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Seznam uporabljenih kratic: 
 
A inšpekcija  –  revizija plinskega bloka 4 ali 5 
A1, A2, A3  – agregati na hidroelektrarnah na spodnji Savi (Boštanj, Arto-Blanca ali Krško) 
B inšpekcija  –  poglobljena revizija plinskega bloka 4 ali 5 
C inšpekcija  – generalni remont plinskega bloka 4 ali 5 
CPVO – celovita presoja vplivov na okolje 
EE naprave  – elektroenergetske naprave 
EES – elektroenergetski sistem 
ELES, d.o.o.  – sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja 
EOH – ekvivalentne obratovalne ure 
HE na spodnji  Savi  – hidroelektrarne na spodnji Savi 
HESS – Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 
KIS – kompleksni informacijski sistem 
KOEL  – ekstra lahko kurilno olje 
KPV – objekt kemične priprave vode 
MFE TEB – male fotovoltaične sončne elektrarne 
MZIP – ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
NEK – Nuklearna elektrarna Krško 
NEP – nacionalni energetski program 
NS – neopredmetena sredstva 
OOS – opredmetena osnovna sredstva 
OPPN – občinski podroben prostorski načrt  
OVE – obnovljivi viri energije 
PB – plinski bloki 
PB1-3 –  plinski blok 1, plinski blok 2 in plinski blok 3 
PB4-5 – plinski blok 4 in plinski blok 5 
PV – požarna varnost 
R1-3 – rezervoarji za ekstra lahko kurilno olje 
Skupina  HSE – skupina holding slovenske elektrarne 
SOPO – sistemski operater prenosnega omrežja 
SS – sistemske storitve 
TA – parna turbina  
TEB – Termoelektrarna Brestanica, d.o.o. 
TGP –  toplogredni plini 
URE – učinkovita raba energije 
VZD – varnost in zdravje pri delu 
WB – parni kotel 
ZP – zemeljski plin 
ZJNVETPS – Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju 
in področju poštnih storitev 
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1 UVOD 
 
1.1 POUDARKI V POSLOVANJU LETA 2014 
 
V letu 2014 je TEB nadaljevala z realizacijo strateško pomembnih razvojnih projektov, ob 
tem pa izpolnjevala tudi zahteve tekočega poslovanja ter v poslovnem letu 2014 dosegla 
pozitiven poslovni izid.   
 
TEB predstavlja v okviru Skupine GEN zanesljiv reze rvni vir napajanja, saj s svojimi 
fleksibilnimi plinskimi bloki izvaja sistemsko stor itev terciarne regulacije frekvence in 
zagon agregatov brez zunanjega vira napajanja. 
 
TEB ima v EES RS pomembno vlogo v sistemu zagotavlj anja jedrske varnosti v obliki 
zanesljivega in neodvisnega vira napajanja lastne r abe NEK v primeru havarij v EES. 
 
TEB je zaradi dolgoletnih izkušenj  na plinski tehn ologiji vse nadaljnje razvojne 
programe usmerila v širitev obstoje čih proizvodnih zmogljivosti  plinskih blokov, s 
ciljem zadržati oziroma pove čati delež pokrivanja zahtevanih potreb sistemskih 
storitev terciarne regulacije v EES RS. 
 

 
ORGANI UPRAVLJANJA  

Družbo vodi in zastopa poslovodstvo, ki ga predstavlja direktor Tomislav Malgaj; 5-letni 
mandat je nastopil 1. novembra 2010. Njegovo delovanje nadzira nadzorni svet. Vse 
pristojnosti skupščine opravlja v skladu z Aktom o ustanovitvi edini družbenik GEN energija, 
d.o.o., Krško. V poslovnem letu 2014 ni bilo sprememb v lastniški sestavi družbe TEB. 
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PROIZVODNJA 

Fakturirana realizacija prevzetih količin električne energije s strani kupca v letu 2014 znaša 
10.958 MWh in predstavlja 54,79% indikativno načrtovane proizvodnje. Značilnost 
proizvodnje v letu 2014 je povečano število aktivacij in zagonov za potrebe terciarne 
regulacije moči in s tem tudi večja proizvodnja.  
  
Prodana elektri čna energija iz PB po mesecih 

Mesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2014 

MWh 1.114 452 509 725 174 354 264 404 760 4.193 1.375 634 10.958 

 
Poraba goriv v letu 2014 

KOEL  
2.375.453 litrov 

ZP  
2.204.252 Sm3 

 
V letu 2014 je bilo skupno izvedenih 179 zagonov na zemeljski plin in KOEL, od tega je bilo 
izvedenih 61 zagonov v sklopu testiranj in 118 zagonov za zagotavljanje terciarne regulacije 
na zahtevo GEN energije. Vključno s testiranji na zahtevo TEB in zagoni za terciarno 
regulacijo znaša zagonska zanesljivost PB1-5 v letu 2014 98,3%.  
V letu 2014 je bilo emitiranih 10.422 ton CO 2. Ostanek emisijskih kuponov na dan 
31.12.2014 znaša 198.320 ton CO2, ki bodo predvidoma porabljeni v naslednjih letih. 
  
V letu 2014 so sončne elektrarne MFE TEB1-3 skupaj poslale v elektroenergetsko omrežje 
146 MWh elektri čne energije , kar predstavlja 93,3% realizacijo letnega plana. 
 
Realizacija pripadajočega 2,8% deleža TEB od proizvedene električne energije iz HE na 
spodnji Savi   znaša 14.972 MWh. 
 
VZDRŽEVANJE 

Vzdrževanje tehnoloških sistemov in vseh pripadajočih komponent je v letu 2014 potekalo v 
skladu z vzdrževalnimi navodili za zagotavljanje maksimalne varnosti, zanesljivosti in 
razpoložljivosti elektrarne. Izvedene so bile naslednje ključne aktivnosti: 

– revizija PB1, PB2 in PB3  s podrobnim pregledom sistemov vzbujanja in servisom 
zagonskih diesel motorjev, odprava napake na vzbujanju PB2, 

– na PB4-5 so poleg odprave defektov na krmiljenju ventila gorilnika, signalizaciji 
položaja trip ventila in meritvi položaja VIGV, potekale  priprave in preventivna 
zamenjava nezanesljivih interface relejev gorilnikov,   

– na sistemu oskrbe z vodo in gorivi  je bila izvedena zamenjava gumijaste 
membrane jezu črpališča na potoku, na sistemu meritev količine goriv v rezervoarjih 
je bila odpravljena napaka na koncentratorju podatkov ter preventivno zamenjane 
sonde meritev nivoja in temperature KOEL, z metodo akustične emisije so bile 
preizkušene filtrske posode sistema dovoda zemeljskega plina, 

– na elektroenergetskih sistemih  so bili poleg pregledov med večjimi vzdrževalnimi 
posegi zamenjani odvodniki prenapetosti, na ključnih mestih so bili vgrajeni 
analizatorji električne energije, nabavljena je bila naprava za sekundarno 
preizkušanje elektroenergetskih zaščitnih sistemov ter izvedeno šolanje za njeno 
uporabo, 

– na informacijskih sistemih  je bil vzpostavljen nov sistem za digitalno podpisovanje 
dokumentov ter sistem za varnostne liste, vzpostavljena in konfiguirana je bila 
oprema za meritve električne energije ter pripravo obratovalnih podatkov za GEN 
energijo, izvedenih je bilo več posodobitev na področju računalniških omrežij, 

– na protipožarnih sistemih  so potekale zaključne aktivnosti v sklopu projekta novega 
črpališča požarne vode in pregled sistema javljanja požara Zarja v ČNP, izvedeni so 
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bili letni pregledi in funkcionalni preizkusi protipožarnih sistemov, izvedena je bila 
zamenjava cevovodov in pisarniških hidrantov v objektu delavnic in pisarn, 

– na ostalih sistemih je bila izvedena predelava sistema razplinjevanja na parni 
kotlovnici, izvedena so bila še zadnja popravila naprav, poškodovanih ob pojavu 
prenapetosti pri testu zagona iz teme v novembru 2013, izvedena je bila obnova 
prostorov elektro delavnice in pričeta sanacija strehe na objektu proizvodnje. 

 
Služba tehnične operative je v letu 2014, skladno s sklenjeno 5-letno pogodbo o 
vzdrževanju, sodelovala pri izvedbah revizij HE na spodnji Savi ter izvedbi periodičnih 
pregledov in odpravi manjših okvar na vseh objektih. 
 
V letu 2014 so bili realizirani stroški vzdrževanja vseh tehnoloških sistemov v višini 1.062.435 
EUR.  
 
NALOŽBE 

Vrednost realiziranih naložb v osnovna sredstva v letu 2014 znaša 268.811 EUR za 
realizacijo: 

– projekta izgradnje IT prostora na lokaciji nekdanjega 20kV stikališča, 
– projekta Zamenjava plinskih blokov PB1-3 3x23 MW, 
– drobnih naložb na področju informacijske in računalniške tehnologije,  nabavo 

orodja in opreme, dobavo in montažo skladiščnih in arhivskih regalov in zamenjavo 
enega izrabljenega službenega vozila. 

 

Za projekt izgradnje IT prostora na lokaciji nekdan jega 20 kV stikališ ča je bila po 
pripravljeni razpisni dokumentaciji podpisana pogodba z izbranim projektantom za izdelavo 
celotne projektne dokumentacije, po kateri se je konec leta pričelo z izdelavo projektne 
dokumentacije. 
  

Za zagotavljanje zanesljivosti elektroenergetskih n aprav  sta bili nabavljeni dve napravi, 
in sicer naprava za sekundarno preizkušanje elektroenergetskih zaščitnih sistemov in 
bremenski upor za izvajanje zagona iz teme in otočno napajanje lastne rabe NEK, slednji je 
bil nabavljen zaradi pojava prenapetosti na visokonapetostni strani  (110 kV) v novembru 
2013.  
 
ZAMENJAVA PLINSKIH BLOKOV PB 1-3 3x23  MW 
 
Pomemben poudarek z naložbenega vidika predstavlja v letu 2014 nadaljevanje priprav za 
projekt Zamenjava plinskih blokov PB1-3 3x23 MW , v okviru katerih je bilo poleg 
noveliranega investicijskega programa (NIP) pridobljeno okoljevarstveno soglasje ter 
spremenjeno obstoječe okoljevarstveno dovoljenje in pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
  
Po sprejetju Razvojnega načrta za obdobje 2015-2019 z vizijo razvoja do leta 2024, ki ga je 
družbenik GEN energija d.o.o. s sklepom potrdil 13.10.2014, je direktor Termoelektrarne 
Brestanica sprejel Sklep o potrditvi Novelacije investicijskega progra ma Zamenjava 
plinskih blokov PB 1-3 3x23 MW (Izgradnja plinskih blokov PB 2x40-70 MW), 1. Faza 
(marec 2014) in odobritvi investicije Izgradnja pli nskih blokov PB 2x40-70 MW v TEB, 
1. Faza, ki obsega realizacijo faze 1A in pridobite v zavezujo če ponudbe za izvedbo 
faze 1B z opcijo, da si družba pridružuje pravico d o kon čne odlo čitve o izvedbi faze 1B 
do 31.1.2018. 
V decembru 2014 je bila v zaključni fazi priprava razpisne dokumentacije za predmetni 
projekt, ki je bila skladno z ZJNVETPS v januarju 2015 objavljena na portalu javnih naročil in 
v Uradnem listu Evropske unije. 
S sklepom direktorja o izvedbi investicije z dne 30.10.2014, potrditvijo nadzornega sveta in 
sklepom nadzornega sveta z dne 22.12.2014 je bil izpolnjen pogoj, po katerem se je s 
1.11.2014 pričela investicija evidentirati kot zgradbe in oprema v gradnji oz. izdelavi.  
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DOLGOROČNA FINANČNA NALOŽBA V DRUŽBO HESS 

TEB je na projektu izgradnje HE na spodnji Savi udeležena v obliki naknadnih vplačil 
družbenikov z 2,8% vložkom, glede na celotno predračunsko vrednost naložbe.  
Skladno z družbeno pogodbo nas je družba HESS d.o.o. v mesecu juniju obvestila, da 
vplačila naknadnih vložkov do konca leta niso potrebna. Tako v letu 2014 ni bilo realiziranih 
naknadnih mesečnih vplačil. 
 
ZAPOSLENI 

Po stanju na dan 31.12.2014  je v družbi zaposlenih 105 delavcev , povprečno število 
zaposlenih v letu 2014 po stanju na prvi dan v posameznem mesecu pa znaša 111,5. V letu 
2014 smo beležili 2 odhoda zaposlenih ter 6 upokojitev. 
 

Na dan 31.12.2014 je imela družba s 3 zaposlenimi sklenjene pogodbe o izobraževanju ob 
delu in 2 štipendista za pridobitev VI/II ravni izobrazbe. Enemu štipendistu pogodbene 
obveznosti mirujejo.  
 
OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE IN VODENJE KAKOVOSTI 

Učinkovito delovanje v vseh poslovnih procesih družbe poteka tudi v letu 2014 po že 
uveljavljenih sistemih: Vodenje kakovosti po ISO 9001:2008, Ravnanje z okol jem po ISO 
14001:2004, Vodenje varnosti in zdravja pri delu po  BS OHSAS 18001:2007 ter Sistem 
obvladovanja procesne varnosti . Za doseganje osnovnih ciljev, predvsem zagotavljanje 
varnega in zanesljivega obratovanja ter primerne obratovalne razpoložljivosti elektrarne, je 
bistveno učinkovito in sistematično obvladovanje neskladnosti med obratovanjem. V mesecu 
marcu 2014 so po izvedenih rednih letnih notranjih presojah potekale zunanje presoje vseh 
treh sistemov vodenja. Ugotovljeno je bilo dosledno delovanje skladno s postavljenimi 
politikami vseh treh sistemov in s tem povezano podaljšana veljavnost certifikatov. V okviru 
pridobljenega certifikata Družini prijazno podjetje je bila v juliju 2014 po enoletnem obdobju 
izvajanja ukrepov uspešno opravljena zunanja presoja.  
 
Pooblaščena inštitucija BVQI je v mesecu januarju 2014 izvedla presojo na področju emisij 
toplogrednih plinov (emisij CO2) in potrdila doslednost in natančnost nadzora na tem 
področju. Na podlagi izvedenega monitoringa emisij snovi v zrak, emisij snovi v vode, emisij 
elektromagnetnega sevanja in emisij hrupa so bila v mesecu marcu 2014 na ARSO in 
Statistični urad predana vsa zakonsko določena poročila. Skladno z zahtevami SEVESO 
direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč je bila na ARSO predana tudi Zasnova 
zmanjšanja tveganja za okolje in v marcu izveden inšpekcijski pregled, na katerem ni bilo 
prepoznanih nepravilnosti. V maju 2014 je bila izdana Odločba o spremembi 
okoljevarstvenega dovoljenja, ki vključuje zakonske zahteve, vezane na izgradnjo in 
delovanje novih PB. Prav tako so postavljene nove oz. dodatne zahteve za obstoječe PB, 
skladno z zakonodajo.  
 
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (VZD) TER POŽARNA VARNO ST (PV) 

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti je v letu 2014 potekalo po 
določilih veljavne zakonodaje, standarda BS OHSAS 18001:2007, podzakonskih predpisov 
in internih aktov s področja VZD in PV.  
V okviru varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti so potekale naslednje aktivnosti: 
usposabljanje za zaposlene, dijake, zunanje izvajalce in ostale v skladu z delovno-pravno 
zakonodajo, priprava dokumentacije, nadzor in izvajanje požarnih straž pri revizijah PB1-3, 
uspešno je bila izvedena letna presoja skladno s standardom BS OHSAS 18001:2007, 
potekala je promocija zdravja na delovnih mestih in izvajanje programa MPAO. Zagotovljen 
je bil nadzor nad uporabo osebne varovalne opreme, nadzor nad upoštevanjem varnostnih 
ukrepov pri izvajalnih delih in ukrepih s področja varstva pred požarom pri pretakanju goriva. 
Hkrati je potekalo izvajanje rednega nadzora na deloviščih, pri posameznih projektih ter 
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redno vzdrževanje gasilske opreme, vozil, tehnike in prostorov. Služba izvaja tudi storitve pri 
koordinaciji VZD in PV HE na spodnji Savi in izvaja storitve VZD in PV za družbo GEN 
energija d.o.o. 
 
 
PRIHODKI – 17.145.103 EUR  

–        poslovni prihodki  16.501.684 EUR 
–        finan čni prihodki iz deležev  264.314 EUR 
–        finan čni prihodki iz danih posojil  314.402 EUR 
–        drugi prihodki  64.703 EUR 
 
 
STROŠKI / ODHODKI – 14.063.165 EUR  

–        poslovni stroški / odhodki     13.700.903 EUR  
–        prevrednot. poslovni stroški / odhodki  274.417 EUR 
–        finan čni odhodki iz poslovnih obveznosti  24.697 EUR 
–        drugi odhodki  63.148 EUR 
 
 
ČISTI POSLOVNI IZID – 2.636.704 EUR 

–        celotni poslovni izid leta 2014  3.081.938 EUR 
–        davek iz dobi čka 435.297 EUR 
–        odloženi davki              9.937 EUR 
–        čisti poslovni izid leta 2014  2.636.704 EUR 

 
 

                                                                           vrednosti v EUR 

 
 

 

PODATKI in KAZALNIKI 2010 2011 2012 2013 2014

Sredstva na dan 31.12.… 57.260.275 59.794.315 61.140.906 61.000.091 64.338.420

Kapital na dan 31.12…. 53.723.314 54.685.538 56.328.268 57.542.220 60.205.430

Prihodki 16.106.502 17.490.947 18.086.051 15.300.164 17.145.103

Čisti prihodki od prodaje 15.472.787 16.637.242 17.172.394 14.543.711 16.447.725

Dodana vrednost 11.160.687 9.632.245 8.682.331 9.487.282 10.281.687

EBIT 1.470.519 485.184 932.546 980.168 2.526.364

EBITDA 6.497.846 5.373.699 4.132.219 4.753.348 5.197.021

Čisti dobiček 1.645.720 1.069.812 1.556.087 1.198.276 2.636.704

Produktivnost na zaposlenega 99.649 82.327 76.161 83.958 97.921

Proizvodnja v GWh 6 12 10 5 11

Naložbe 801.365 322.102 6.035.172 958.803 268.811

Število zaposlenih na dan 31.12…. 112 117 114 113 105

Koeficient celotne gospodarnosti (prihodki/odhodki) 1,14 1,08 1,09 1,09 1,22

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) 0,032 0,020 0,028 0,021 0,046

Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA) 0,029 0,018 0,026 0,020 0,042
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1.2 POROČILO DIREKTORJA 
 
 
Spoštovani poslovni partnerji in sodelavci! 
 
