investicijska dela dokončana že v 
letu 2019. V septembru 2020 je bil potrjen Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE 
Krško – Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE Krško – Novelacija št. 2, na osnovi 
katerih so zagotovljena tudi finančna sredstva za izvedbo del v letih 2020-2022. To so dela 
dopolnitev sonaravnih ureditev, katere se po potrebi še izvajajo. Na akumulacijskem bazenu so 
se v letu 2020 izvajala le redna vzdrževalna dela in to v manjšem obsegu od potrebnega zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev. Poleg navedenega je INFRA d.o.o. poravnala stroške 
zavarovanja izgrajene vodne infrastrukture na tem območju.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 
2020 3.993,79 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2020 45,67% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz 
Sklada za vode v višini 14.723,69 EUR z DDV. 

HE Brežice:

V tretjem kvartalu leta 2020 so prejeta finančna sredstva, na osnovi katerih je nadaljevan 
investicijski proces izgradnje nedokončanih ureditev na območju DPN za HE Brežice. Sredstva 
so bila dodeljena po potrditvi dokumentov Program izvedbe infrastrukturnih ureditev – 
Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE Brežice – Novelacija št. 2.

V prvih dneh leta 2020 je bila 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. V teku je predaja izgrajenih ureditev s 
strani izvajalca do investitorja INFRA d.o.o., katera bo zaključena po prejetju finančnih sredstev, 
ki so potrebna za poplačilo zadržanih sredstev po pogodbah do izvajalcev del. 

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. 

V teku je dokončanje izgradnje ureditev na območju Krške vasi in Velikih Malenc. Dela so v 
večji meri dokončana, pričakuje se še pridobitev uporabnega dovoljenja. 

V letu 2020 so se v sklopu vzdrževalnih aktivnosti izvajale le najnujnejše aktivnosti zaradi 
finančne omejenosti. Dokončane so tudi aktivnosti predaje izgrajenih ureditev do DRSV in 
obveznosti vzdrževanja do HESS d.o.o., katera je zaključena s 1.7.2020. S tem se je bistveno 
spremenil obseg aktivnosti vzdrževanja. Obenem še vedno ostaja obveza financiranja 
zavarovanja celotne izgrajene »nedeljive« infrastrukture. 

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je znašala v 
obdobju januar - december 2020 4.121.688,54 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano 
realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2020 59,17% realizacijo. V istem 
obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 4.275.703,19 EUR.
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HE Mokrice:

Aktivnosti investicije na območju HE Mokrice so pričete v letu 2018. V prvi polovici leta 2020 se 
je odvijal le manjši obseg aktivnosti zaradi nepridobljenega dokumenta OVS, kot osnove za 
možnost pridobitve ustreznih gradbenih dovoljenj in pričetka izgradnje ureditev. Obenem je 
tekom prvega polletja 2020 bilo omejeno tudi finančno poslovanje, ker je poslovni načrt INFRA 
d.o.o. potrjen šele v maju 2020. 

V mesecu juniju 2020 je skupaj s podjetjem HESS d.o.o. podana vloga za pridobitev ustreznega 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z 
jezovno zgradbo HE. Pričakuje se ugodna razrešitev vloge v letu 2021. Aktivnosti pridobitve 
gradbenega dovoljenja izvaja podjetje HESS d.o.o. za vse tri investitorje po podani vlogi za 
gradbeno dovoljenje (HESS d.o.o. , INFRA d.o.o. in ELES d.o.o.).Izgradnja ureditev na območju 
HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu. Zaostanki v letu 2020 niso 
minimizirani, ker so vezani na pridobivanje gradbenega dovoljenja za izgradnjo ureditev. 
Upravno sodišče Republike Slovenije je s sklepom št. I U 138/2021-31 z dne 9.2.2021 ugodilo 
predlogu Društva za proučevanje rib Slovenije in odločilo, da se zadrži učinkovanje odločbe 
Vlade RS o prevladi javne koristi energetike-obnovljivi viri energije nad javno koristjo ohranjanja 
narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice in 
da na njeni podlagi ni mogoče izdati gradbenega dovoljenja v integralnem postopku. 

V letu 2020 so se v večjem delu izvajale aktivnosti : 
- pridobivanja zemljišče na območjih, kjer je potrebno prioritetno pričeti z izgradnjo 

ureditev,
- pridobivanja ustrezne projektne in tehnične dokumentacije za potrebe gradbenega 

dovoljenja, potrditve PVO z OVS ter dokumentacijo za gradnjo ureditev,
- razpisom za pridobitev izvajalcev del, kjer so razpisi podrejeni spremembam 

terminskih planov izgradnje ureditev. 

