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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog sklepov Vlade RS o sprejetju Letnega poročila javnega podjetja Infra, 
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2021 – 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 2021. 

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..

                                                                                 Barbara Kolenko Helbl
                                         GENERALNA SEKRETARKA

Priloga: 
- Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2021
- Sklep NS Infra d.o.o.

Prejmejo:
- INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 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:
/

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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- Uroš Brežan , minister
- mag. Matej Skočir, državni sekretar
- Neža Kodre, v. d. direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode
- Alenka Kotar, podsekretar, Direkcija Republike Slovenije za vode
- mag. 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, 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 (6. redna  seja dne 07.06.2022), kot to zahteva 15. 
člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila 
družbe za leto 2021, 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

Uroš Brežan
MINISTER

PRILOGE:

1. Obrazložitev,
2. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2021



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 
6. redni seji dne 07.06.2022, kot to zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel 
Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2021, ki je sestavni del 
Letnega poročila.

Javno podjetje je prejelo poročilo neodvisnega revizorja z dne 22.03.2022, iz katerega izhaja, 
da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj 
družbe INFRA d.o.o. na dan 31.12.2021 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 2021 so bile:

HE Boštanj:

Gradnja je dokončana že v letu 2015. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna 
vzdrževalna dela. Prav tako je bila izvedena predaja izgrajenih ureditev vodne infrastrukture 
upravljalcu DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o., tako da so se vzdrževalna dela izvajala le na 
pritokih in na črpališču Kompolje. 

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 bila zagotovljena tudi finančna sredstva 
za izvedbo del v letih 2020-2022. Investicijska dela so dokončana na vodni infrastrukturi in v 
večji meri tudi na preostalih ureditvah. V letu 2021  je bila dokončala izgradnja športnih površin 
na Blanci. 
Na področju vzdrževanja so se izvajala dela le na pritokih in na črpališču Mirna in Log. Preostale 
ureditve so predane v vzdrževanje HESS d.o.o. in lokalni skupnosti.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto-Blanca je znašala v 
letu 2021 32.721,16 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom 
za leto 2021 57,67% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 
86.731,63 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 bila 
zagotovljena tudi finančna sredstva za izvedbo del v letih 2020-2022. Na infrastrukturnem delu 
so se  v letu 2021 izvajala  le še dela dopolnitve habitata NH3. Na akumulacijskem bazenu so se 
v letu 2021 izvajala le nujna redna vzdrževalna dela in še to v manjšem obsegu od potrebnega 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2021 
12.751,21 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. 
INFRA d.o.o. za leto 2021 100 % realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v 
višini 12.751,21 EUR z DDV. 

HE Brežice:

V letu 2021 so bila s prenosom iz leta 2020 zagotovljena sredstva , na osnovi katerih se je 
nadaljevala  izgradnja 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 obravnavanem obdobju se je izvajalo : 

- dokončanje izgradnje ureditev na območju Krške vasi in Velikih Malenc. Dela so v večji 
meri dokončana, odvijale so se aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja, 
zaključevanje obračunov del in izvedba premostitvenega objekta iz naslova arheoloških 
del.  

- Izvedba del na vodni infrastrukturi pri izgradnji proti poplavnih ukrepov na pritokih 
Potočnica, Drnik, Žlapovec in odsek Močnika v predelu zgornje Pohance. Večji del 
ureditev je izgrajen in dokončan. Dela so v zaključnih fazah in se pričakuje 
zaključevanje gradnje še v letu 2022. 

- Izvedba del na sonaravnih ureditvah – odprava pomanjkljivosti izgrajenih ureditev. 

V sklopu vzdrževalnih aktivnosti so se izvajale le najnujnejše aktivnosti zaradi omejenosti 
finančnih sredstev. Dokončane so tudi aktivnosti predaje izgrajenih ureditev DRSV in obveznosti 
vzdrževanja HESS d.o.o., katera je zaključena s 1.7.2020. S tem se je bistveno spremenil obseg 
aktivnosti vzdrževanja. Obseg vzdrževanja je tako ostal na pritokih in sonaravnih ureditvah. 
Obenem še vedno ostaja obveza INFRE glede financiranja zavarovanja celotne izgrajene 
»nedeljive« infrastrukture.  