Poslovanje Termoelektrarne Brestanica je bilo  v 
letu 2014 kljub gospodarsko in socialno 
zaostrenim razmeram  dobro in finančno 
stabilno, skladno z zastavljenimi cilji iz 
poslovnega načrta družbe. 
Za dosežene dobre rezultate gre pohvala prav 
vsem zaposlenim v TEB, kakor tudi krovni družbi 
GEN energija, s katero smo imeli sklenjeno 
pogodbo o zakupu plinskih agregatov. Z  
instaliranimi 297 MW moči zagotavljamo 
proizvodnjo električne energije za: 

– izravnavo odstopanj električne energije 
na organiziranem trgu z električno 
energijo, 

– zagotavljanje potrebne havarijske moči v EES, ki jih povzročijo prekinitve delovanja 
delujočih proizvodnih enot in okvare prenosnega omrežja, 

– komercialno obratovanje. 
 
Izvajanje sistemskih storitev terciarne regulacije in zagon agregatov iz brez napetostnega 
stanja ostaja še vedno naša primarna dejavnost ob tem, da TEB s svojimi plinskimi agregati 
3x23 MW predstavlja tudi neodvisen zunanji vir napajanja nujne lastne rabe NEK. V letu 
2014 smo kot vodilni ponudniki terciarne regulacije izpolnili vse pogodbene obveznosti do 
naročnika in se uspešno odzvali na vse pozive operaterjev CV GEN energije. V TEB se vsi 
zaposleni zavedamo, da je za varno in zadostno elektroenergetsko oskrbo odjemalcev 
potrebna zanesljiva rezerva terciarne regulacije frekvence, ki se praviloma angažira ob 
nepričakovanem izpadu večje proizvodne enote ali v primerih dolgotrajnejšega neravnovesja 
med proizvodnjo in odjemom. Za zakup in angažiranje rezervne delovne moči za potrebe 
nemotenega delovanja terciarne regulacije frekvence je skladno z veljavno zakonodajo 
odgovoren sistemski operater ELES. 
 
Da bo TEB ostala še naprej vodilni ponudnik terciarne regulacije v EES RS, je ključno 
uresničiti projekt zamenjave plinskih blokov 3x23 MW, ki so bili zgrajeni v letu 1975. S tem  
ciljem so skozi vse leto potekale intenzivne priprave za uresničevanje zastavljenega projekta 
izgradnje nadomestnih plinskih agregatov. Projekt je vključen tako v razvojnem načrtu 
Skupine GEN, ki je bil potrjen s strani Slovenskega državnega holdinga, kakor v Razvojnem 
načrtu za obdobje 2015-2019 z vizijo razvoja do leta 2024, potrjenim s strani edinega 
družbenika GEN energija. 
 
V letu 2014 so plinski bloki obratovali stabilno, saj smo obratovali z 98,3% zagonsko 
zanesljivostjo naprav. V omrežje smo oddali 10.958 MWh električne energije, kar predstavlja 
54,79% realizacijo letnega plana, zagonska zanesljivost PB za potrebe naročnika je bila 
98,3%. Ob tem je bilo porabljeno gorivo v razmerju ZP 45% : KOEL 55%, za kar smo v 
ozračje emitirali 10.422 ton ekvivalentne količine toplogrednega plina CO2. V letu 2014 so 
sončne elektrarne MFE TEB1-3 proizvedle skupaj 146 MWh električne energije. 
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Na področju vzdrževanja smo na tehnoloških napravah elektrarne izvedli vse predvidene 
remonte postrojev, manjše posodobitve in vrsto preventivnih aktivnosti. Za povečanje 
varnega in zanesljivega delovanja naprav elektrarne je bila v letu 2014 uspešno zaključena  
rekonstrukcija črpališča požarne vode. Ostalih ve čjih naložb nismo na črtovali, saj vsa 
prosta finan čna sredstva var čujemo za realizacijo projekta Zamenjava plinskih bl okov 
PB 1-3 3x23 MW.  
 
Ob tem smo sledili uresničevanju ostalih dejavnosti podjetja, ki obsegajo skladiščenje tekočih 
derivatov, vzdrževanje objektov HE na spodnji Savi ter ostalih dejavnosti na področju 
energetike in ekologije. Z visoko stopnjo poslovne prilagodljivosti, inovativnosti, kakovosti 
izvedenih storitev in odločnostjo vseh zaposlenih smo v celoti dosegli zastavljene strateške 
cilje.  
 
Med ostalimi poslovnimi rezultati je vsekakor potrebno poudariti uspešno opravljene zunanje 
presoje sistemov vodenja, ki izpolnjujejo zahteve standardov ISO 9001, ISO 140001 in BS 
OHSAS 18001. V TEB si namreč prizadevamo za doseganje celovitih in jasnih politik 
kakovosti v procesih upravljanja podjetja, ravnanja z okoljem ter zagotavljanja varnosti in 
zdravja pri delu.  
 
Tudi v prihodnje želimo ohranjati pozitivno naravnano delovno okolje. V letu 2013 smo 
pristopili k pridobitvi osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, s poudarkom na 
usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, ki smo ga uspešno revidirali v 
letu 2014. V TEB se namreč vsi zaposleni zavedamo naše družbene odgovornosti, zato 
dajemo v podjetju velik poudarek na upravljanju s človeškimi viri, v okviru katerih zaposlenim 
omogočamo izobraževanja, dobro informiranje, dobre delovne pogoje in primerno plačilo, 
širše pa družbeno odgovornost gradimo na integraciji in soodvisnosti podjetja z lokalno 
skupnostjo. To dokazujemo v okviru zakonskih možnosti z izraženo podporo številnim 
športnim, kulturnim in humanitarnim društvom v krajevni skupnosti Brestanica in širše.  
 
V poslovnem letu 2014 smo se zelo intenzivno vključili v pogajanja s sistemskim operaterjem 
prenosnega omrežja za dolgoročni zakup preostalih prostih kapacitet elektrarne za terciarno 
rezervo, katerih rezultat je sklenitev več letne pogodbe med GEN energijo in ELES-om. S 
sklenitvijo pogodbe je TEB pridobila stabilen vir financiranja za realizacijo projekta izgradnje 
novih kapacitet rezervnih zmogljivosti, zato v novo poslovno leto zremo z optimizmom. K 
temu nas zavezujejo naši zaposleni, ki vsak dan znova dokazujejo svojo strokovnost in 
pripadnost podjetju z uresničevanjem zastavljenih ciljev. Verjamem, da naša vztrajnost in 
način dela vodita k doseganju zastavljenih ciljev, za kar gre posebna zahvala vsem 
zaposlenim. Zahvaljujem se tudi lastniku, družbi GEN energija, za izkazano zaupanje in 
podporo pri uresničevanju ciljev poslovne politike TEB. Zahvala gre tudi predstavnikom 
sindikata in članom sveta delavcev, s katerimi je vzpostavljeno korektno in tesno 
sodelovanje. Prav tako gre zahvala članom nadzornega sveta za izkazano zaupanje in 
podporo pri upravljanju družbe. Z njihovo pomočjo omogočamo dolgoročni razvoj in rast 
podjetja, zaposlenim pa varno delovno okolje. 
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1.3 POROČILO NADZORNEGA SVETA 
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2 POSLOVNO POROČILO 
 
2.1 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI 

 

Polno ime družbe: Termoelektrarna Brestanica d.o.o. 

Skrajšano ime: TEB d.o.o. 

Oblika organiziranosti: družba z omejeno odgovornostjo 

Naslov: Cesta prvih borcev 18, 8280 BRESTANICA 

Osnovna dejavnost: 35.112   Proizvodnja elektrike v TE in JE 

Velikost družbe: srednje velika gospodarska družba  

Število zaposlenih na dan 31.12.2014: 105 

Transakcijski ra čun pri: NLB SI56 0298 0001 5896 423 

                                         NKBM SI56 0480 2000 1027 158 

Identifikacijska številka za DDV: SI49407783 

Matična številka: 5033772 

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Krškem, srg. 1/00146/00 

Osnovni kapital: 10.826.034 EUR 

Predsednik nadzornega sveta: Jože Špiler 

 
Telefon: 

 
(07) 48 16 000 

Telefax: (07) 49 22 262 

Spletni naslov: www.teb.si 

E-pošta: info@teb.si 
 

 
 
2.2 LASTNIŠKA SESTAVA DRUŽBE 
 
Delovanje Termoelektrarne Brestanica d.o.o. kot enoosebne družbe temelji na določilih Akta 
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, ki ga je družbenik GEN energija, d.o.o., Krško 
sprejel dne 20.11.2007 in delno spremenil 14.9.2010. Določila ustanovitvenega akta kot 
temeljnega pravnega akta so skladna s sklepi ustanovitelja. 
 
 Lastniška sestava Termoelektrarne Brestanica d.o.o . na dan 31.12.2014 

DRUŽBENIK NASLOV OSNOVNI KAPITAL 
 (v EUR) DELEŽ v % 

GEN energija, d.o.o. Vrbina 17,  
8270 Krško 10.826.034 100,00 
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2.3 ORGANI DRUŽBE IN NJIHOVA SESTAVA 
 
TEB ima v veljavi dvotirni sistem upravljanja, po katerem družbo vodi direktor, njegovo 
delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Vlogo in vse pristojnosti skupščine opravlja edini 
družbenik GEN energija, d.o.o., Krško. V poslovnem letu 2014 ni bilo sprememb v sestavi 
organov družbe.  
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
2.4 DEJAVNOSTI DRUŽBE 
 
Glavna dejavnost: 

– proizvodnja električne energije v TE in JE. 
 

Registrirane dejavnosti: 
 
Osnovna energetska dejavnost: 

– proizvodnja električne energije v TE in JE, 
– proizvodnja električne energije v HE, 
– distribucija električne energije, 
– trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži, 
– skladiščenje. 

 
  
2.5 ORGANIZACIJSKE IN POSLOVNE POVEZAVE 
 
V poslovnem letu 2014 je Termoelektrarna Brestanica d.o.o. sodelovala v organizacijskih 
povezavah v okviru skupin GEN energija, d.o.o., Krško in HSE d.o.o., Ljubljana. TEB je na 
podlagi udeležbe v osnovnem kapitalu družbenik podjetja HESS, d.o.o., Brežice, ki je bilo 
vpisano v sodni register 1. aprila 2008.  
 
Skupino GEN so v poslovnem letu 2014 tvorile družba GEN energija, d.o.o., Krško kot 
krovna družba, v okviru katere posluje TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o. skupaj z 
ostalimi povezanimi družbami:  

– NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, d.o.o., 
– SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, d.o.o.,  
– SREDNJESAVSKE ELEKTRARNE, d.o.o., 
– HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, d.o.o., 

SKUPŠČINA NADZORNI SVET POSLOVODSTVO 

S sprejemom 
Akta o ustanovitvi 

je pristojnosti skupščine 
prevzel edini družbenik 

oz. lastnik – GEN 
energija, d.o.o. 

 
 

Sestavljajo ga trije člani: 
Predsednik: Jože Špiler 
Član: Nikola Galeša 
Član: Roman Pleterski  

Družbo neposredno vodi in 
zastopa poslovodstvo , ki 

ga predstavlja direktor 
družbe Tomislav Malgaj ; 
 5-letni mandat je nastopil 

1.11.2010. 
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– GEN-I, d.o.o., 
– GEN-I Istanbul WELC, Turčija, 
– GEN-I, d.o.o. Beograd, Srbija, 
– GEN-I, d.o.o. Zagreb, Hrvaška, 
– GEN-I Budapest Kft. Madžarska, 
– GEN-I Tirana Sh.p.k., Albanija, 
– GEN-I Tirana Sh.p.k., Podružnica Kosovo, 
– GEN-I d.o.o., Sarajevo, BiH, 
– GEN-I DOOEL Skopje, Makedonija, 
– GEN-I Athens SMMLC, Grčija,  
– S.C. GEN-I, Bucharest s.r.l.,Romunija, 
– GEN-I Sofia SpLLC, Bolgarija, 
– GEN-I Milano S.r.l., Italija, 
– GEN-I Vienna GmbH, Avstrija, 
– HSE INVEST, d.o.o., 
– ZEL-EN, d.o.o. 
– ARJE d.o.o. 
  

 
 
2.6 ORGANIZIRANOST DRUŽBE 
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2.7 VIZIJA, POSLANSTVO IN STRATEŠKI CILJI  
 
 
• Vizija 

Vizija TEB je ohraniti vlogo vodilnega ponudnika SS na trgu električne energije in s tem 
družbi zagotoviti uspešno uresničevanje izzivov sedanjosti in prihodnosti, ki bo v EES 
prepoznano kot eno najsodobnejših, zaupanja vrednih in trajnostno naravnanih energetskih 
družb. 

 
 

• Poslanstvo 

Poslanstvo zaposlenih v TEB je v tem, da družba in s tem tudi Skupina GEN zagotavljata 
zanesljivo in varno proizvodnjo električne energije, pri čemer je cilj TEB ostati vodilni 
ponudnik dela SS terciarne regulacije in temnega zagona v slovenskem EES ter hkrati ostati 
nepogrešljiv rezervni vir napajanja za nujno lastno rabo električne energije v NEK. Z 
dokončanjem trenutno zastavljenih razvojnih programov ter dodajanjem novih, bo 
zagotovljeno dolgoročno stabilno poslovanje družbe ter tako omogočen trajnostni razvoj in 
socialna varnost zaposlenih.   
 
 
• Strateški cilji 

– optimalno tehnološko obvladovanje obstoječih postrojev ter optimizacija stroškov 
poslovanja, 

– zamenjava plinskih blokov PB1-3 3x23 MW,  
– aktivna vloga pri izgradnji in izvajanje vzdrževanja novozgrajenih HE na spodnji Savi, 
– aktivno sodelovanje v programih Skupine GEN. 

 
 
• Vrednote 

V TEB se zavedamo naše odgovornosti do poslovnih partnerjev, lastnikov, zaposlenih in 
družbe kot celote. Njihova pričakovanja uresničujemo z zagotavljanjem varnega in 
zanesljivega obratovanja naprav, z upoštevanjem načel varovanja okolja ter temeljnih 
zakonskih in moralnih pravil slovenske in širše evropske družbe. 
 

V skladu s poslanstvom in vizijo so naše glavne vrednote: 
– strokovnost, 
– inovativnost, 
– skrb za okolje, 
– pripadnost in odgovornost. 

  
 
• Kadrovska strategija 

TEB bo tudi v bodoče kadrovsko organizirana tako, da bo uresničevala zastavljene strateške 
cilje. S kadrovsko strukturo zaposlenih uspešno pokrivamo vse poslovne funkcije, zaposleni 
pa so usposobljeni za opravljanje del na posameznih strokovnih področjih. To se je 
zagotovilo predvsem s politiko zaposlovanja v zadnjem desetletju, načrtno štipendijsko 
politiko in izvajanjem permanentnega izobraževanja zaposlenih.  
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2.8 KAKOVOST 
 
Služba za kakovost je imela v letu 2014 osnovno nalogo, da zagotavlja učinkovito delovanje 
sistema vodenja družbe v tistem delu, ki vključuje: 
 

– sistem vodenja kakovosti, ki je usklajen z zahtevam i referen čnega standarda 
ISO 9001:2008, 

– sistem ravnanja z okoljem, ki je usklajen z zahteva mi referen čnega standarda 
ISO 14001:2004, 

– sistem vodenja varnosti in zdravja, ki je usklajen z zahtevami referen čnega 
standarda BS OHSAS 18001:2007, 

– sistem obvladovanja procesne varnosti (SOPV), ki je  vzpostavljen po zahtevah 
SEVESO.  

 
Rezultat učinkovitega delovanja sistema vodenja je sistematično in učinkovito vodenje 
sistema kakovosti, sistema ravnanja z okoljem in vodenja sistema varnosti in zdravja ter 
obvladovanja procesne varnosti v vseh poslovnih procesih družbe z vidika: 

– delovanja skladno s postavljenimi politikami kakovosti, okolja, varnosti in zdravja ter 
procesne varnosti, 

– doseganja zastavljenih ciljev kakovosti, okolja, varnosti in zdravja ter procesne 
varnosti. 

 
Stanje po postavljenih osnovnih ciljih za leto 2014 : 

– zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja ter primerne obratovalne 
razpoložljivosti elektrarne za izpolnitev pogodbenih zahtev ter pričakovanj kupca 
oziroma odjemalca električne energije in moči (obseg proizvodnje, nivo faktorja 
obratovalne razpoložljivosti K, število reklamacij); vrednosti indikatorjev so razvidne iz 
poročila službe proizvodnje, 

– stanje izpolnjevanja zahtev in pričakovanj lastnika (doseganje zastavljenih poslovnih 
in strateških ciljev) je razvidno iz posameznih točk poslovnega poročila,  

– TEB pri poslovanju in delovanju izpolnjuje zahteve zakonodaje, 
– vplivi na okolje so bili v okviru predpisanih mej, 
– v mesecu marcu je bila izvedena redna letna zunanja kontrolna presoja sistema 

kakovosti, sistema ravnanja z okoljem ter sistema varnosti in zdravja pri delu ter 
požarne varnosti. 