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je znašala v 
obdobju januar- december 2020 2.991.158,55 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano 
realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2020 98,74% realizacijo. V istem 
obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 2.999.516,97 EUR.

Poročilo v zvezi s pridobivanjem zemljišč v imenu in za račun RS za gradnjo vodne, 
državne in lokalne infrastrukture prikazuje aktivnosti v letu 2020, in sicer za gradnjo HE 
Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice

HE Arto - Blanca: 

V obdobju januar – december 2020 na območju HE Blanca-Arto so bila sredstva v višini 
5.896,00 EUR porabljena za plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega 
zemljišča. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo igrišča Blanca je bila vložena na 
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pristojno Upravno enoto 9.9.2019, katera je podlaga za plačilo odškodnine za spremembo 
namembnosti kmetijskega zemljišča v pozidano zemljišče.

S poslovnim Načrtom za leto 2020 so bila planirana sredstva v višini 40.760 EUR, tako da 
znaša realizacija 14,47%.

HE Krško:

Sredstva v obdobju januar – december 2020 so bila porabljena v višini 5.024,29 EUR, in sicer 
za poplačilo obveznosti nastalih v letu 2019 (izplačilo po že sklenjenih prodajnih pogodbah, 
notarske storitve ter izdelava cenitvenih poročil). 

S poslovnim Načrtom za leto 2020 so bila planirana sredstva v višini 30.570 EUR, tako da 
znaša realizacija 16,44%.

HE Brežice:

Sredstva v obdobju januar – december 2020 so bila porabljena v višini 25.643,31 EUR, in sicer 
za namen pridobivanja zemljišč za projekt izvedbe Potočnice in Žlapovca (odkupi, služnosti, 
cenitvena poročila, notarske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Brežice ter za poplačilo 
obveznosti nastalih iz leta 2019. Prav tako so se izvajala končne ureditve mej in parcelacije v 
skladu z izdelanim projektom za izvedbo del.

S poslovnim Načrtom za leto 2020 so bila planirana sredstva v višini 662.350 EUR, tako da 
znaša realizacija 3,87%. 

HE Mokrice:

Sredstva v obdobju januar – december 2020 so bila porabljena v višini 7.998.370,86 EUR, in 
sicer za namen pridobivanja zemljišč (geodetske storitve, izdelava cenitvenih poročil, odkupi in 
notarske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Mokrice. Na območju HE Mokrice so intenzivno 
potekali odkupi zemljišč; in sicer prioritetno za potrebe vložitve gradbenega dovoljenja za 
koncesionarja ter odkupi za potrebe izgradnje infrastrukturnih del (visokovodni razbremenilnik, 
dostopna cesta ob Gabernici, mirno območje, visokovodni nasip Loče).

S poslovnim Načrtom za leto 2020 so bila planirana sredstva v višini 8.000.000,00 EUR, tako da 
znaša realizacija 99,98%.

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

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je del aktivnosti vzdrževanja opuščen. 
Do sedaj predani objekti in ureditve na HE Boštanj, HE Arto Blanca in HE Brežice, katere že 
vzdržuje podjetje HESS d.o.o., preostali akumulacijski bazeni (HE Krško in HE Mokrice) pa so 
vzdrževani s strani INFRA d.o.o. 

HE Boštanj:

V letu 2020 so izvajale le aktivnosti vzdrževanja na pritokih in črpališču Kompolje. Obseg del in 
aktivnosti je prilagojen finančnim sredstvom na voljo. V sklopu izvajanja del je bilo : 

- Aktivnost 24/7 dežurstev nad obratovanjem črpališča Kompolje.
- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu.
- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališče Kompolje. 

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar – 
december 2020 znašala 30.094 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo 
v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1. za leto 2020 94,26% realizacijo.

HE Arto - Blanca: 

V letu 2020 so izvajale le aktivnosti vzdrževanja le na pritokih in črpališčih. Obseg del in 
aktivnosti je prilagojen finančnim sredstvom na voljo. V sklopu izvajanja del je bilo : 

- Aktivnost 24/7 dežurstev nad obratovanjem črpališč zalednih voda.
- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu.
- Košnja 1x vseh površin na bazenu.
- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališču Mirna – oznake LB1. 
- Čiščenje prodnih zadrževalnikov na Blanškem potoku.
- Odprava sedimentov na izlivnih odsekih Mirne in Blanškega potoka.

Akumulacijski bazen je predan v upravljanje do DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o. s 
1.9.2020.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto-Blanca je v obdobju januar – 
december 2020 znašala 73.866 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 2020 103,94% realizacijo. 

Z Aneksom št. 3 in 4 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - 
december 2020 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 2020. 