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je znašala v obdobju 
januar - december 2021 3.263.180,94 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano 
realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 47,55% realizacijo. V istem 
obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode skupaj prejeto 3.137.712,04 EUR, od tega za 
infrastrukturne ureditve 3.092.649,95 EUR, za zemljišča 45.062,09 EUR. Medtem, ko je bilo 
izvajalcem del za infrastrukturne ureditve plačano 3.292.649,95 EUR, od tega 200.000,00 EUR 
Pomgradu po izvensodni poravnavi iz naslova zadržanih sredstev, ki smo jih prejeli iz Sklada za 
vode v letu 2018.
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HE Mokrice:

Aktivnosti izgradnje investicije na HE Mokrice so se pričele  v letu 2018. Decembra  2020 je 
Vlada Republike Slovenije izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo 
ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt 
Hidroelektrarne Mokrice.
V juniju 2020 je bila skupaj s podjetjem HESS d.o.o. vložena  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 septembru 2021 je bila s sodbo  upravnega sodišča odpravljena  odločba  Vlade RS o prevladi 
javne koristi energetike OVE nad naravo na območju izgradnje HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v 
ponovni postopek . 
Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu in je bil 
iz navedenega razloga podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov. 

V letu 2021 so se v večjem delu izvajale naslednje aktivnosti: 
- pridobivanje zemljišč na območjih, kjer je potrebno prioritetno pričeti z izgradnjo 

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

dovoljenja, potrditve PVO z OVS ter dokumentacije za gradnjo ureditev, kjer je: 
o oddana DGD dokumentacija na MOP v sklopu integralnega postopka 

gradbenega dovoljenja,
o priprava PZI projektne dokumentacije za vse ureditve,
o izvedba razpisne dokumentacije tako za izvedbo del, zunanjo kontrolo, 

strokovni nadzor in druge potrebne tehnično spremljajoče aktivnosti,
- razpisi za pridobitev izvajalcev del,
- razpisi za pridobitev zunanje kontrole in strokovnega nadzora,
- dokončanje del izvedbe izkopov vojnih žrtev (I. faza izkopov) na vplivnem območju 

izgradnje ureditev. 

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je znašala v 
obdobju januar- december 2021 1.935.256,73 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano 
realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 96,76% realizacijo. V istem 
obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 43.243,75 EUR in iz sredstev Sklada za 
podnebne spremembe 1.895.289,11 EUR.
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Poročilo v zvezi s pridobivanjem zemljišč v imenu in za račun RS za gradnjo vodne, 
državne in lokalne infrastrukture prikazuje aktivnosti v letu 2021, in sicer za gradnjo HE 
Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice

HE Arto - Blanca: 

V obdobju januar – december 2021 na območju HE Blanca-Arto ni bilo izvedenih nobenih 
aktivnosti v zvezi z odkupi zemljišč.

S poslovnim Načrtom za leto 2021 so bila planirana sredstva v višini 204.864,00 EUR.

HE Krško:

V obdobju januar – december 2021 ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti v zvezi z odkupi 
zemljišč. 

S poslovnim Načrtom za leto 2021 so bila planirana sredstva v višini 43.580,71 EUR.

HE Brežice:

V obdobju januar – december 2021 so bila porabljena sredstva v višini 45.062,06 EUR, in sicer 
za namen pridobivanja zemljišč v okviru linije vzdrževanja (odkupi, cenitvena poročila, notarske 
storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Brežice ter izvedene parcelacije v okviru linije 
vzdrževanja. 

S poslovnim Načrtom za leto 2021 so bila planirana sredstva v višini 726.706,68 EUR, tako da 
znaša realizacija 6,2%. 