 
Stanje po podpornih ciljih za leto 2014: 
 

– Prijave neskladnosti med obratovanjem  
Učinkovito obvladovanje neskladnosti med obratovanjem je ključno za doseganje 
osnovnih ciljev, zato se je vsaka prijavljena neskladnost sistematično analizirala in 
reševala. V predmetnem obdobju je bilo prijavljenih 54 neskladnosti, od tega jih je bilo 
kritičnih 18. Na plinskih blokih je bilo v predmetnem obdobju skupno 21 prijav 
neskladnosti med obratovanjem, od tega je bilo 13 kritičnih prijav neskladnosti. 
 

– Vodstveni pregled 
Vodstvo družbe je meseca februarja zaključilo redni letni pregled sistemov vodenja. 
Ugotovljena je bila ustreznost izvajanja in izpolnjevanja postavljenih zahtev ter 
ustreznost in učinkovitost postavljenih politik, ciljev in procesov. 
 

– Notranje presoje 
Po presojah v mesecu marcu in mesecu maju je bil v septembru izveden še zadnji del 
presoje sistema vodenja - podporni procesi. Ugotovljena je bila ustrezna stopnja 
izvajanja in izpolnjevanja postavljenih zahtev za sisteme in proizvod ter ustreznost in 
učinkovitost sistema vodenja ter vzdrževanja le tega. Izrednih notranjih presoj ni bilo. 
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– Korektivni in preventivni ukrepi 
Pri notranji so bile ugotovljene 3 neskladnosti, pri zunanji presoji jih je bilo 
ugotovljenih 7. Določeni so bili korektivni ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti, ki 
so realizirani. 

 
– Izvedbeni okoljski cilji 

Nadalje se je izvajalo preventivne ukrepe za preprečitev okoljskih nesreč, izvajal se je 
monitoring vplivov na okolje, zaposlene in javnost se je obveščalo o stanju ter 
dosežkih na področju ravnanja z okoljem. Izvajali so se EKO kolegiji, kjer so se 
obravnavale teme s področja ekologije. 

 
– Informiranje in komuniciranje 

Informiranje in komuniciranje je potekalo tako znotraj družbe kakor tudi z okoljem 
(ekonomsko, družbeno, …) z uporabo ustreznih metod in tehnik (objave v lokalnem 
časopisu, na info točki TEB, spletni strani TEB …). 
 

– Usposabljanja 
Usposabljanja so bila usmerjena v ohranjanje nivoja poznavanja, razumevanja, 
zavedanja in osveščenosti glede pomena kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in 
zdravja pri delu ter nujnosti in potrebnosti nadaljnjega razvoja in izboljšav.  

 
– Svet za kakovost in okolje 

Člani kolegija direktorja so istočasno tudi člani Sveta za kakovost in okolje. Teme s 
področja vodenja sistemov so obravnavali v okviru sestankov kolegija direktorja in na 
izrednih sestankih. Obravnavane so bile pomembnejše teme, in sicer notranja 
presoja, vodstveni pregled, zunanja presoja in analiza prijav neskladnosti za leto 
2014. 

 
– Učinkovitost, razvoj in izboljšave sistema oz. sistem ov vodenja 

Na osnovi poročil, pregledov, presoj in analiz se je analiziralo in vrednotilo delovanje 
sistema vodenja z vidika učinkovitosti, ustreznosti, neskladnosti in pomanjkljivosti za 
potrebe ukrepanja ter zagotavljanja neprestanega razvoja in nenehnih izboljšav. 
Zaključki analiz so zadovoljivi. 

 
– Poročanje direktorju   

O delovanju sistemov vodenja se je redno in tekoče poročalo direktorju družbe na 
sestankih kolegija oz. s strani članov Sveta za kakovost in okolje. 

 
V juliju 2014 je bila po enoletnem obdobju izvajanja ukrepov uspešno opravljena zunanja 
presoja certifikata Družini prijazno podjetje. 
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2.9 KOMUNICIRANJE 
 
V letu 2014 smo namenjali veliko pozornosti tako komuniciranju z lastnikom, poslovnimi 
partnerji, zaposlenimi, kot tudi s širšo družbeno skupnostjo.  
 
Poslovne vezi in komunikacija za urejanje medsebojnih razmerij z lastnikom GEN energijo so 
se na poslovnem področju v največji meri vzpostavljale z dogovarjanjem o medsebojnih 
pogodbenih odnosih in na sestankih po posameznih poslovnih področjih. S stališča lastništva 
je bil lastnik v največji meri seznanjen s pisno pripravljenim gradivom in neposredno na sejah 
nadzornega sveta.  
 
O tekočem poslovanju družbe so se izvajale interne in eksterne oblike obveščanja, ki so 
potekale v obliki tedenskih kolegijev vodilnih in vodstvenih delavcev, kolegijev posameznih 
sektorjev ter EKO kolegijev. Obveščanje zaposlenih je potekalo po ustaljenih oblikah kot so: 
obveščanje preko oglasnih tabel, uporaba elektronske pošte, obveščanje preko interaktivne 
info točke v recepciji družbe, preko spletne strani ter preko omrežne povezave KIS-a, ki 
zajema celovito bazo podatkov, od zaposlenih do delovanja posameznih poslovnih funkcij.  
 
Veliko pozornost smo namenjali tudi eksternemu komuniciranju z objavo določenih dogodkov 
v sredstvih javnega obveščanja, predvsem v lokalnih medijih, pa tudi na širšem nivoju. 
Nadaljevali smo z objavo podatkov o obratovanju elektrarne ter ekoloških podatkov o vplivih 
na okolje v časopisu Posavski obzornik, ter skrbeli za ažurno predstavljanje in informiranje 
na lastni spletni strani (http://www.teb.si/). Posebno pozornost smo namenjali tudi seznanitvi 
predstavnikov lokalne skupnosti z izvajanjem aktivnosti na projektu Zamenjava plinskih 
blokov PB 1-3 3x23 MW, ki ga načrtujemo realizirati v dveh fazah. Prisotnost v širši družbeni 
skupnosti smo beležili na različnih področjih in tako namenili določena sredstva za donacije v 
kulturne, humanitarne, dobrodelne, vzgojno-izobraževalne in športne namene.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LETNO POROČILO 2014 
  

23 
 

2.10  UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI 
 
2.10.1 ZAPOSLENI 
 
V družbi je bilo na dan 1.1.2014 zaposlenih 113 del avcev, na dan 31.12.2014 pa je bilo 
število zaposlenih 105.  V letu 2014 ni bilo novih zaposlitev, imeli pa smo 8 prenehanj 
pogodb o zaposlitvi. 
Povpre čno število zaposlenih na osnovi podatkov na prvi dan v posameznem mesecu leta 
2014 znaša 111,5. 
 
Zaposleni v letu 2014 po izobrazbeni strukturi  

Raven izobrazbe 
Št. zaposlenih 

1.1.2014 
Št. zaposlenih  

31.12.2014 
Povpr. št. zaposl. 

v letu 2014 

N % N % N % 

8/2         1 0,9 1 1,0 1,0 0,8 

8/1 2 1,8 1 1,0 1,8 1,6 

7 21 18,6 21  20,0 21,0 18,8 

6/2 10 8,8 10 9,5 10,0 8,9 

6/1 16 14,2 15 14,3 15,8 14,1 

5 36 31,9 33 31,4 35,3 31,6 

4 23 20,3 20 19,0 23,5 21,0 
3 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 
2 4 3,5 4 3,8 4,0 3,5 
1 0 0,0 0 0,0 0,0 0,9 
SKUPAJ 113 100,00% 105 100,00% 111,5 100,00% 
 

2.10.2 IZOBRAŽEVANJE 
 

– Izobraževanje ob delu 
V letu 2014 so se zaposleni izobraževali ob delu, ki je tako v interesu družbe kot tudi 
delavcev, in sicer predvsem zaradi potreb delovnih mest, na katerih so zaposleni delavci, ki 
se odločajo za tovrstno izobraževanje in zaradi načrtovanja karier. Na dan 31.12.2014 smo 
imeli podpisane pogodbe o izobraževanju s tremi delavci. 
 

– Usposabljanja 
Tudi v letu 2014 smo znanje ves čas nadgrajevali tako, da smo organizirali različne oblike 
internega, predvsem pa eksternega usposabljanja, zlasti z naslednjih strokovnih področij: 
varnost in zdravje pri delu, požarna varnost, sistem ravnanja z okoljem, računovodstvo, 
finance in komerciala, delovna razmerja ter druga strokovna področja. Organizirali smo tudi 
seminarje, kjer je bilo udeleženih večje število zaposlenih: izobraževanje vodilnih na področju 
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, izobraževanje na temo veščin 
sporazumevanja in komuniciranja, uspešna poslovna komunikacija, team building v službi 
proizvodnje. Poleg tega so bila izvedena vsa zahtevana periodična usposabljanja in 
opravljeni potrebni izpiti. 
 
2.10.3 ŠTIPENDIRANJE 
 
Na dan 31.12.2014 smo imeli sklenjeno eno pogodbo o štipendiranju, enemu štipendistu 
pogodbene obveznosti mirujejo. Obe pogodbi sta sklenjeni za pridobitev 6/2 ravni izobrazbe 
in ena preko Regijske štipendijske sheme, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci 
regijske štipendijske sheme in državo.  
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2.11 KUPCI  
 
Glavna prodajna aktivnost TEB  je prodaja sistemskih storitev  in elektri čne energije,  s 
katero družba zagotavlja vire za svoje delovanje. Prodajni postopki potekajo v skladu s 
sprejetimi internimi postopki TEB. Ti določajo aktivnosti za pripravo in pregled ponudb, 
pripravo in pregled pogodb, pripravo in izdajo računov ter spremljanje izpolnjevanja 
pogodbenih določil.    
 
Prodajni portfelj TEB vključuje izvajanje naslednjih dejavnosti: 
 

– osnovne energetske dejavnosti: 
o zakup 297 MW moči in zagon agregatov brez zunanjega vira napajanja, 
o prodajo električne energije, 

 
– dopolnilnih dejavnosti oz. storitev na trgu: 

o skladiščenje ekstra lahkega kurilnega olja, 
o izvajanje vzdrževanja na HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško, 
o prodajo iz 2,8% deleža TEB od proizvedene električne energije HESS, 
o izvajanje storitev za projekt izgradnje HE na spodnji Savi za koordinacijo varstva 

pri delu in požarne varnosti,  
o odkup in podporo za proizvodnjo električne energije sončnih elektrarn MFE1,2,3, 
o oddajo nepremičnin v najem. 

 
Struktura prihodkov od prodaje 
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2.12 DOBAVITELJI 
 
Postopki nabave se izvajajo po predpisanem internem postopku in v skladu z ZJNVETPS. 
Izvajanje postopkov se je v letu 2014 vršilo transparentno.    
 

Ključni dobavitelji nabavnega portfelja v letu 2014 so bili: 
 

– dobavitelj za nabavo KOEL-a in zemeljskega plina, 
– dobavitelj električne energije za pokrivanje lastne rabe, 
– sistemski operater za zakup transportne poti za dobavo ZP,  
– zavarovalnica za zavarovanje premoženja družbe, 
– podjetje za svetovanje, projektiranje in inženiring za izdelavo projektne dokumentacije 

in novelacijo investicijskega programa za projekt Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 
3x23 MW, 

– izvajalec meritev in preizkusov po dogodku prenapetosti na 110kV nivoju v TEB in ob 
tem izdelava analize prenapetosti ob izvedbi testa otočnega napajanja LR NEK z dne 
11.11.2013, 

– izvajalec obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka, 
– izvajalec storitev varstva pred požari in drugimi izrednimi dogodki v TEB, 
– dobavitelj programske opreme, ki jo pogodbeno najema TEB, 
– dobavitelj za nakup sistema za analizo električnih parametrov za potrebe EE omrežja 

TEB, 
– dobavitelj za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Izgradnja računalniško-

komunikacijskega centra v TEB, 
– dobavitelj za izvedbo revizije generatorskih stikal na PB4 in PB5, 
– ostali dobavitelji oz. izvajalci mesečnih storitev, vzdrževalnih in investicijskih del na 

podlagi sklenjenih pogodb in enkratnih naročil. 
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2.13 PROIZVODNJA 
 
2.13.1 PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE PB1-5 
 
V letu 2014 smo proizvedli in prejeli naslednje količine električne energije: 
 

Proizvodnja elektri čne energije na PB1-5 v letu 2014 
Proizvodnja na generatorju 11.218.400 kWh 
Oddaja el. energije na pragu 10.958.163 kWh 
Lastna poraba** 5.070.875 kWh 

Nakup el. energije za lastno rabo* 4.810.638 kWh 
 

* V prejemu na pragu je zajeta prejeta količina električne energije preko transformatorjev T8, T14, T15 ter T4 in T5. 
** V lastni porabi je zajeta bilanca proizvodnje generator – oddaja na pragu in prejem na pragu. 
 

Potrebno električno energijo za zagotavljanje lastne rabe za stalno razpoložljivost vseh 
naprav, smo v skladu s kupoprodajno pogodbo kupili od kupca GEN energije. 
 
Prevzete koli čine elektri čne energije  s strani kupca v MWh  

Turbina / 
Mesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2014 

PB1-3 159 79 55 364 18 89 14 101 153 553 75 304 1.964 
PB4-5 955 373 454 361 156 265 250 303 607 3.640 1.300 330 8.994 
Skupaj 1.114 452 509 725 174 354 264 404 760 4.193 1.375 634 10.958 
Plan 1.700 1.700 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.700 1.700 20.000 
Realizacija v % 65,58 26,56 30,83 43,94 10,57 21,45 16,01 24,47 46,07 254,09 80,91 37,27 54,79 

 

 
 

V primerjavi z načrtovano znaša realizacija proizvodnje 54,79%. Proizvodnja električne 
energije je odvisna od potreb EE sistema in števila izpadov energetskih objektov, kar je 
nemogoče v naprej točno napovedati. 
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2.13.1.1 Poraba goriva 
 

Za realizirano proizvodnjo električne energije ter ogrevanje tehnološkega procesa in upravnih 
prostorov so bile porabljene naslednje količine goriva.  
 

Poraba goriva v letu 2014 

Namen porabe /  gorivo 
Vrsta goriva Ekvivalent toplotne 

vrednosti 
KOEL ZP KOEL ZP 

Proizvodnja 2.369.576 litrov 2.053.970 Sm3 84.985 GJ 69.999 GJ 
 - PB1-3 516.612 litrov 367.031 Sm3 18.528 GJ 12.508 GJ 
 - PB4-5 1.852.964 litrov 1.686.939 Sm3 66.456 GJ 57.491 GJ 
Ogrevanje tehnološkega procesa 
in upravnih prostorov 

5.877 litrov 150.282 Sm3 211 GJ 5.122 GJ 

Skupaj 2.375.453 litrov 2.204.252 Sm3 85.195 GJ 75.121 GJ 
 

 
 

2.13.1.2 Obratovalno stanje naprav 
 
Skupni fond ur za analizo obratovalnega stanja naprav v letu 2014 znaša 8.760 h. 
 
Število zagonov za zagotavljanje terciarne regulaci je, komercialni zagoni in testiranja  

 
PB1-5 PB1-5 

Uspel Neuspel Skupaj 

Število vseh zagonov  176 3 179 

Število zagonov na zahtevo TEB - test 60 1 61 

Število komercialnih zagonov na zahtevo GEN 0 0 0 

Število zagonov za potrebe terciarne regulacije* 116 2 118 

Število testnih startov brez vžiga** 20 2 22 

* Zagoni izvedeni na zahtevo GEN 
** Zagoni izvedeni izključno za potrebe testiranja, brez vžiga in sinhronizacije – evidenca predmetnih zagonov se vodi ločeno   
(Nižanje stroškov v dogovoru z GEN). 

KOEL 55%

ZP 45%

Delež proizvodnje s posameznim gorivom
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Zagonska zanesljivost  PB 1-5 na ZP in KOEL v letu 2014 
Zagonska zanesljivost vseh zagonov 98,3 % 

Zagonska zanesljivost pri zagonih za terciarno regu lacijo 98,3 % 

 
 
2.13.1.3 Emisijski kuponi 
 

V skladu z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS št. 41/04 s spremembami) je TEB 
pridobila Dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov. Količina dodeljenih emisijskih 
kuponov v obdobju 2008-2012 je definirana z Odlokom o državnem načrtu razdelitve 
emisijskih kuponov (Ur. l. RS 42/07 in 70/07). Na osnovi navedenega dokumenta smo prejeli 
Odločbo o emisijskih kuponih z navedenimi količinami emisijskih kuponov v sorazmernem 
deležu za posamezno leto obdobja 2008-2012. V leto 2014 je bilo prenesenih 208.742 ton 
CO2 dodeljenih emisijskih kuponov. 
 

Stanje emisijskih kuponov Koli čina CO 2  (ton) 
Prenos dodeljenih emisijskih kuponov iz preteklih let 208.742 
Dodeljeni emisijski kuponi CO2 za 2014 0 
Emitirane količine emisij v letu 2014 10.422 
Ostanek na dan 31.12.201 4 198.320 

 
 
2.13.2 DELEŽ TEB V VIŠINI 2,8% PROIZVEDENE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ HE NA 

SPODNJI SAVI  
 

V letu 2014 znaša celotna realizacija proizvedene električne energije na HE Boštanj, HE 
Arto-Blanca in HE Krško 534,712 GWh. Pripadajoči 2,8% delež TEB v proizvedeni električni 
energiji iz HE na spodnji Savi znaša 14.971.944 kWh. 
 