HE Krško: 

V letu 2020 so izvajale le aktivnosti vzdrževanja na pritokih in črpališču spodnji grad Brestanica. 
Obseg del in aktivnosti je prilagojen finančnim sredstvom na voljo. V sklopu izvajanja del je bilo 
: 

- Aktivnost 24/7 dežurstev nad obratovanjem črpališča stari grad Brestanica.
- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu.
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- 1x košnja vseh površin na bazenu.
- Čiščenje prodnih zadrževalnikov na pritokih.
- Odprava sedimentov in manjših nepravilnosti na potoku Brestanica, Presladolski potok, 

Škocjanski potok, Bobnič, Žekovec, Pijavški potok, Ledinski potok, Suhi potok.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – 
december 2020 znašala 68.180 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 2020 121,66 % realizacijo. 

Z Aneksom št. 3 in 4 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - 
december 2020 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 2020. 

HE Brežice: 

V sklopu vzdrževanja na HE Brežice so se v letu 2020 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;

- košnja 1x vseh površin na bazenu.
- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere vzdrževalec 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;
o pregledi zadrževalnikov pritokov;
o pregled bazena;

- Struge potokov se niso urejale;
- Izvajanje košnje z odstranitvijo tujih rodnih vrst ni bilo izvedeno. 

Akumulacijski bazen (vse ureditve razen nekatere naravovarstvene ureditve) je bil v juliju 2020 
predane v upravljanje do DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o. Obseg vzdrževanja se je s 
tem zelo zmanjšal. Vzdrževanje poteka samo še na »ne predanih ureditvah« in izgrajeni vodni 
infrastrukturi. 

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice je v obdobju januar – 
december 2020 znašala 344.016 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 2020 103,85% 
realizacijo. 

Z Aneksom št. 3 in 4 k pogodbi št. 2555-20-430010 za izvajanje gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - 
december 2020 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 2020. 

HE Mokrice:
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V sklopu vzdrževanja na HE Mokrice se je na podlagi inšpekcijskih zapisnikov v letu 2020 delno 
izvajala košnja protipoplavnih nasipov. Ostale aktivnosti se niso izvajale zaradi pomankanja 
finančnih sredstev.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar – 
december 2020 znašala 14.409 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 2020 193,39% realizacijo. 

Z Aneksom št. 3 in 4 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - 
december 2020 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 2020. 

Poročilo v zvezi z upravljanjem odlagališča odpadkov Rakovnik

Aktivnosti na zaprtem odlagališču Rakovnik so se izvajale samo v obsegu rednih in izrednih 
vzdrževalnih del. Tako je v letu 2020 izvedeno : 

1. Redno se je odvažala onesnažena voda iz zbirnega bazena na odlagališču, katera je 
čiščena v čistilni napravi Vrhnika. 

2. Izveden je obratovalni monitoring na območju zaprtega odlagališča Rakovnik in širše, 
za potrebe najavljene sanacije negativnih vplivov na okolje. 

3. Izvedena in dokončana je označitev odlagališča z zavarovanjem območja. 
Aktivnosti so izvedene v večjem obsegu, kot je bilo prvotno zastavljeno, zato je bil potrjen 
Aneks št. 1 k osnovni pogodbi INFRA – MOP, kateri je zagotovil dodatna sredstva za izvajanje 
aktivnosti. 
Aktivnosti načrtovanja ali izvedbe sanacijskih del odstranitve negativnih vplivov na okolje nismo 
izvajali v letu 2020. Le te aktivnosti bodo predvidoma potekale v letih 2021 in dalje. 

Realizacija vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je znašala v letu 2020 
293.673,78 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom 
j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2020 108,77% realizacijo. V istem obdobju je bilo 
plačano iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 
284.354,47 EUR z DDV. 

Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z 
dne 12.08.2019 in Pogodbe št. 2550-20-340007 o financiranju upravljanja odlagališča odpadkov 
Rakovnik za leto 2020 ter Aneksa št. 1 je INFRA v letu 2020 izvedla 1.015 ur, kar pomeni 
realizacijo v višini 25.882,50 EUR brez DDV oziroma 31.576,65 EUR z DDV, kar znaša v 
primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 
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za leto 2020 100% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 
153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 32.618,03 EUR z DDV. 
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Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2020 1.502.542 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja 
gospodarske javne službe so znašali 1.476.660 EUR, prihodki iz naslova opravljanja »in-
house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik pa 25.882 EUR.

V letu 2020 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.502.542 EUR. Stroški oz. odhodki iz 
naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 1.476.660 EUR. Razliko v višini 25.882 
EUR pa predstavljajo stroški iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik.

V letu 2020 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 31.12.2020 je bilo v podjetju zaposlenih 16 delavcev.
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