HE Mokrice:

V obdobju januar – december 2021 so bila porabljena sredstva v višini 1.277.547,86 EUR, in 
sicer za namen pridobivanja zemljišč (geodetske storitve, izdelava cenitvenih poročil, odkupi 
notarske storitve in prevajalske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Mokrice. 

S poslovnim Načrtom za leto 2021 so bila planirana sredstva v višini 3.263.095,14 EUR, tako da 
znaša realizacija 39,15%.



POTRJEN

POTRJEN

5

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. 

V letu 2021 so pridobljena tudi dodatna sredstva za vzdrževanje, vendar  le ta niso zadoščala za 
izvedbo vseh potrebnih obveznosti. Do sedaj predane objekte in ureditve na HE Boštanj, HE 
Arto Blanca in HE Brežice 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 2021 so izvajale aktivnosti vzdrževanja na pritokih in črpališču Kompolje. Obseg del in 
aktivnosti je bil prilagojen finančnim sredstvom, ki so bila  na voljo.  V letu 2021 je bilo tako 
izvajano: 

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališča Kompolje.
- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu.
- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališču Kompolje. 

V septembru 2021 se je pričela košnja površin (na pritokih) in čiščenje nekaterih zapolnjenih 
prodnih zadrževalnikov. 

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar – 
december 2021 znašala 36.339 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo v 
Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 103,49% realizacijo.

Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja 
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - 
december 2021 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in 
storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od 
načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021. 

HE Arto - Blanca: 

V letu 2021 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih in črpališčih. Obseg del in 
aktivnosti je bil prilagojen finančnim sredstvom, ki so bila na voljo.  Izvajale so se naslednje 
aktivnosti: 

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališč zalednih voda.
- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu.
- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališču Mirna – oznake LB1. 
- Čiščenje nekaterih prodnih zadrževalnikov.
- Odstranitev sedimentov na vtočnem delu Florjanskega grabna.
- Košnja z odstranjevanjem tujih rodnih vrst.

Akumulacijski bazen je predan v upravljanje DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o. s 1.9.2020. V 
maju 2021 je potrjen tudi zapisnik o predaji črpališč na HE Arto-Blanca Občini Sevnica (4 kom.) 
in koncesionarju HESS d.o.o. (2 kom.). S tem so prekinjene obveze vzdrževanja in upravljanja 
teh črpališč s strani podjetja INFRA d.o.o.. 
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Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto-Blanca je v obdobju januar – 
december 2021 znašala 86.265 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 159,35% realizacijo. 

Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja 
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - 
december 2021 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in 
storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od 
načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021. 

HE Krško: 

V letu 2021 so izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih in črpališču Spodnji grad Brestanica. 
Obseg del in aktivnosti je  bil prilagojen finančnim sredstvom, ki so bila na voljo. Izvajale so se 
naslednje aktivnosti:

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališča Stari grad Brestanica.
- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu.
- Čiščenje prodnih zadrževalnikov.
- Košnja z odstranjevanjem tujih rodnih vrst.

Akumulacijski bazen ni predan v upravljanje o DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o..
V maju 2021 je potrjen zapisnik o predaji črpališča na HE Krško Občini Sevnica. 

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – 
december 2021 znašala 65.606 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o.za leto 2021 183,48 % realizacijo. 

Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja 
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - 
december 2021 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in 
storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od 
načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021. 

HE Brežice: 

V sklopu vzdrževanja na HE Brežice so se v letu 2021 izvajale naslednje aktivnosti: 
- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere vzdrževalec je INFRA d.o.o..
- Pregledi in monitoring sonaravnih ureditev.
- Pregledi in monitoring zalednih vodnih ureditev.
- Manjša sanacijska dela na sonaravnih ureditvah, katere niso predane v vzdrževanje 

HESS d.o.o.. 
- Košnja z odstranjevanjem tujih rodnih vrst.

Akumulacijski bazen (vse ureditve razen nekatere naravovarstvene ureditve) je bil že v letu 
2020 predan v upravljanje DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o.. 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 2021 znašala 167.430 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo 
s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 103,23 % realizacijo. 
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Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja 
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - 
december 2021 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in 
storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od 
načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021. 