 
2.13.3 PROIZVODNJA SONČNIH ELEKTRARN MFE TEB1-3 
 

V letu 2014 so sončne elektrarne MFE TEB1-3 skupaj proizvedle 145.935 kWh elektri čne 
energije , od tega:  

– MFE TEB1 nazivne moči 38,08 kW 29.096 kWh, 
– MFE TEB2 nazivne moči 81,78 kW 73.965 kWh, 
– MFE TEB3 nazivne moči 49,90 kW 42.874 kWh. 

 

Proizvedena električna energija je bila subvencionirana na podlagi izdanih odločb Javne 
agencije RS za energijo. 
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2.14 VZDRŽEVANJE 
 
Služba tehnične operative TEB ima nalogo kvalitetnega in učinkovitega vzdrževanja 
tehnoloških sistemov ter pripadajočih naprav, napeljav in opreme v skladu z vzdrževalnimi 
navodili, tehničnimi predpisi in zakonodajo, rezultati analiz obratovalnih parametrov, rezultati 
analiz stanja in trendov ter priporočil izvedenih del, za dosego naslednjih ciljev: 

 

– varnost, 
– zanesljivost, 
– razpoložljivost, 
– izkoristek, 
– uporabnost in 
– trajnost 

 
vseh komponent in tehnoloških sistemov ter elektrarne kot celote. 
 
Glede na specifično vlogo TEB, izvajanje sistemskih storitev t.j. terciarne regulacije (minutne 
rezerve moči), velja za naprave, napeljave in opremo poseben, otežen režim obratovanja z 
velikim številom zagonov in majhnim številom obratovalnih ur, kateri zahteva specifičen 
pristop k vzdrževanju. 
 
V letu 2014 je bilo delovanje usmerjeno v 
naslednje aktivnosti:  
– izvedbo revizij PB1, PB2 in PB3 s 

hkratnim podrobnim pregledom 
sistemov vzbujanja generatorjev,  

– izvedbo aktivnosti, ki jih določa 5-letna 
pogodba med TEB in podjetjem HESS, 

– sodelovanje inženirskega dela ekipe na 
projektu zamenjave plinskih blokov 
PB1-3 (noveliran investicijski program, 
pregled okoljevarstvenega dovoljenja, 
pregled in sodelovanje pri izdelavi 
elaborata primernosti plinskega bloka 
PT51 iz TEŠ za uporabo v TEB, 
pridobitev gradbenega dovoljenja, 
revizija in izdelava posameznih poglavij 
razpisne dokumentacije in kriterijev 
vrednotenja za LOT1). 
 
 

1. Plinski bloki PB1, PB2 in PB3 
Na PB1-3 je bilo izvajano redno preventivno in prediktivno vzdrževanje, predvsem v smislu 
rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave neskladnosti).  
 
Posebej velja poudariti večje vzdrževalne posege: 

– izvedene redne letne revizije PB1, PB2 in  PB3 vključno s servisom zagonskih diesel 
motorjev, 

– detajlni pregled sistemov vzbujanja na PB1 in PB2, 
– odpravljeno napako na vzbujevalnem sistemu PB2 (sporadično slab stik na 

transformatorju vzbujanja), 
– modifikacijo blokovne lastne rabe, 
– zamenjavo AKU baterij na PB1 in PB2, 
– prenastavitev in preizkušanje prenapetostne zaščite na PB3. 
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2. Plinska bloka PB4 in PB5 
Na PB4-5 je bilo izvajano rutinsko/dnevno (PvV in PdV) vzdrževanje, predvsem v smislu 
rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave neskladnosti).  
 
Posebej velja poudariti večje vzdrževalne posege: 

– odpravo defekta na električnem delu krmiljenja ventila 14MBP41AA037, 
– PB4 in PB5 – izvedbo preventivne zamenjave nezanesljivih kontaktorjev in interface 

relejev ventilov vseh gorilnikov, 
– PB5 – odpravo defekta na signalizaciji položaja trip ventila 14MBP35AA001, 
– PB4 – odpravo defekta na meritvi položaja VIGV Row 2, 
– zamenjavo AKU baterij na PB4 (14 BTA), 
– PB5 – odpravo defekta na krmilniškem sistemu AC450 (popolni izpad krmilnika – 

problematika »0b«). 
 
3. Ostali sistemi 
3.1 Sistem oskrbe z vodo in gorivi 
Na navedenih sistemih je potekalo redno preventivno in prediktivno vzdrževanje, predvsem v 
smislu rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave neskladnosti).  
Posebej velja poudariti večje vzdrževalne posege: 

– pregled naprav in analizo mas KPV s strani dobavitelja, 
– kontrolo filtrskih posod z akustično metodo v filtrskih postajah PB2-3 in PB4-5, 
– menjavo gumijaste membrane na jezu na ČNP, 
– R1, R2 in R3 – vzpostavitev detekcije izpada meritve nivoja in preventivno zamenjavo 

vseh nivojskih sond. 
 
3.2 Elektroenergetski sistemi (stikališča 110, 20, 10.5 in 0.4 kV, splošna in nujna lastna 

raba, strelovodni in ozemljitveni sistem) 
Na navedenih sistemih je potekalo redno preventivno in prediktivno vzdrževanje, predvsem v 
smislu rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave neskladnosti). 
Posebej velja poudariti večje vzdrževalne posege: 

– izbiro in nabavo naprave za sekundarno preizkušanje elektroenergetskih zaščitnih 
sistemov ter šolanje osebja za njeno uporabo, 

– menjavo anod na katodni zaščiti plinovoda, 
– montažo analizatorjev električne energije na območju TEB. 

 
3.3 Informacijski sistemi (telekomunikacije in računalniška omrežja, sistem tehničnega 

varovanja, SOVA ter ostali informacijski sistemi) 
Na navedenih sistemih je bilo izvajano redno preventivno in prediktivno vzdrževanje, 
predvsem v smislu rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave 
neskladnosti). 
Poudariti velja naslednje večje vzdrževalne posege: 

– vzpostavitev novega sistema za digitalno podpisovanje dokumentov v dokumentnem 
sistemu, 

– na področju računalniških omrežij in programske opreme: 
o preklop strežnikov, diskovnih polj in mrežnih stikal na novo optično omrežje 

TK prostor <-> GIS, 
o selitev vseh neprodukcijskih virtualnih strežnikov v testno virtualno okolje, 
o priklop dodatnega diskovnega polja na obstoječe diskovno polje storwize 

v7000. 
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3.4 Protipožarni sistemi in pomožni sistemi (črpališče na potoku, požarni cevovod, 
hidrantno omrežje) 

Na protipožarnih sistemih (vodni sistemi, sistem stabilne gasilne naprave CO2, sistem 
javljanja požara, detekcija eksplozivne zmesi na PB1-3 in PB4-5) je bilo izvajano 
rutinsko/dnevno (PvV in PdV) vzdrževanje, predvsem v smislu rednih pregledov, odkrivanja 
napak ter njihove odprave (prijave neskladnosti). 
Izvedene so bile naslednje večje aktivnosti: 

– odprava napake na termičnem javljalniku požara 2/003 požara na R2, 
– zamenjava cevovodov hidrantnega sistema v upravni zgradbi, 
– menjava penila v stabilni gasilni napravi, 
– zamenjava pisarniških hidrantov in povezava na črpalnico požare vode. 

 
3.5 Ostali sistemi 
V letu 2014 so se izvajale še zaključne aktivnosti v sklopu projekta novega črpališča požarne 
vode (odprava napak in urejanje dokumentacije - PID), izvedena je bila predelava sistema 
razplinjevanja na parni kotlovnici ter izvedena še zadnja popravila naprav, ki so bile 
poškodovane pri pojavu prenapetosti pri testu zagona iz teme v novembru 2013. Obnovljeni 
so bili prostori elektro delavnice ter izvedene manjše gradbene sanacije objektov, na objektu 
proizvodnje se je pričela sanacija strehe objekta. 
 
Stroški vzdrževanja vseh tehnoloških sistemov v letu 2014 znašajo 1.062.435 EUR. 
 
Realizirane inšpekcije/revizije PB v letu 2014: 
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2.15 NALOŽBE 
 
2.15.1 NALOŽBE V LASTNA OSNOVNA SREDSTVA  
 
2.15.1.1 Izvajanje naložb 
 

– Projektna in investicijska dokumentacija, študije, nadzor, inženiring  
V okviru te pozicije so se v sklopu projekta Zamenjava plinskih blokov PB1-3 3x23 MW, 
izvajale zaključne aktivnosti na področju projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PGD), novelacija investicijskega programa iz leta 2011 (NIP) ter novelacija 
dokumentacije za razpis (DZR) za LOT 1 (plinska turbina, generator in dimnik).  
V sklopu pridobitve gradbenega dovoljenja (PGD) so potekale aktivnosti na področju 
pridobivanja soglasij na izdelano projektno dokumentacijo, kjer je bila konec maja pridobljena 
odločba o izdaji okoljevarstvenega soglasja (OVS) in spremembi obstoječega 
okoljevarstvenega dovoljenja (OVD). Skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO) je namreč 
potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno soglasje (OVS) in spremeniti obstoječe 
okoljevarstveno dovoljenje (OVD). Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 1. septembr a 
2014.  
V sklopu noveliranja investicijskega programa za projekt Zamenjava plinskih blokov PB1-3 
3x23 MW, so bile obdelane trenutne možnosti financiranja in izvedbe projekta. Izvedena je 
bila revizija novelacije investicijskega programa (NIP) s strani strokovne recenzijske komisije, 
ki je izdala pozitivno mnenje na program in ga potrdila. Novelacija investicijskega 
programa (NIP) je bila potrjena tudi s strani nadzo rnega sveta TEB (17. seja dne 
27.03.2014) ter s strani edinega družbenika GEN ene rgija d.o.o. (sklep št. 40 z dne 
13.10.2014), s čimer so bili dani pogoji za nadaljevanje investicij e. Na podlagi tega je 
direktor TEB dne 30.10.2014 izdal sklep o odobritvi  investicije Izgradnja plinskih 
blokov 2x40-70 MW v TEB, 1. Faza - Zamenjava plinsk ih blokov PB1-3 3x23 MW, ki 
obsega realizacijo faze 1A in pridobitev zavezujo če ponudbe za izvedbo faze 1B z 
opcijo, da si družba TEB pridružuje pravico do kon čne odlo čitve o izvedbi faze 1B, do 
31.1.2018, s čimer je bil seznanjen tudi nadzorni svet TEB .  
Nadzorni svet TEB je na svoji seji 22.12.2014 sprejel 150. sklep, po katerem se je seznanil s 
finančno konstrukcijo investicije in predloženim terminskim planom izvedbe. 
Predmetni projekt je vključen tudi v razvojnem načrtu Skupine GEN, ki je bil potrjen s strani 
SDH in v Razvojnem načrtu za obdobje 2015-2019 z vizijo razvoja do leta 2024 TEB, ki je bil 
izdelan v letu 2014 in potrjen s strani lastnika GEN energija. 
V letu 2014 se je pripravljala dokumentacija za razpis (DZR LOT1), ki je bila zaključena v 
januarju 2015, ko je bila izvedena objava javnega naročila na portalu javnih naročil in v 
Uradnem listu Evropske unije.  
Do odločitve o realizaciji projekta so vse izvedene aktivnosti predstavljale neposredne 
stroške storitev študij in analiz, zato bremenijo poslovni izid obdobja, v katerem so bile 
realizirane. S sklepom o realizaciji projekta (oktober 2014) pa je predmetni projekt v 
poslovnih knjigah evidentiran kot zgradbe in oprema v gradnji oz. izdelavi. 
 

– Vlaganje v obnovljive vire energije in u činkovito rabo energije 
Na področju vlaganj v obnovljive vire in učinkovito rabo energije v letu 2014 ni bilo realizacije, 
saj je v prioriteti realizacija projekta Zamenjava plinskih blokov PB1-3 3x23 MW. Projekt je 
vitalnega pomena za varno in zanesljivo obratovanje TEB, poleg tega pa je predmetni projekt 
zahteven in obsežen tudi s finančnega vidika, zato so vse aktivnosti podrejene realizaciji in 
financiranju le-tega.  
 

– Izgradnja IT prostora na lokaciji nekdanjega 20 kV stikališ ča 
Izgradnja IT prostora na lokaciji nekdanjega 20 kV stikališča bo doprinesla k zanesljivosti in 
kvaliteti delovanja informacijske tehnologije, ki je bistvenega pomena za uspešno delovanje 
TEB. Prostor nekdanjega 20 kV stikališča se nahaja na severni strani objekta GPO1, kar je 
zelo pomembno z vidika zagotavljanja ustreznih klimatskih razmer za delovanje IT opreme. Z 
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ureditvijo IT prostora na novi lokaciji se bo pridobilo tudi na prostoru, ki bo v prihodnosti 
omogočal vgradnjo dodatne IT opreme, ki bo potrebna za uspešno, varno in zanesljivo 
obratovanje TEB. V letu 2014 so bile izvedene aktivnosti na področju izdelave vhodne 
dokumentacije in projektne naloge za potrebe realizacije projekta. Nadalje je bil izbran 
dobavitelj za izdelavo celotne projektne dokumentacije za izvedbo projekta ter izdelan projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja z dodatnimi elaborati, na podlagi katerega je bila na 
pristojno Upravno enoto vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. 
 

– Izvedba manjših tehnoloških modifikacij na obstoje čih napravah 
V letu 2014 ni bilo realizacije pri načrtovanih manjših investicijah v smislu avtomatizacije in 
daljinskega nadzora naprav, predvsem tistih obstoječih tehnoloških postrojev, ki skladno s 
predpisi zahtevajo lokalno posluževanje in nadzor ter vplivajo na racionalno rabo energije in 
zmanjšanje stroškov dela. Zaradi realizacije in financiranja prioritetnega projekta Zamenjava 
plinskih blokov PB1-3 3x23 MW so vse aktivnosti podrejene slednjemu.  
 

– Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 
Zaradi tehnološke in ekonomske dotrajanosti obstoječih plinskih blokov PB1-3 3x23 MW, je 
za potrebe zagotavljanja zanesljivega in varnega obratovanja EES RS potrebno nadomestiti 
obstoječe plinske agregate, ki so v obratovanju že od leta 1975. Predvidena je izgradnja 
skupno štirih novih plinskih blokov – v prvi fazi enega ali dveh plinskih blokov, v drugi fazi pa 
še dveh plinskih blokov moči 40-70 MW.  
S sklepom direktorja o izvedbi investicije z dne 30.10.2014, potrditvijo nadzornega sveta in 
sklepom nadzornega sveta z dne 22.12.2014 je bil izpolnjen pogoj, po katerem se je s 
1.11.2014 pričela investicija evidentirati kot zgradbe in oprema v gradnji oz. izdelavi.  
 

– Ostalo (drobne naložbe, orodje, oprema, vozni park)  
V letu 2014 je bila  pripravljena ustrezna dokumentacija in izvedena nabava enega novega 
vozila višjega cenovnega razreda ter opreme in orodja, kar je bilo načrtovano v poslovnem 
letu 2014 (nakup naprave za meritev zaščite in sistema za analizo električnih parametrov, 
nabava regalov za skladišča,…).  
 
V letu 2014 so bile realizirane naložbe le v manjšem obsegu, saj je v prioriteti realizacija 
projekta Zamenjava plinskih blokov PB1-3 3x23 MW. Projekt je vitalnega pomena za varno in 
zanesljivo obratovanje TEB, poleg tega pa je predmetni projekt zahteven in obsežen tudi s 
finančnega vidika, zato so vse aktivnosti podrejene realizaciji in financiranju le-tega.  
 
2.15.1.2 Financiranje naložb v osnovna sredstva 
 

Financiranje naložb je v letu 2014 potekalo v skladu s sprejetim Letnim poslovnim načrtom. 
Usmerjeno je bilo v dokončanje načrtovanih in že pričetih naložb v preteklih letih ter nova 
vlaganja v skupni višini  268.811 EUR. Financiranje je potekalo z lastnimi denarnimi sredstvi 
iz preteklih let. 
 

Celotna vrednost realiziranih naložb v letu 2014 še ne pomeni njihovega usredstvenja, kar je 
razvidno iz priloge k Bilanci stanja Pregled sprememb knjigovodskih vrednosti 
neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev ter opredmetenih 
osnovnih sredstev. 
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2.15.2 DOLGOROČNA FINANČNA NALOŽBA V DRUŽBO HESS 
 

 

TEB je na projektu izgradnje HE na spodnji Savi 
udeležena v obliki naknadnih vplačil družbenikov z 
2,8% vložkom, glede na celotno predračunsko 
vrednost naložbe. V letu 2014 skladno s sprejeto 
mesečno dinamiko vlaganj ni bilo realiziranih 
vplačil v obliki dolgoro čnih finan čnih naložb v 
družbo HESS.  
Skupna vrednost vloženih denarnih sredstev ob koncu 
leta 2014 tako znaša 7.366.171 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
2.16  RAZISKAVE IN RAZVOJ 
 
Načrtovane raziskave in razvoj so v letu 2014 potekale v skladu s Poslovnim načrtom družbe 
za leto 2014 in Razvojnim načrtom za obdobje 2015 – 2019 z vizijo razvoja do leta 2024, ki 
obsega naslednji okvirni načrt naložb: 
 

1. PRIORITETA: 
– zamenjava plinskih blokov PB 1-3, izvedba 1. faze 1A, 
– obnova skladišča tekočih goriv (R1, R2 in R3 ter avto cisternsko pretakališče), 
– izgradnja računalniško-komunikacijskega centra, 
– razvoj Energetskega vzdrževalnega centra, 
– dolgoročna finančna naložba v izgradnjo HE na spodnji Savi, 

 
2. PRIORITETA: 
– zamenjava plinskih blokov PB 1-3, izvedba 1. faze 1B; v primeru ne izvedbe celovita 

obnova PB 2,3, 
– zamenjava parnega kotla z izgradnjo kogeneracije in kaskadnih plinskih blokov, 
– polnilnica za električno vozilo in nabava električnega vozila, 
– pregled energetske učinkovitosti podjetja in izvedba energetske optimizacije, 
– ostale obsežnejše tehnološke posodobitve, 

 
3. PRIORITETA: 
– zamenjava plinskih blokov PB 1-3, izvedba 2. faze, 
– skladiščenje goriv v Stari vasi, 
– plinsko parni blok. 
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2.17  INFORMATIKA 
 
Informacijski sistem zajema telekomunikacije, računalniška omrežja, strežnike/osebne 
računalnike, programsko opremo in sistem tehničnega varovanja. Na navedenih sistemih je 
bilo izvajano redno preventivno in prediktivno vzdrževanje, predvsem v smislu rednih 
pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave.  
 
Nekaj poudarkov o aktivnostih na področju informatike v letu 2014: 
 
Telekomunikacije:  

– vzdrževanje telefonske centrale EATC Siemens,  
– preklop telefonske centrale na SIP protokol, 
– zamenjava dostopne točke telefonske centrale. 

 
Računalniška omrežja: 

– vzpostavitev nove VPN povezave, 
– preklop strežnikov, diskovnih polj in mrežnih stikal na novo optično omrežje TK 

prostor <-> GIS stikališče, 
– vzpostavitev računalniškega omrežja za potrebe analizatorjev električne energije. 

 
Strežniki / osebni ra čunalniki:  

– vzdrževanje strojne opreme strežnikov in diskovnih polj, 
– nabava in montaža novega diskovnega polja z licencami za zrcaljenje podatkov, 
– fizična ločitev virtualnega okolja na testno in produkcijsko, 
– priklop dodatnega diskovnega polja na obstoječe centralno diskovno polje, 
– zamenjava baterij na UPS sistemih. 

 
Programska oprema:   

– vzdrževanje vseh programskih licenc, 
– vzpostavitev sistema za varnostne liste in navodila za nevarne snovi v dokumentnem 

sistemu, 
– posodobitev internetne strani www.teb.si, 
– priprava obratovalnih podatkov za GEN energijo (konfiguracija požarnega zidu, 

reprogramiranje programa za zajem podatkov s scada sistema in prenosa na GEN 
FTP), 

– vzpostavitev novega centra za sistemsko centralno upravljanje delovnih postaj, 
– vzpostavitev novega strežnika za nezaželeno elektronsko pošto, 
– posodobitev produkcijskega virtualnega okolja, 
– posodobitev vseh produkcijskih Windows server sistemov na 2012 R2 verzijo. 

 
Sistem tehni čnega varovanja: 

– vzdrževanje sistema tehničnega varovanja, 
– dodatne kontrole pristopa v prostore TEB. 

 
Ostale aktivnosti:    

– izvajanje izobraževanja uporabnikov, 
– vključitev novih in začasnih uporabnikov v računalniško omrežje TEB. 
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2.18 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE 
 
TEB je že daljše obdobje zavezana mednarodnemu standardu ravnanja z okoljem, načelom 
trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri ter celovitemu sistemu odgovornega ravnanja z 
okoljem. Upoštevanje načel okoljske politike po mednarodnem standardu ravnanja z okoljem 
ISO 14001 in pridobitev certifikata tega standarda zagotavlja varno in okolju prijazno 
pridobivanje električne energije. V mesecu marcu 2014 je potekala zunanja presoja sistema 
ravnanja z okoljem ISO 14001. Rezultati presoje so potrdili dobro in dosledno upoštevanje 
zahtev in načel okoljskega standarda, kar je temelj za podaljšanje veljavnosti standarda.  
 
V skladu z Zakonom o varstvu okolja in Direktivo o celovitem preprečevanju in nadzoru 
onesnaževanja - direktiva IPPC (integrated pollution prevention and control) je TEB 
decembra 2007 pridobila okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za obdobje desetih let. V maju 
2014 je bila izdana Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ki vključuje 
zakonske zahteve vezane na izgradnjo in delovanje novih plinskih blokov. Prav tako so 
postavljene nove oz. dodatne zahteve za obstoječe PT, skladno z zakonodajo. Pridobljeno 
okoljevarstveno dovoljenje kaže na z zakonodajo skladno in odgovorno poslovanje TEB ter 
predpisuje maksimalne emisije snovi v zrak in vode, emisije hrupa, elektromagnetno sevanje, 
ravnanje z odpadki, učinkovito rabo vode in energije ter varnosti naprav in celovitega 
obvladovanja tveganja. Prav tako dovoljenje opredeljuje obveznosti poročanja, obratovalni 
monitoring po področjih, druge posebne zahteve ter pravni okvir dovoljenja.  
 
Monitoring emisij snovi v zrak in emisij snovi v vode izveden v letu 2014 s strani 
pooblaščenih inštitucij, je pokazal skladno delovanje in izpolnjevanje zahtev zakonodaje. Na 
ARSO in Statistični urad so bila predana vsa zakonsko določana poročila. V mesecu 
decembru je bil v skladu z zahtevami OVD izveden pregled s strani okoljskega inšpektorja, ki 
ni prepoznal nepravilnosti. 
 
V TEB aktivno deluje tim za okolje, ki se imenuje EKO kolegij. Odgovoren je za določanje in 
ocenitev okoljskih vidikov, opredelitev okoljskih ciljev, izdelavo programov za doseganje 
zastavljenih ciljev, za spremljanje dejanskih vplivov na okolje, za spremljanje doseganja 
zastavljenih ciljev, za ukrepanje v primeru odstopanj ter za obvladovanje ostalih vsebin 
povezanih z okoljem.  
 
Glede emisij toplogrednih plinov je pooblaščena inštitucija BVQI v mesecu januarju 2014 
izvedla presojo na področju emisij toplogrednih plinov (emisij CO2) in potrdila doslednost in 
natančnost nadzora na tem področju. 
 
TEB mora s stališča varovanja okolja upoštevati tudi zahteve SEVESO direktive o 
obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, zato smo v družbi vzpostavili Sistem obvladovanja 
procesne varnosti ter s pomočjo strokovnega vodstva izdelali ter na ARSO predali Zasnovo 
zmanjšanja tveganja za okolje. Dodatne aktivnosti se bodo nadaljevale do pridobitve 
okoljevarstvenega dovoljenja (SEVESO). V mesecu marcu je bil za to področje izveden 
okoljski inšpekcijski pregled pri čemer ni bilo prepoznanih nepravilnosti. 
  
TEB se aktivno vključuje in sodeluje pri pripravi okoljske zakonodaje, tako slovenske kot tudi 
evropskih direktiv, ki s svojimi zahtevami neposredno vplivajo na prihodnost obratovanja 
elektrarne.  
 
TEB je tudi v letu 2014 izvajala storitve vzdrževanja (tudi okoljevarstveni del) na HE Boštanj, 
HE Arto-Blanca in HE Krško, kjer se prav tako uvajajo in izvajajo načela sistema ravnanja z 
okoljem, v skladu z načeli sonaravno trajnostnega razvoja in mednarodnim standardom ISO 
14001. 
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2.19 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (VZD) TER POŽARNA VARNOST (PV) 
 
Na osnovi Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011), Zakona o varstvu 
pred požarom (Ur. l. RS, št. 03/2007, 09/2011, 83/2012), Uredbe o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/2005) in izdanimi 
podzakonskimi predpisi ter internimi predpisi družbe, TEB zagotavlja varnost in zdravje pri 
delu ter požarno varnost. 
 
2.19.1 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

 
Pri izvajanju aktivnosti so poleg veljavne zakonodaje upoštevana določila standarda BS 
OHSAS 18001:2007 ter interni akti s področja VZD. 
 
V letu 2014 je služba VZD in PV izvajala teoretična in praktična usposabljanja za zaposlene, 
študente in dijake ter zunanje izvajalce za varno delo na območju TEB. Skladno z veljavno 
regulativno zakonodajo so bili revidirani in izdelani interni akti. Izvajali smo promocijo zdravja 
na delovnih mestih. Potekalo je sodelovanje z izvajalcem medicine dela. Izvedene so bile 
notranje ter zunanja presoja sistema VZD in PV skladno s standardom BS OHSAS in ISO. 
Vodile so se tudi predpisane evidence s področja VZD in PV. Izvedeno je bilo sodelovanje na 
strokovnih komisijah. Poudarek je bil tudi na pripravi dokumentacije za nove projekte, pripravi 
dokumentacije za revizije. Sodelovali smo na operativnih sestankih in izvajali redne nadzore 
delovišč na območju TEB. Prav tako smo pripravljali predpisano dokumentacijo ter izvajali 
koordinacijo s področja VZD, v fazi priprave in v fazi izvedbe projekta, v okviru izgradnje HE 
na spodnji Savi. 
 
2.19.2 POŽARNA VARNOST 
 
Požarna varnost se izvaja na osnovi Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 03/2007, 
09/2011, 83/2012), Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/2005, 120/2008) in izdanih 
podzakonskih predpisov ter internih aktov družbe, ki urejajo požarno varnost in ravnanje v 
izrednih razmerah.  
 
V sklopu požarne varnosti je bila revidirana in izdelana interna dokumentacija. Izvajali smo 
usposabljanja zaposlenih za gašenje začetnih požarov ter ukrepanje ob izrednih dogodkih. 
Opravljali smo servisiranje gasilske opreme. S področja požarne varnosti so se redno 
izvajale preventivne aktivnosti nadzora požarno ogroženih območij, pregledi in testiranja 
sistemov aktivne protipožarne zaščite, požarne straže pri vročih delih, nadzori pri pretakanju 
goriva, tedenske gasilske vaje ter izvedba letne gasilske vaje v sodelovanju z zunanjimi 
inštitucijami s področja zaščite in reševanja. Storitve s področja požarne varnosti so se 
izvajale tudi v sklopu izgradnje in obratovanja HE na spodnji Savi. 
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2.20 RAČUNOVODSKA ANALIZA POSLOVANJA S KAZALNIKI 
 
2.20.1 ANALIZA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
Analiza poslovanja je pokazatelj odmikov pri uresničevanju zastavljenih ciljev poslovne 
politike, njihovih vzrokov in možnosti za izboljšanje. Rezultati analize so podlaga 
poslovodstvu za sprejemanje nadaljnjih odločitev pri poslovanju.  
 
Analiza računovodskih izkazov zajema ustaljene računovodske podatke, pomembne za 
prikazovanje rezultatov delovanja celotnega podjetja in različnih kapitalskih, poslovnih ter 
finančnih razmerij z drugimi. Izražene spremembe v sestavi in velikosti posameznih postavk 
za proučevani obdobji zadnjih dveh let, predstavljajo sodila o smereh nadaljnjega razvoja 
družbe. 
 

Aktivna stran bilance stanja prikazuje, glede na predhodno leto, povečanje vrednosti 
sredstev za 5,47%.  V skupini opredmetenih osnovnih sredstev  je izkazana nižja 
amortizacija z naslednjim pojasnilom: v letu 2009 je bil izveden generalni remont PB5, v letu 
2012 pa še generalni remont PB4. Obe turbini sta v izvrstni kondiciji, zato se po sklepu 
poslovodstva družbe doba koristnosti obeh turbin podaljša za štiri leta, skupno na 25 let. 
Nova preostala doba uporabnosti se je per 01.01.2014 upoštevala pri izračunu novih 
amortizacijskih stopenj, zaradi česar so v letu 2014 nižji stroški amortizacije za postroja 
plinskih turbin v višini 1.072.065 EUR. 
 
Bistveno postavko predstavljajo dolgoro čne finan čne naložbe , ki so glede na leto 2013 
povečane zaradi naložbenja denarnih sredstev v depozite z ročnostjo daljšo od enega leta. 
Ob tem gre za optimiziranje prihodnjih denarnih tokov, v katerih so načrtovani tudi odlivi za 
ključni projekt Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 3x23 MW.  
 
Kratkoro čna sredstva  so se glede na predhodno leto povečala zaradi akumuliranja 
kratkoročnih finančnih naložb, namenjenih za koriščenje naložbenih aktivnosti. 
  

Razmerje vrednosti sredstev na dan 31.12.2014: dolg oročna 65% : kratkoro čna 35%. 
 

Med kratkoro čnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami  izkazujemo na podlagi sklenjenih 
več-letnih pogodb stroške zavarovalnih premij, najema programske opreme, stroške šolnin 
zaposlenih za študij ob delu, štipendij in letnih naročnin, ki bodo bremenili poslovanje v letu 
2015. 
 

 
 

(vrednosti v EUR)

SREDSTVA 64.338.420 100,00 61.000.091 105,47

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 41.609.243 64,67 41.151.429 101,11

I. Neopredmet. sr. in dolg. aktivne časovne razmejitve 225.150 0,35 215.542 104,46

II. Opredmetena osnovna sredstva 28.613.505 44,47 31.0 21.412 92,24

IV. Dolgoro čne finan čne naložbe 12.691.600 19,73 9.820.121 129,24

VI. Odložene terjatve za davek 78.988 0,12 94.354 83,71

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 22.639.307 35,19 19.752.728 114,61

II. Zaloge 2.586.202 4,02 2.540.815 101,79

III. Kratkoro čne finan čne naložbe 17.977.461 27,94 15.097.623 119,07

IV. Kratkoro čne poslovne terjatve 2.052.860 3,19 2.113.581 97,13

V. Denarna sredstva 22.784 0,04 709 3213,54

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 89.870 0,14 95.934 93,68

ZABILANČNA SREDSTVA 13.657.781 21,23 15.473.830 88,26

AKTIVNE POSTAVKE IZ BILANCE STANJA   REALIZACIJA 
2013

indeks 
real. 14/  
real. 13

REALIZACIJA 
2014

delež v 
sredstvih 

2014
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Stanje zabilan čnih sredstev  predstavlja izkazano vrednost zaloge KOEL-a, skladiščenega 
za Zavod za blagovne rezerve v višini 13.632.323 EUR po maloprodajni ceni. Med 
zabilančnimi sredstvi so tudi izdane garancije v letu 2014, ki bodo jamstva za izpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti v letu 2015.     
 
Pasivna stran bilance stanja prikazuje, glede na predhodno leto, povečanje vrednosti 
obveznosti do virov sredstev.  V strukturi vrednosti kapitala  ostajata vpoklicani kapital in 
kapitalske rezerve tudi v letu 2014 v enakem obsegu. Rezerve iz dobička so v letu 2014 
porasle za 5,6%, zaradi razporeditve dela čistega dobička leta 2013 po sklepu edinega 
družbenika v druge rezerve iz dobička ter razporeditve dela čistega dobička leta 2014 prav 
tako v druge rezerve iz dobička po sklepu organov vodenja in nadzora. Zmanjšanje presežka 
iz prevrednotenja gre na račun prevrednotenja zaradi povečanja vrednosti delnic 
Zavarovalnice Triglav, aktuarskih dobičkov pri preračunu rezervacij za odpravnine ter iz tega 
naslova oblikovanega odloženega davka. Glede na realizirane prihodke in odhodke v letu 
2014 izkazujemo višjo vrednost čistega poslovnega izida.  
 

Izkazane razlike bistvenih postavk so še v kratkoročnih poslovnih obveznostih, ki so glede na 
predhodno leto večje za 30,5%, zaradi večjih kratkoročnih, vendar še ne zapadlih obveznosti 
do dobaviteljev in do državnih inštitucij. 
 
 

 
 
Realizacija prihodkov in stroškov/odhodkov v letih 2014/2013 je rezultat uresničevanja 
kratkoročnih poslovnih ciljev in dolgoročne strategije TEB. Evidentiranje poslovnih dogodkov 
je potekalo v skladu s SRS 2006 in ostalo veljavno zakonodajo. V letu 2014 so bili realizirani 
prihodki za 12% višji v primerjavi z letom 2013. 
 