HE Mokrice:

V letu 2021 je bila izvedena košnja z odstranjevanjem tujih rodnih vrst po obstoječih poplavno 
varnostnih nasipih. Druge aktivnosti niso bile izvedene. 

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar – 
december 2021 znašala 10.293 EUR brez DDV.

Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja 
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - 
december 2021 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in 
storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od 
načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021. 

Poročilo v zvezi z upravljanjem odlagališča odpadkov Rakovnik

V  letu  2021 so bila na odlagališču odpadkov Rakovnik izvedena naslednja vzdrževalna dela: 

1. Izredna vzdrževalna dela: Popravilo mreže, odstranitev naplavin in mulja na vtoku v 
zaprti odvodnik potoka Rakovnik, čiščenje meteornih kanalov in kanalet. 

2. Nadaljevanje del izvajanja obratovalnega monitoringa, skladno z OVD.
3. Izvedba javnega razpisa izvajanja vzdrževalnih del.
4. Izvajanje odvoza na čiščenje odpadnih voda iz telesa odlagališča Rakovnik.
5. Redni pregledi stanja telesa zaprtega odlagališča.
6. Izdelava poročila o stanju odlagališča in pregledih.
7. Izdelava letnega programa upravljanja odlagališča.
8. Priprava dopolnitve osnovne pogodbe o izvajanju del upravljalca za obseg nameravane 

investicije v sanacijska dela.
9. Namestitev novega piezometra.
10. Druga manjša potrebna dela. 

Dela na investiciji glede zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (sanacijska dela odlagališča) 
niso bila izvajana v letu 2021. 
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Realizacija vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je znašala v letu 2021 
441.717,94 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. 
INFRA d.o.o. za leto 2021 85,18% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske 
postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 431.509,29 EUR z DDV. 

Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z 
dne 12.08.2019 in sklenjene pogodbe št. 2550-21-340002 o začasnem financiranju upravljanja 
odlagališča odpadkov Rakovnik v letu 2021 je INFRA v letu 2021 izvedla 1.580 ur, kar pomeni 
realizacijo v višini 40.290 EUR brez DDV oziroma 49.154 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z 
načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 59,53 % realizacijo. V 
istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih 
odlagališč v višini 49.154 EUR z DDV. 
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Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2021 1.410.943 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja 
gospodarske javne službe so znašali 1.370.609 EUR, prihodki iz naslova opravljanja »in-house« 
naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik pa 40.290 EUR.

V letu 2021 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.410.943 EUR. Stroški oz. odhodki iz 
naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 1.370.653 EUR. Razliko v višini 40.290 
EUR pa predstavljajo stroški iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik.

V letu 2021 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 31.12.2021 je bilo v podjetju zaposlenih 16 delavcev.

GJS

»in-
house«  

Rakovnik SKUPAJ
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.366.578 40.290 1.406.868 100%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR 4.031 0 4.031 0%
DRUGI PRIHODKI 0 0 0 0%
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 1.370.609 40.290 1.410.899 100%
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI  IZ FINANČNIH NALOŽB 44 0 44
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 0 0 0
SKUPAJ PRIHODKI 1.370.653 40.290 1.410.943

PRIHODKI DELEŽI

GJS

»in-
house«  

Rakovnik SKUPAJ
STROŠKI STORITEV 510.440 4.663 515.103 37%
STROŠKI DELA 843.259 34.994 878.253 62%
STROŠKI MATERIALA 12.515 633 13.148 1%
AMORTIZACIJA 3.948 0 3.948 0%

SKUPAJ DRUGI STROŠKI 404 0 404 0%
SKUPAJ STROŠKI 1.370.566 40.290 1.410.856 100%

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB 0 0 0
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 82 0 82
DRUGI FINANČNI ODHODKI  IN OSTALI ODHODKI 5 0 5
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI 1.370.653 40.290 1.410.943

STROŠKI DELEŽI
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