Posamezne postavke, ki se med leti razlikujejo, so naslednje: 
– doseženi so višji  prihodki od izvajanja energetske dejavnosti  in sicer sistemskih 

storitev in prodane električne energije, 
– doseženi so nižji drugi prihodki  zaradi manjšega obsega opravljenih storitev na 

trgu, dosegli smo tudi nižje prihodke z odtujitvijo oz. odprodajo opredmetenih 
osnovnih sredstev, 

– doseženi so višji prihodki iz deležev  v drugih naložbah in tudi nižji prihodki iz 
danih posojil , 

– doseženi so nižji drugi prihodki , ki niso povezani s poslovnimi učinki zaradi 
priznanega bonusa zavarovalnice, 

(vrednosti v EUR)

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 64.338.420 100,00 61.000.091 105,47

A. KAPITAL 60.205.430 93,58 57.542.220 104,63

I. Vpoklicani kapital 10.826.034 16,83 10.826.034 100,00

II. Kapitalske rezerve 11.856.717 18,43 11.856.717 100,00

III. Rezerve iz dobi čka 36.307.440 56,43 34.389.950 105,58

IV. Presežek iz prevrednotenja -103.113 -0,16 -129.619 79,55

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.318.352 2,05 599. 138 220,04

B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE  ČASOVNE RAZMEJITVE 1.642.197 2,55 1.611.003 101,94

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 37.508 0,06 17.768 211,10

II. Dolgoro čne poslovne obveznosti 37.508 0,06 17.768 211,10

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.238.417 3,48 1.715.329 130,49

III. Kratkoro čne poslovne obveznosti 2.238.417 3,48 1.715.329 130,49

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 214.868 0,33 113.771 188,86

ZABILANČNE OBVEZNOSTI 13.657.781 21,23 15.473.830 88,26

PASIVNE POSTAVKE IZ BILANCE STANJA   REALIZACIJA 
2013

indeks 
real. 14/  
real. 13

REALIZACIJA 
2014

delež v 
sredstvih 

2014
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– realizirani so višji stroški blaga, materiala in storitev; med njimi izstopajo višji stroški 
energetskega goriva,  zaradi večjega obsega proizvedene električne energije, 

– realizirani so višji stroški dela , ki glede na preteklo leto vključujejo tudi pripoznane 
stroške še neizrabljenega letnega dopusta za leto 2014 z obračunanimi prispevki 
delodajalca, 

– realizirani so nižji odpisi vrednosti  zaradi manjšega obsega investiranja, 
podaljšanja življenjske dobe PB4-5 in hkrati izrabe obstoječih sredstev, 

– izkazani so višji drugi odhodki  zaradi izplačanih donacij v zakonsko priznani višini, 
plačila služnosti in vračila zneska štipendij Regionalni razvojni agenciji Posavje, 

– ugotovljena davčna osnova je znižana za uveljavljene olajšave za investiranje v 
opremo, zaposlovanje invalidov, donacije, ter premije prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, 

– odloženi davki iz naslova zmanjšanja terjatev iz oblikovanja in porabe rezervacij za 
jubilejne nagrade in odpravnine konec leta 2014 znižujejo poslovni izid tekočega leta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZACIJA REALIZACIJA

2014 2013

1 Čisti prihodki od prodaje 16.447.725 14.543.711 113

4 Poslovni prihodki 53.959 59.384 91

16.501.684 14.603.095 113

5 Stroški blaga, materiala in storitev 5.883.247 4.777 .892 123

6 Stroški dela 4.810.249 4.721.593 102

7 Odpisi vrednosti 2.945.074 3.785.521 78

8 Drugi poslovni odhodki 336.750 337.921 100

13.975.320 13.622.927 103

2.526.364 980.168 258

9 Finan čni prihodki iz deležev 264.314 236.895 112

10 Finan čni prihodki iz danih posojil 314.402 378.751 83

11 Finan čni prihodki iz poslovnih terjatev 7 26 27

578.723 615.672 94

12 Finan čni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. nal. 0 351.71 9 0

14 Finan čni odhodki iz poslovnih obveznosti 24.697 25.031 99

24.697 376.750 7

3.080.390 1.219.090 253

15 Drugi prihodki 64.696 81.397 79

16 Drugi odhodki 63.148 54.642 116

3.081.938 1.245.845 247

17 Davek iz dobi čka 435.297 0

18 Odloženi davki 9.937 47.569 21

19 ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA OBDOBJA 2.636.704 1.198 .276 220

indeks
real. 14/ 
real. 13(vrednosti v EUR)

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA

SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA

CELOTNI POSLOVNI IZID

POSLOVNI IZID IZ CELOTNEGA POSLOVANJA

POSTAVKE IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI

POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA 
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2.20.2 KAZALNIKI 
 
Na podlagi analize računovodskih izkazov navajamo in pojasnjujemo kazalnike uspešnosti 
poslovanja. Primerjalni kazalniki poslovanja TEB za leti 2014 in 2013 vsebujejo kazalnike po 
določilih SRS 30.28. (2006) in skladno z opredelitvami poročanja iz ZGD-1 (Ur. l. št. 
42/2006). Pri njihovem izračunu so uporabljeni podatki iz računovodskih izkazov leta 2014, in 
sicer iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, kot razmerja med postavkami 
opredeljenimi po SRS 29 (2006).  
 

KAZALNIKI POSLOVANJA 2014 2013 

Stopnja lastniškosti financiranja  93,58% 94,33% 

Stopnja dolgoro čnosti financiranja  96,19% 97,00% 

Stopnja osnovnosti investiranja  44,82% 51,21% 

Stopnja dolgoro čnosti investiranja  64,55% 67,31% 

Hitri koeficient  8,04 8,80 

Pospešeni koeficient 8,96 10,03 

Kratkoro čni koeficient   10,15 11,57 

Koeficient gospodarnosti poslovanja  1,18 1,07 

Koeficient čiste dobi čkonosnosti kapitala  0,05 0,02 

Koeficient čiste dobi čkonosnosti sredstev  0,04 0,02 

Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja  0,04 0,03 

 
� V prvi  skupini kazalnikov so zajeti tisti, s katerimi ugotavljamo strukturo 
financiranja sredstev in odražajo stopnjo finan čne neodvisnosti.  Višji kot je kazalnik 
lastniškosti financiranja , večje možnosti zadolževanja ima podjetje, vendar le, če zmore iz 
poslovnega izida pokrivati obresti. Tako nam rezultat »100« pove, da so celotne obveznosti 
do virov sredstev sestavljene zgolj iz kapitala in rezultat »0«, da med obveznostmi do virov 
sredstev ni kapitala.  
 

Stopnja lastniškosti financiranja  kaže na zelo visok delež kapitala med obveznostmi do 
virov sredstev. Ob tem je le 3,5% udeležba kratkoročnih obveznosti in 2,6% udeležba 
rezervacij.  
Dosežene stopnje so odraz manjših naložbenih aktivnosti in bodo z realizacijo načrtovanega 
naložbenega cikla obrnile trend, saj bodo dolgoročna sredstva financirana z dolgoročnimi viri. 
 

Stopnja dolgoro čnosti financiranja prikazuje 96,19% delež trajnega in dolgoročnega 
financiranja v obveznostih do virov sredstev. Ti viri financiranja se na splošno opredeljujejo 
kot »kvalitetni« viri financiranja in načeloma vplivajo na večjo varnost poslovanja.  

 
� Druga  skupina kazalnikov zajema tiste, s katerimi ugotavljamo, kam je podjetje 
vlagalo svoja sredstva in kakšno ima strukturo sredstev glede na ta vlaganja – to so 
kazalniki sestave sredstev.   

 
Stopnja osnovnosti investiranja kaže na visoko kapitalno intenzivnost sredstev TEB in je 
odraz visoke udeležbe opredmetenih osnovnih sredstev v celotnih sredstvih podjetja, kar je 
značilnost podjetij elektrogospodarstva. Med dolgoročnimi sredstvi leta 2014 so izkazane tudi 
dolgoročne finančne naložbe. 
 
Stopnja dolgoro čnosti investiranja  kaže udeležbo neodpisane vrednosti osnovnih 
sredstev, povečanih za dolgoročne finančne naložbe v stanju sredstev. V strukturi celotnih 
sredstev je visoka udeležba dolgoročnih sredstev, med njimi pa najvišja udeležba 
opredmetenih osnovnih sredstev, ki so delovno najbolj intenzivna in pomembna za izvajanje 
elektroenergetske dejavnosti. Povečanje dolgoročnih finančnih naložb gre na račun 
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depozitov, sklenjenih za zapiranje finančne konstrukcije investicije Zamenjava PB 1-3 3x23 
MW. Med celotnimi sredstvi podjetja je udeležba dolgoročnih sredstev 64,55%. 
 
� Tretja skupina predstavlja kazalnike finan čnega kritja.  Iz njih razberemo, ali je 
podjetje likvidno in ali lahko pokriva svoje kratko ročne obveznosti.   

 
Hitri koeficient prikazuje razmerje med likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, ki 
dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Koeficient 8,04 se je v primerjavi z letom 2013 
zmanjšal, kljub temu pa so se povečale kratkoročne finančne naložbe, katerih povprečna 
vezava v letu 2014 znaša 275 dni oz. 9,2 mesecev, ob tem pa tudi kratkoročne obveznosti. 
Na zmanjšanje koeficienta tako vplivajo vezave dolgoročnih depozitov, ki smo jih začeli 
sklepati v decembru 2014. 
 
Pospešeni koeficient  kaže financiranje kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi sredstvi, v 
našem primeru pa tudi z dolgoročnimi sredstvi. Višino kazalnika opravičujejo ustvarjene 
kratkoročne finančne naložbe, ki bodo porabljene za realizacijo naložbe Zamenjava PB1-3 
3x23 MW, ki se po sprejetju sklepa o realizaciji konec oktobra 2014 nahaja v fazi priprave 
razpisne dokumentacije za objavo javnega naročila.  

 
Kratkoro čni koeficient  prikazuje financiranje kratkoročnih sredstev (vključno z zalogami) s 
kratkoročnimi viri sredstev. Usklajenost oz. pokritost ročnosti terjatev in dolgov je ključnega 
pomena za optimizacijo likvidnosti poslovanja. 
 
� Četrta  skupina so kazalniki gospodarnosti in donosnosti , s katerimi merimo 
učinkovitost poslovanja. Tako ugotovimo, koliko smo ustvarili dobička in kako smo bili glede 
na razpoložljiva sredstva uspešni. 
 
Koeficient gospodarnosti poslovanja  prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in 
poslovnimi odhodki. V primeru, da so prihodki večji od odhodkov, ima kazalnik vrednost 
večjo od »1« in v primeru, da so odhodki večji od prihodkov, ima vrednost manjšo od »1«. 
Koeficient gospodarnosti poslovanja za leto 2014 v primerjavi z letom 2013, kaže na še večjo 
intenzivnost odmikanja med prihodki in odhodki. Iz tega izhaja, da družba izkazuje dobiček iz 
poslovanja. 
 
Koeficient čiste dobi čkonosnosti kapitala prikazuje čisti dobiček na enoto kapitala in je 
eden izmed najbolj sumarnih kazalnikov uspešnosti podjetij, saj prikazuje uspešnost 
upravljanja s premoženjem lastnikov. V letu 2014 glede na leto prej izkazujemo še višji 
pozitiven poslovni izid. Kapital se je kapitaliziral s stopnjo 4,6%, kar pomeni, da je TEB na 
1000 EUR vloženega kapitala ustvarila 46 EUR čistega dobička.  
 
Koeficient čiste dobi čkonosnosti sredstev  je izračunan kot razmerje med čistim dobičkom 
obračunskega leta in povprečnimi sredstvi. Glede na preteklo leto je vrednost koeficienta 
višja, saj smo dosegli višji čisti dobiček. Vloga TEB kot sistemske rezerve pomeni omejitve 
na strani doseganja prihodkov, ki bi bili v primeru odprtega obratovanja bistveno višji in s tem 
tudi čisti dobiček.  
 
Koeficient dolgovno-kapitalnega razmerja prikazuje razmerje med dolgovi in kapitalom. V 
strukturi dolgov glede na preteklo leto, izkazujemo povečanje kratkoročnih dolgov, med 
katerimi bistveno povečanje predstavljajo kratkoročne še nezapadle obveznosti za plačilo 
DDV, kratkoročne še nezapadle obveznosti do dobaviteljev ter obveznost za plačilo DDPO. 
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2.21 TVEGANJA 
 
Tveganja so pri poslovanju TEB prisotna v vseh poslovnih funkcijah. Upravljanje tveganj 
zajema prepoznavanje, ugotavljanje, merjenje oziroma ovrednotenje, obvladovanje in 
upravljanje tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bila TEB izpostavljena. S tako postavljenim 
sistemom, v družbi učinkovito upravljamo s tveganji na vseh področjih delovanja s ciljem 
zmanjševanja stroškov in negotovosti, ki jih nosijo tveganja.  
 
S ciljem zmanjšanja negotovosti in izboljšanja oz. obvladovanja poslovanja so v poslovnih 
procesih za sistematično delovanje vzpostavljeni naslednji sistemi: 

– sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008, 
– sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO  14001:2004, 
– sistem vodenja varnosti in zdravja po zahtevah stan darda  

BS OHSAS 18001:2007, 
– sistem obvladovanja procesne varnosti po zahtevah S EVESO. 

 
Tveganja so večinoma povezana z možnostjo nastanka nepredvidljivega dogodka, ki je 
neposredno povezano z delovanjem vsakega gospodarskega subjekta. Glede na specifiko 
poslovanja TEB ter na podlagi ostalih regulatornih osnov obravnava poslovodstvo družbe 
tveganja po naslednjih področjih: 
   

− tehnološko tveganje (zanesljivost in razpoložljivos t naprav), 
− regulatorno tveganje, 
− tveganje neizpolnitve nasprotne stranke, 
− finan čna tveganja (likvidnostno, valutno, obrestno in kre ditno), 
− tržno tveganje glede na zakup mo či, 
− tveganje neizpolnjevanja strateškega na črta. 

 
– Tehnološko tveganje  

 

Obvladovanje tehnološkega tveganja pomeni zagotavlj anje varnosti, zanesljivosti in 
razpoložljivosti naprav. TEB ima posebno mesto v slovenskem EES, s poudarkom na 
proizvodnji, ki nastopa v kriti čnih trenutkih delovanja energetskega sistema  (razpadi, 
preprečevanje razpadov) in v primeru razpada sistema, ko ji je dodeljena tudi vloga 
zanesljivega rezervnega vira napajanja nujne lastne  rabe NEK .  
S sistemom obvladovanja procesne varnosti (SOPV) so določeni ocena tveganja, posledice 
oz. nevarnosti in pogostost ter ukrepi za zniževanje tveganj. Posluževanje novih, modernih 
metod preventivnega in prediktivnega vzdrževanja ob podpori ustreznih računalniških orodij 
poudarja vlogo diagnostike in analitike. Ob slednjem se izvaja redno mesečno testiranje 
naprav in spremljajo parametri agregatov, ki imajo za posledico visok nivo startne 
zanesljivosti in obratovalne razpoložljivosti.  
 
Tehnološkemu tveganju se načrtujemo v srednjeročnem obdobju 5-ih let izogniti z 
načrtovanimi naložbami, med njimi je prioritetna naložba Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 
3x23 MW, za katero so ob sprejetju sklepa o realizaciji pomembni tudi pravočasnost izvedbe 
razpisov po posameznih LOT-ih projekta ter sledljivost vseh ostalih aktivnosti na projektu. 
Plinski bloki PB1-3 so tehnološko zastareli, kar povečuje tveganje neizpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti in s tem izpada prihodkov, z zastarelostjo pa se povečujejo tudi vplivi 
na okolje.  
 
Z realizacijo projekta rekonstrukcije črpališča ob potoku z izgradnjo cevovoda so bili 
implementirani najnovejši standardi s področja varstva pred požarom, kar pomeni bistveno 
izboljšanje protipožarne zaščite EE naprav v TEB in  zmanjšuje tehnološko tveganje. 
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– Regulatorno tveganje  
 

Spremembe, ki izhajajo iz tržnih pravil ali zakonodaje na slovenskem ali tujem trgu EE, lahko 
vplivajo na poslovni rezultat družbe. Regulatorna tveganja je najtežje obvladovati, saj jih je 
težko identificirati oziroma predvideti, kvantificirati ter omejevati njihove učinke na kratek rok.  
TEB je že v preteklosti aktivno sodelovala pri posredovanju pripomb in predlogov pristojnim 
pripravljalcem teh sprememb ter jih s tem poskušala opozoriti na potencialne pomanjkljivosti 
predlaganih rešitev. Ob vsem tem v TEB upravljamo oz. obvladujemo tveganja z naslednjimi 
aktivnostmi in metodami: 

o aktivno spremljanje sprememb slovenskega in tujega trga EE ter spremljajoče 
regulative,  

o pripravljanje srednjeročnih ter dolgoročnih analiz glede na pričakovane 
spremembe regulativ, 

o redno spremljanje zakonodajnih sprememb ter analiziranje še pred uvedbo le-
teh v veljavni pravni red, 

o spremljanje investicijskih odločitev v energetiki na območju RS in EU ter 
gospodarske politike, glede predlaganih rešitev v energetiki. 

 
– Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke 

 

Tovrstno tveganje obstaja zaradi možnosti neizpolnjene dobave blaga, storitev in drugih 
dogovorjenih obveznosti. S spremljanjem bonitete poslovanja obstoječih in potencialnih 
bodočih poslovnih partnerjev znižujemo tveganje na najnižjo možno raven. Zavarovanje 
neizpolnitve nasprotnih strank je sestavni del vsakega poslovnega razmerja, ki ga 
opredeljuje za to sklenjena pogodba. Med ustaljenimi zavarovanji pogodbenih plačil se 
poslužujemo menic in bančnih garancij. 
Z natančno opredeljenimi sistemskimi postopki, ki smo jih uporabljali v poslovnih procesih, je 
bilo v letu 2014 tovrstno tveganje v celoti zanemarljivo.  
 

– Finančna tveganja 
 

Likvidnostno tveganje: Tovrstno tveganje predstavlja neusklajenost dospelosti sredstev in 
obveznosti do virov sredstev. Likvidnost je pogoj za plačilno (ne)sposobnost podjetja. V letu 
2014 smo glede na ročnost terjatev in obveznosti načrtovali dnevne in ostale kratkoročne 
denarne tokove. Likvidnost smo uravnavali z razpršenostjo kratkoročnih finančnih naložb. 
Preverjali smo tudi finančno disciplino pogodbenih partnerjev. 
 
Izpolnjevanje finančnih obveznosti strateškega kupca v letu 2014 GEN energije d.o.o., kakor 
tudi ostalih pogodbenih partnerjev, je bilo zavarovano s pogodbenimi določili. Za primere 
morebitnega neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani investicijskih izvajalcev v praksi 
uporabljamo standardne finančno-zavarovalne instrumente.  
Vsa opisana tveganja, ki so prisotna v poslovnih procesih TEB, smo spremljali in uspešno 
obvladovali. 
 
Valutno tveganje  nosijo spremembe valutnih tečajev v primerih, ko so sredstva in 
obveznosti denominirane v tujih valutah. Vse pogodbene obveznosti, s katerimi TEB dosega 
prihodke, so izražene v evrih. Tako je tudi realizacija poslovnih aktivnosti z dobavitelji 
izražena v domači valuti. S tem so usklajene valute prihodkov in odhodkov oz. sredstev in 
obveznosti. 
 
TEB se glede na investicijo Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 3x23 MW intenzivno pripravlja 
na obvladovanje obrestnega tveganja . Tveganje, kateremu je v različnem obsegu 
izpostavljena družba, ko se pojavi v vlogi posojilojemalca ali posojilodajalca, pomeni možnost 
izgube prihodka ali povečanje odhodka (obveznosti) zaradi neugodnega gibanja obrestnih 
mer na trgu. Ključnega pomena pri obvladovanju obrestnega tveganja za izvedbo 
predvidenega projekta je podrobna priprava optimalne finančne konstrukcije ter zasledovanje 
možnosti pridobitve posojil pri evropskih posojilodajalcih, ki imajo trenutno najnižje obrestne 
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mere. Cilj obvladovanja obrestnih tveganj je tesno povezan z denarnim tokom družbe in s 
stroški, ki se pojavijo s financiranjem najetih posojil. Obrestno tveganje je mogoče 
obvladovati s fiksiranjem obrestne mere ali pri variabilni obrestni meri z zaščito pred 
porastom obrestne mere z izvedenimi finančnimi instrumenti; npr. obrestna kapica.  
 
Pri obvladovanju kreditnih tveganj  posvečamo veliko pozornost bodočim partnerjem. Tako 
se za sodelovanje s poslovnimi partnerji odločamo na podlagi predhodnih analiz kreditne 
sposobnosti partnerja ter njihove bonitete, na podlagi katere se tudi določi možen obseg in 
časovni vidik poslovanja ter same elemente pogodbenega odnosa. Od tega je tudi odvisen 
zahtevani obseg dodatnih zavarovanj za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v obliki 
bančnih in korporativnih garancij, prejetih predujmov in drugih ustreznih oblik zavarovanja.  
 

– Tržno tveganje glede na zakup mo či 
Tveganja glede prodaje električne energije za sistemske storitve so pogojena z več dejavniki, 
ki jih poskušamo omejiti s predhodnimi pogajanji glede smotrnosti dolgoročnega nakupa teh 
storitev in s tem potreb po zagotavljanju varnosti EES RS. Ob tem poskušamo obvladovati 
možna odstopanja od predvidenih okvirov, ki jih omogoča tako evropska kot slovenska 
zakonodaja v smeri smotrnosti in potrebe po zagotavljanju primerne moči v slovenskem 
regulacijskem območju, preko predlogov in pobud na pristojnem ministrstvu ter pri pristojnem 
regulatorju.  
 

– Tveganje neizpolnjevanja strateškega na črta 
Za obvladovanje tveganj glede neizpolnjevanja strateških odločitev za investicijo Zamenjava 
plinskih blokov PB 1-3 3x23 MW intenzivno komuniciramo in opozarjamo lastnike ter 
pristojne organe o nujnosti izvedbe investicije, ki bo v prihodnje še vedno pozicionirala TEB 
kot zanesljiv in neodvisen vir električnega napajanja. TEB je in bo s svojimi obstoječimi ter 
bodočimi agregati še vedno tudi pomemben člen v sistemu zagotavljanja jedrske varnosti v 
primeru havarijskih stanj v EES RS. Glede na pomembnost funkcije, ki jo TEB opravlja v 
EES, je potrebno skladno s poslovnimi načrti ter strateškimi usmeritvami zagotoviti nadaljnje 
aktivnosti v okviru potrjenega časovnega okvirja za izvedbo investicije investicijo Zamenjava 
plinskih blokov PB 1-3 3x23 MW ter s tem obvladovati tveganja glede neizpolnjevanja 
Razvojnega načrta za obdobje 2015-2019 z vizijo razvoja do leta 2024 in Skupine GEN. Na 
ta način bomo zagotovili nemoten razvoj elektrarne. Ob tem bo potrebno še aktivneje 
sodelovati s predstavniki lastnika, z resornimi ministrstvi in drugimi pristojnimi institucijami. 
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2.22 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE 
 
Načrtovana strategija razvoja družbe bo, ob zagotovitvi  pogojev za nemoteno poslovanje 
podjetja, temeljila na pričetku realizacije projekta Zamenjava plinskih blokov PB1-3 3x23 
MW. Z realizacijo le-te bo TEB tudi v prihodnosti zadržala status zanesljivega energetskega 
objekta na področju izvajalca terciarne regulacije in neodvisnega vira napajanja lastne rabe 
NEK, EES RS pa bo pridobil nove kapacitete terciarne regulacije, potrebne po vstopu bloka 
TEŠ 6.  
 
Za zagotovitev nemotenega poslovanja in s tem razvoja družbe bomo v letu 2015 zagotovili 
sledljivost sledečim ciljem:  
 
• varna, zanesljiva in okolju prijazna proizvodnja el ektri čne energije: 

– časovna  razpoložljivost PB:  > 96,7% (PB 1-3)   /  > 95,3% (PB 4-5), 
– zagonska zanesljivost: > 95%(PB 1-3)         /  > 97,5% (PB 4-5), 

 
• izvajanje poslovne politike podjetja: 

– optimalna organiziranost in preglednost poslovanja, 
– poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo,  
– nenehno povečevanje prihodkov iz ostalih dejavnosti z obstoječimi kadri, 
– zniževanje vseh stroškov, na katere imamo možnost vpliva, 
– uspešna zunanja presoja sistema vodenja kakovosti,  

 
• upravljanje s finan čnimi viri: 

– kratkoročno in dolgoročno načrtovanje in spremljanje denarnih tokov, 
– optimalno in učinkovito razpolaganje s finančnimi sredstvi, 
– zagotavljanje najcenejših potrebnih dodatnih sredstev, 

 
• naložbe in investicije: 

– ob projektu Zamenjava plinskih blokov PB1-3 3x23 MW investiranje v obnovljive vire 
(vlaganja v verigo HE na spodnji Savi,…), 

– izgradnja računalniško - komunikacijskega centra, 
 

• odgovornost do okolja: 
– obvladovanje vplivov na okolje (ponovitvena presoja sistema ravnanja z okoljem po 

standardu ISO 14001 in  pridobitev SEVESO dovoljenja),  
– posvečanje pozornosti okolju v luči  trajnostnega razvoja, 
 

• zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu: 
– ponovitvena presoja sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu BS 

OHSAS 18001, 
 

• upravljanje s človeškimi viri: 
– racionalizacija organizacijske strukture zaposlenih kadrov s pomočjo načrtovanja 

karier, 
– motiviranje zaposlenih s pomočjo raznovrstnih procesov izobraževanja.   
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2.23 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI, KI BODO IMELI VPLIV  NA      
POSLOVANJE V NASLEDNJEM LETU 

 
Pomembni dogodki v letu 2014, ki bodo imeli vpliv na organiziranost in poslovanje v letu 
2015: 

– Podpis pogodbe za zakup rezerve delovne moči in električne energije za leto 2015, ki 
jo sistemski operater potrebuje za izvajanje terciarne regulacije frekvence, 
zagotavljanje električne energije za lastno rabo prodajalca (TEB) ter prodaja in nakup 
električne energije med prodajalcem in kupcem (GEN energija, d.o.o., Krško) iz 
proizvodnih naprav TEB in prodaja električne energije, ki po družbeni pogodbi družbe 
Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o. pripada kupcu. 

 

– Podpis pogodbe za zakup moči in zagon agregatov brez zunanjega napajanja ter 
prodaja in nakup električne energije med prodajalcem (TEB) in kupcem (GEN 
energija, d.o.o., Krško) za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2018 iz proizvodnih naprav 
TEB. 
 

– Podpis Aneksa št. 4 k Pogodbi z družbo HESS o izvajanju vzdrževanja HE Boštanj, 
HE Arto - Blanca in HE Krško za čas od 1.1.2015 do 31.12.2015. Pogodba pomeni 
temelj za opravljanje dopolnilne dejavnosti in predstavlja glavni vir prihodkov od 
opravljanja storitev na trgu. 
 

– Aktivna ostaja pogodba o skladiščenju obveznih rezerv naftnih derivatov, sklenjena 
za obdobje 5-ih let (2012 - 2016). 
 

– Podpis aneksa št. 3 – MFE TEB 1 in aneksov št. 5 – MFE TEB 2, 3, o zagotavljanju 
podpore in zagotovljenem odkupu proizvedene električne energije za leto 2015. 
 

– Aktivna ostaja pogodba z izvajalcem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in 
kakovosti zunanjega zraka za obdobje treh let (2014 - 2016). 
 

– Aktivna ostaja pogodba z izvajalcem storitev fizičnega in tehničnega varovanja 
objektov in naprav znotraj energetskega kompleksa TEB in drugih lokacijah na 
zahtevo naročnika, sklenjena za obdobje treh let (2014 - 2016). 
 

– Podpis pogodbe o uporabi prenosnega sistema za prevzem električne energije v letu 
2015, ki omogoča TEB odjem in oddajo električne energije iz oz. v sistem ter nalaga 
obveznost plačevanje omrežnine in drugih stroškov uporabe prenosnega sistema. 
 
 

– Podpis pogodbe o dobavi zemeljskega plina za leto 2015 z dobaviteljem primarnega 
energenta, ki omogoča realizacijo osnovne energetske dejavnosti v skladu s 
podpisano pogodbo.  
 

– Podpis Aneksa h kupoprodajni pogodbi za zemeljski plin za leto 2015 za zagotovitev 
zmogljivosti na mejni vstopni točki MMRP Ceršak za prenos zemeljskega plina, v 
pogodbeno določeni višini, za obračunske dni od 1.1.2015 do 30.9.2015. 
 

– Podpis Pogodbe za zagotovitev izstopne zmogljivosti v RS za prenos zemeljskega 
plina od 1.1.2015 do 30.9.2015.  
 

– Aktivna ostaja pogodba za zavarovanje premoženja družbe za obdobje dveh let 
(1.3.2014-29.2.2016). 
 

– Podpis Pogodbe za revizijo generatorskih stikal na PB4 in PB5. 
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– TEB je kot družbenik družbe HESS d.o.o., na podlagi družbene pogodbe dolžna 
vplačevati 2,8% udeležbo v naknadnih vplačilih do zaključka izgradnje, z namenom 
investiranja skladno s koncesijsko pogodbo, poslovnim načrtom ter investicijskim 
programom. Družba HESS nas je decembra 2014 obvestila, da s sprejetim Poslovnim 
načrtom družbe HESS, d.o.o. za poslovno leto 2015 ni predvidenih naknadnih vplačil. 

 

– Za projekt Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 3x23 MW so se v letu 2014 nadaljevale 
priprave projektne dokumentacije. V decembru je bila v zaključni fazi priprava   
razpisne dokumentacije, ki je bila objavljena v sredini januarja 2015 na portalu javnih 
naročil in v Uradnem listu Evropske unije. Osnova za zapiranje finančne konstrukcije 
projekta je sklenjena pogodba s sistemskim operaterjem za izvajanje sistemskih 
storitev za obdobje 5-ih let.  
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

3.1 POROČILO REVIZORJA 
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3.2 IZJAVA POSLOVODSTVA 
 
Poslovodstvo izjavlja, da je odgovorno za pripravo letnega poročila, ki predstavlja resnično in 
pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe Termoelektrarna 
Brestanica d.o.o., za leto 2014. 
 
Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter 
da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. 
Poslovodstvo tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi 
predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in 
veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Poslovodstvo je odgovorno za ustrezno vodeno računovodstvo, za varovanje premoženja 
družbe ter za preprečevanje in odkrivanje morebitnih zlorab in drugih nepravilnosti oziroma 
nezakonitosti.  
 
Davčne oblasti lahko v roku 5 let po poteku leta, v katerem je bilo treba davek odmeriti, 
preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne odveznosti 
plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. 
Poslovodstvo družbe ni seznanjeno z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno 
pomembno obveznost iz tega naslova.  
 
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za leto, končano na dan 31. decembra 2014 in 
uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom. 

 
 
Brestanica, 27.2.2015 
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3.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 
3.3.1 UVODNA POJASNILA 
 
Računovodski izkazi TEB za leto 2014 in pojasnila k izkazom so sestavljeni: 

– po določilih Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),  
– v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi (SRS 2006), 
– v skladu s Pravilnikom o računovodstvu in  
– ostalo veljavno zakonodajo. 

 
Temeljni namen Slovenskih računovodskih standardov je, upoštevati splošno mednarodno 
računovodsko prakso, finančno pojmovanje kapitala in zahtevo po realni ohranitvi kapitala. 
Pri sestavljanju računovodskih izkazov so bila upoštevana tudi stališča, ki jih je k 
posameznim standardom podal Slovenski inštitut za revizijo in usmeritev podanih v strokovni 
literaturi, s strani pooblaščene revizijske družbe in lastnika. 
 
Pri pripravi sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki o časovni neomejenosti 
poslovanja in nastanku poslovnega dogodka.  
 
Pri sestavi računovodskega poročila so upoštevane naslednje kakovostne značilnosti: 

– razumljivost, 
– ustreznost, 
– zanesljivost, 
– primerljivost. 

 
Upoštevane so bile iste računovodske usmeritve kot v predhodnem letu. 
 
Način prera čuna v doma čo valuto 
 

Vse postavke na strani sredstev in na strani dolgov, ki se izvirno glasijo na tujo valuto, so 
preračunane v domačo valuto po referenčnem tečaju ECB na dan opravljene storitve 
oziroma dobave blaga. Pozitivne in negativne tečajne razlike nastale iz takšnih poslov in  
prevrednotenja denarnih sredstev in obveznosti, izraženih v tujih valutah, se pripoznajo v 
izkazu poslovnega izida. 
 
Sestavni del Letnega poročila so naslednji izkazi: 
 

– BILANCA STANJA 
– IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA in DRUGEGA VSEOBSEGAJO ČEGA DONOSA, 
– IZKAZ DENARNIH TOKOV, 
– IZKAZ GIBANJA KAPITALA. 

 
Konsolidirano letno poročilo za najožji krog družb v Skupini GEN za leto 2014 sestavlja:  

GEN energija, d.o.o. 
Vrbina 17 
8270 Krško 

 
Spletni naslov, na katerem se nahaja Konsolidirano letno poročilo http://www.gen-energija.si/ 
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BILANCA STANJA na dan 31. december 2014 
                                                                                                                                                                      

 

SREDSTVA 64.338.420 61.000.091
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 41.609.243 41.151.429
I. Neopredmetena sr. in dolg. aktivne časovne razmejitve 225.150 215.542
1. Dolgoročne premoženjske pravice 208.742 213.380
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 16.408 2.162
II. Opredmetena osnovna sredstva 28.613.505 31.021.412
1. Zemljišča in zgradbe 6.752.309 7.098.151
    a) zemljišča 222.343 214.423
    b) zgradbe 6.529.966 6.883.728
2. Proizvajalne naprave in stroji 21.811.382 23.911.261
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 49.814 12.000
    a) opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 37.814 0
    b) predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 12.000 12.000
IV. Dolgoročne finančne naložbe 12.691.600 9.820.121
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 9.901.412 9.820.121
    a) delnice in deleži v družbah v skupini 7.366.171 0
    č) druge dolgoročne finančne naložbe 2.535.241 9.820.121
2. Dolgoročna posojila 2.790.188 0
    b) dolgoročna posojila drugim 2.790.188 0
VI. Odložene terjatve za davek 78.988 94.354
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 22.639.307 19.752.728
II. Zaloge 2.586.202 2.540.815
1. Material 2.586.202 2.540.815
III. Kratkoročne finančne naložbe 17.977.461 15.097.623
2. Kratkoročna posojila 17.977.461 15.097.623
    a) kratkoročna posojila družbam v skupini 2.384.614 0
    b) kratkoročna posojila drugim 15.592.847 15.097.623
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 2.052.860 2.113.581
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.957.199 1.882.399
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 41.545 122.614
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 54.116 108.568
V. Denarna sredstva 22.784 709
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 89.870 95.934
ZABILANČNA SREDSTVA 13.657.781 15.473.830
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 64.338.420 61.000.091
A. KAPITAL 60.205.430 57.542.220
I. Vpoklicani kapital 10.826.034 10.826.034
1. Osnovni kapital 10.826.034 10.826.034
II. Kapitalske rezerve 11.856.717 11.856.717
III. Rezerve iz dobička 36.307.440 34.389.950
1. Zakonske rezerve 1.082.603 1.082.603
5. Druge rezerve iz dobička 35.224.837 33.307.347
IV. Presežek iz prevrednotenja -103.113 -129.619
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.318.352 599.138
B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.642.197 1.611.003
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 896.431 840.019
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 745.766 770.984
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 37.508 17.768
I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 37.508 17.768
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 37.508 17.768
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.238.417 1.715.329
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.238.417 1.715.329
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 102.226 93.932
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 799.035 922.982
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.337.156 698.415
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 214.868 113.771
ZABILANČNE OBVEZNOSTI 13.657.781 15.473.830

POSTAVKA (v EUR)
Tekoče leto 

na dan 31.12.2014
Prejšnje leto 

na dan 31.12.2013



LETNO POROČILO 2014 
  

53 
 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje januar – december  2014 
 

 
                                                                                                                                                                          

 

1. Čisti prihodki od prodaje 16.447.725 14.543.711

a) na domačem trgu 16.447.725 14.543.711

                     - iz razmerij do družb v skupini 15.852.178 13.751.832

                     - iz razmerij do drugih 595.547 791.879

4. Poslovni prihodki 53.959 59.384

                     - drugi 25.590 19.869

                     - prevrednotovalni 28.369 39.515

16.501.684 14.603.095

5. Stroški blaga, materiala in storitev 5.883.247 4.777.892

a) nabavna vrednost prodanih blaga in materiala 550.968 464.570

b) stroški materiala 3.207.712 2.062.285

c) stroški storitev 2.124.567 2.251.037

6. Stroški dela 4.810.249 4.721.593

a) stroški plač 3.604.547 3.516.748

b) stroški socialnih zavarovanj 731.885 723.901

                     - stroški pokojninskih zavarovanj 476.050 463.780

                     - ostali stroški socialnih zavarovanj 255.835 260.121

c) drugi stroški dela 473.817 480.944

7. Odpisi vrednosti 2.945.074 3.785.521

a) amortizacija 2.670.657 3.773.180

b) prevrednot. posl. odh. NS in OOS 692 11.139

c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 273.725 1.202

8. Drugi poslovni odhodki 336.750 337.921

13.975.320 13.622.927

2.526.364 980.168

9. Finančni prihodki iz deležev 264.314 236.895

                    - iz drugih naložb 264.314 236.895

10. Finančni prihodki iz danih posojil 314.402 378.751

                    - danih družbam v skupini 17.823 0

                    - danih drugim 296.579 378.751

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 7 26

                    - do drugih 7 26

578.723 615.672

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 351.719

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 24.697 25.031

 - finančni odh. iz obveznosti do dobavit. in meničnih obv. 189 123

 - finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 24.508 24.908

24.697 376.750

3.080.390 1.219.090

15. Drugi prihodki 64.696 81.397

16. Drugi odhodki 63.148 54.642

3.081.938 1.245.845

17. Davek iz dobička 435.297 0

18. Odloženi davki 9.937 47.569

19. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA OBDOBJA 2.636.704 1.198.276

Prejšnje leto 
01.01. - 31.12.2013

Tekoče leto 
01.01. - 31.12.2014

POSTAVKA   (v EUR)

CELOTNI POSLOVNI IZID

POSLOVNI IZID IZ CELOTNEGA POSLOVANJA

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI

POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA 

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA

SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA
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IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJO ČEGA DONOSA 
 

                                                                                                                                                              v EUR 

 
 

 
IZKAZ DENARNIH TOKOV za leto 2014 

 

 
 

 

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 2.636.704 1.198.276

21.
SPREMEMBE PRESEŽKA IZ PREVREDNOTENJA FINANČNIH SR., 
RAZPOLOŽLJIVIH ZA PRODAJO

67.472 36.669

23. DRUGE SESTAVINE VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA -40.966 -20.993

24. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUN. OBDOBJA 2.663.210 1.213.952

Tekoče leto 
01.01. - 31.12.2014POSTAVKA

Prejšnje leto 
01.01. - 31.12.2013

POSTAVKA  (v EUR)
Tekoče leto 

01.01.-31.12.2014
Prejšnje leto 

01.01.-31.12.2013

A DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Prejemki pri poslovanju 19.247.219 18.418.830

1. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 19.121.700 18.126.556

2. Drugi prejemki pri poslovanju 125.519 292.274

b) Izdatki pri poslovanju -13.826.955 -12.646.007

1. Izdaki za nakupe materiala in storitev -6.307.440 -5.307.711

2. Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku -2.412.130 -2.436.405

3. Izdatki za dajatve vseh vrst -4.660.561 -4.472.905

4. Drugi izdatki pri poslovanju -446.824 -428.986

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek 
izdatkov pri poslovanju 

5.420.264 5.772.823

B DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a) Prejemki pri naložbenju 23.586.284 9.797.587

1.
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki 
se nanašajo na naložbenje 636.933 620.195

3. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 41.423 43.841

6. Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 22.907.928 9.133.551

b) Izdatki pri naložbenju -28.984.473 -15.643.024

2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -353.473 -1.287.024

4. Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -224.000

5. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -28.631.000 -14.132.000

c)
Prebitek prejemkov  pri naložbenju ali prebitek 
izdatkov pri naložbenju -5.398.189 -5.845.437

C DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 0 0

b) Izdatki pri financiranju 0 0

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek 
izdatkov pri financiranju

0 0

Č KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 22.784 709

1. Denarni izid v obdobju 22.075 -72.614

2. Začetno stanje denarnih sredstev 709 73.323
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2014 
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A.2.
Začetno stanje poročevalskega 
obdobja 01.01.13

10.826.034 11.856.717 1.082.603 31.966.159 -145.295 742.050 0 56.328.268 

B.2.
Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja

0 0 0 0 15.676 0 1.198.276 1.213.952 

a)
Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja

1.198.276 1.198.276

č)
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb

36.669 36.669

d)
Druge sestavine vseobsegajočega 
donosa poročevalskega obdobja

-20.993 -20.993

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 1.341.188 0 -742.050 -599.138 0 

b)

Razporeditev dela čistega dobička 
poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala po sklepu organov 
vodenja in nadzora

599.138 -599.138 0

c)
Razporeditev dela čistega dobička za 
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine

742.050 -742.050 0

C.
Končno stanje poročevalskega 
obdobja 31.12.13

10.826.034 11.856.717 1.082.603 33.307.347 -129.619 0 599.138 57.542.220 

A.2.
Začetno stanje poročevalskega 
obdobja 01.01.14

10.826.034 11.856.717 1.082.603 33.307.347 -129.619 599.138 0 57.542.220 

B.2.
Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja

0 0 0 599.138 26.506 -599.138 2.636.704 2.663.210

a)
Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja

2.636.704 2.636.704

c)
Razporeditev dela čistega dobička 
poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala po sklepu skupščine

599.138 -599.138 0

č)
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb

67.472 67.472

d)
Druge sestavine vseobsegajočega 
donosa poročevalskega obdobja

-40.966 -40.966

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 1.318.352 0 0 -1.318.352 0

b)

Razporeditev dela čistega dobička 
poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala po sklepu organov 
vodenja in nadzora

1.318.352 -1.318.352 0

C.
Končno stanje poročevalskega 
obdobja 31.12.14

10.826.034 11.856.717 1.082.603 35.224.837 -103.113 0 1.318.352 60.205.430

POSTAVKE    (v EUR)

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz dobička

Pr
es

ež
ek

 iz
 p

re
vr

ed
no

te
nj

a Preneseni 
čisti poslovni 

izid

Čisti poslovni 
izid 

poslovnega 
leta

SKUPAJ
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3.4 POJASNILA K RA ČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
3.4.1 POJASNILA POSTAVK V BILANCI STANJA 
 
Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan 
obračunskega obdobja. Bilanca stanja na dan 31.12.2014 je sestavljena skladno s 
Slovenskim računovodskim standardom 24. 
 
DOLGOROČNA SREDSTVA 

Dolgoročna sredstva zajemajo neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve, opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne 
poslovne terjatve in odložene terjatve za davek.  
 
Neopredmetena sredstva 

Neopredmetena sredstva so dolgoročna sredstva, ki omogočajo izvajanje dejavnosti, fizično 
pa ne obstajajo. 
Neopredmetena sredstva se pripoznajo, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi 
povezane z njimi in če je mogoče njihovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Družba pri 
vrednotenju uporablja model nabavne vrednosti. V knjigovodskih evidencah se izkazujejo 
posebej nabavna vrednost, posebej amortizacijski popravek vrednosti in posebej nabrana 
izguba zaradi oslabitve, v bilanci stanja pa zgolj knjigovodska vrednost. Ob začetnem 
pripoznanju neopredmetena sredstva ovrednotimo po nabavni vrednosti. Pripoznanje 
neopredmetenih sredstev se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od njihove uporabe ne 
pričakujejo nikakršne gospodarske koristi.  
 
Družba pri neopredmetenih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega 
amortiziranja v dobi koristnosti, z letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki so davčno priznan 
strošek. Neopredmetena sredstva z nedoločeno dobo koristnosti se ne amortizirajo.  
 
v EUR 31.12.2014 31.12.2013 
Neopredmetena sredstva in dolgoro čne AČR 225.150 215.542 
dolgoročne premoženjske pravice-emisijski kuponi 208.742 213.380 
dolgoročno odloženi stroški poslovanja-rezervni sklad 
in najem software licenc 16.408 2.162 

 
Opredmetena osnovna sredstva   
 
Opredmetena osnovna sredstva ob začetnem pripoznanju ovrednotimo 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, zlasti prevozni in montažni stroški. Kasneje nastali stroški, povezani z 
opredmetenimi osnovnimi sredstvi, povečujejo njihove nabavne vrednosti, če povečujejo 
njihove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. 
 
Družba pri opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega 
amortiziranja v dobi koristnosti, z letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki so davčno priznan 
strošek. Določbe o davčnem priznavanju amortizacije so se v zadnjih letih večkrat 
spreminjale, predvsem so se spreminjala pravila in najvišje dovoljene letne amortizacijske 
stopnje, zato je potrebno poudariti, da se amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, ki se 
je začela obračunavati pred letom 2007 priznava v zneskih, obračunanih v skladu z davčnimi 
zakoni, ki so veljali v letu začetka obračunavanja amortizacije. Opredmetena osnovna 
sredstva se pričnejo amortizirati prvi dan naslednjega meseca po tem, ko so se začela 
uporabljati za opravljanje dejavnosti. 
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Pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od njihove 
uporabe ne pričakujejo nikakršne gospodarske koristi. Razlika med čistim donosom ob 
odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo odtujenih sredstev se vključi v izkaz poslovnega izida. 
 
V letu 2014 pridobljena sredstva niso bila prevrednotena. Za opredmetena osnovna sredstva 
niso bila najeta posojila, sredstva niso bila pridobljena s finančnim najemom. Osnovna 
sredstva niso zastavljena kot jamstvo za dolgove. Za pridobitev opredmetenih osnovnih 
sredstev na dan sestavitve bilance stanja izkazujemo predujme v višini 12.000 EUR.  
 
V poslovnem letu 2014 so bile pri obračunu amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev 
uporabljene v spodnji tabeli prikazane amortizacijske stopnje. V letu 2014 uporabljene 
amortizacijske stopnje so enake kot leto prej, razen amortizacijskih stopenj za postroj PB4-
PB5. V letu 2009 je bil izveden generalni remont PB5, v letu 2012 še generalni remont PB4. 
Obe turbini sta v izvrstni kondiciji, zato se po sklepu poslovodstva družbe doba koristnosti 
obeh turbin podaljša še za štiri leta, skupno na 25 let. Nova preostala doba uporabnosti se je 
per 1.1.2014 upoštevala pri izračunu novih amortizacijskih stopenj.  
 
 

Amortizacijske stopnje   
gradbeni objekti in deli gradbenih objektov 2%-10% 
proizvajalna in elektroenergetska oprema 5%-10% 
pisarniška oprema in pohištvo 10%-25% 
računalniška oprema 33,33%-50% 

 

V letu 2014 opredmetena osnovna sredstva povečujejo nove nabave opreme v višini 
235.085 EUR. Postavko opredmetenih osnovnih sredstev zmanjšujejo redni odpisi. 
 
 

PREGLED SPREMEMB KNJIGOVODSKIH VREDNOSTI NEOPREDMET ENIH SREDSTEV IN 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETI 2013 IN 2014 

 

 
 
 
 

Nabavna vrednost
1.januarja 2013

53.237 222.223 4.132 279.592 214.423 31.429.916 31.644.339 99.453.676 1.702.381 101.156.057 712.910 12.000 133.525.306

Pridobitve iz naložb v gradnji 0 0 0 0 0 688.668 688.668 983.045 0 983.045 0 0 1.671.713
Neposredne pridobitve 0 0 1.042 1.042 0 0 0 2.790 2.790 958.803 0 961.593
Odtujitve - -8.843 -3.012 -11.855 0 -203.819 -203.819 -1.461.011 -11.212 -1.472.223 -1.671.713 0 -3.347.755
Nabavna vrednost
31. decembra 2013

53.237 213.380 2.162 268.779 214.423 31.914.765 32.129.188 98.978.500 1.691.169 100.669.669 0 12.000 132.810.857

Odpisana vrednost
1.januarja 2013

53.237 0 0 53.237 0 24.881.930 24.881.930 73.588.950 1.187.879 74.776.829 0 0 99.658.759

Amortizacija v letu 0 0 0 0 0 336.728 336.728 3.358.576 77.876 3.436.452 0 0 3.773.180
Odtujitve - 0 0 - 0 -187.621 -187.621 -1.444.107 -10.766 -1.454.873 0 0 -1.642.494
Odpisana vrednost
31. decembra 2013

53.237 0 0 53.237 0 25.031.037 25.031.037 75.503.419 1.254.989 76.758.408 0 0 101.789.445

Neodpisana vrednost
31. decembra 2013

0 213.380 2.162 215.542 214.423 6.883.728 7.098.151 23.475.081 436.180 23.911.261 0 12.000 31.021.412

Nabavna vrednost
1.januarja 2014

53.237 213.380 2.162 268.779 214.423 31.914.765 32.129.188 98.978.500 1.691.169 100.669.669 0 12.000 132.810.857

Pridobitve iz naložb v gradnji 0 0 0 0 0 0 230.997 0 230.997 0 0 230.997
Neposredne pridobitve 0 0 14.411 14.411 8.444 -3.756 4.688 4.088 4.088 268.811 0 277.587
Odtujitve -14.102 -4.638 -165 -18.905 -524 -65.645 -66.169 -140.272 -74.589 -214.861 -230.997 0 -512.027
Nabavna vrednost
31. decembra 2014

39.135 208.742 16.408 264.285 222.343 31.845.364 32.067.707 99.073.313 1.616.580 100.689.893 37.814 12.000 132.807.414

Odpisana vrednost
1.januarja 2014

53.237 0 0 53.237 0 25.031.037 25.031.037 75.503.419 1.254.989 76.758.408 0 0 101.789.445

Amortizacija v letu 0 0 0 0 0 343.076 343.076 2.257.053 70.528 2.327.581 0 0 2.670.657
Odtujitve -14.102 0 0 -14.102 0 -58.715 -58.715 -133.220 -74.258 -207.478 0 0 -266.193
Odpisana vrednost
31. decembra 2014

39.135 0 0 39.135 0 25.315.398 25.315.398 77.627.252 1.251.259 78.878.511 0 0 104.193.909

Neodpisana vrednost
31. decembra 2014

0 208.742 16.408 225.150 222.343 6.529.966 6.752.309 21.446.061 365.321 21.811.382 37.814 12.000 28.613.505

vrednosti v EUR
Programska

oprema
Emisijski 
kuponi

Dolgoročne 
AČR

SKUPAJ NS Zemljišča
Predujmi za 

OOS
SKUPAJ OOSZgradbe

Nepremičnine 
skupaj

Proizvajalna 
oprema

Nadomestni 
deli

Oprema 
skupaj

Naložbe v 
gradnji
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Dolgoro čne finan čne naložbe 

Dolgoročne finančne naložbe so razvrščene v skupino za prodajo razpoložljivih finančnih 
sredstev, ki se vrednotijo po nabavni vrednosti, katerim je treba prišteti tudi stroške posla, v 
knjigovodskih razvidih pa se pripoznajo po datumu trgovanja. 
 
Spremembo poštene vrednosti finančne naložbe, družba izkaže najmanj enkrat letno na dan 
sestavitve bilance stanja, če je njihova dokazana poštena vrednost, to je cena, objavljena na 
Ljubljanski borzi vrednostih papirjev, drugačna od njihove knjigovodske vrednosti. Na dan 
31.12.2014 je bilo možno ugotoviti pošteno - borzno vrednost delnice Triglav d.d.. Razlika se 
pripozna kot povečanje ali zmanjšanje presežka iz prevrednotenja. 

vrednosti v EUR 

Banka/družba Vrsta 
naložbe 

št. 
delnic  

% 
udeležbe  

Stanje 
31.12.2013 Pridobitev  Prevre-

dnotenje Odprava  Stanje 
31.12.2014 

Triglav d.d. Ljubljana delnice 17.672  335.768  81.291  417.059 

PSK d.o.o. Krško delež   0,80 757    757 

HESS d.o.o. Brežice delež   2,80 7.366.171    7.366.171 

Geoplin d.o.o. Ljubljana delež   2,73 2.117.425    2.117.425 

 Skupaj       9.820.121 0 81.291 0 9.901.412 

 
Druge dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v delnice in poslovne deleže. Pri 
njihovem vrednotenju smo izhajali iz osnovne opredelitve da so to naložbe, ki na začetku 
ustrezajo znesku sredstev, vloženih za njihovo pridobitev in izraženih v denarju na dan 
posamezne naložbe. 
 
Dolgoro čni depoziti pri bankah 

Dolgoročne finančne naložbe TEB se pojavljajo kot finančna sredstva, na katera so vezane 
pogodbene pravice, ki prinašajo gospodarske koristi in so izražene v domači valuti. 
Dolgoročne finančne naložbe v depozite se ob začetnem pripoznanju izmerijo v plačanem 
znesku, ob njihovi odtujitvi, ki obsega obdobje nad enim letom, pa se pripoznajo finančni 
prihodki od naložbenja.  
 
Razkritje dolgoročnih finančnih naložb je predpisano glede na naravo in stopnjo njihove 
pomembnosti v internih aktih družbe. 
 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 
Dolgoro čni depoziti  pri bankah 2.790.188  0 

 
 

Odložene terjatve za davek 

Terjatve za odložene davke predstavljajo odbitne začasne razlike med knjigovodsko in 
davčno vrednostjo. Pripoznajo se v višini verjetnega razpoložljivega prihodnjega 
obdavčljivega dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odložene terjatve. 
Tovrstne terjatve se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče 
uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom. 
 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 
Odložene terjatve za davek 78.988 94.354 
odloženi davek iz naslova oblikovanja dolgoročnih rezervacij za 
odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade  70.559 72.105 

odloženi davek iz naslova oslabitve dolgoročnih finančnih naložb 8.429 22.249 
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KRATKOROČNA SREDSTVA 

Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se nenehno preoblikujejo. V bilanci stanja izkazujemo 
ločeno: zaloge, kratkoročne finančne naložbe, kratkoročne poslovne terjatve, denarna 
sredstva in kratkoročne aktivne časovne razmejitve. 
 
Zaloge 

Ob začetnem pripoznanju se zaloge ovrednotijo po nabavni ceni, ob njihovi odpravi, ko se 
zaloga porabi, proda ali kako drugače preneha obstajati, pa se le-te izkazujejo po metodi 
povprečnih drsečih cen.  
 
 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 
Zaloge 2.586.202 2.540.815 
material v skladišču 444.720 387.587 
KOEL 1.258.342 1.239.611 
pisarniški material 6.626 8.829 
rezervni deli 864.511 889.777 
drobni inventar z dobo koristnosti do 1 leta 12.003 15.011 

 

Pri rednem letnem popisu zalog materiala je bil ugotovljen presežek v višini 250 EUR in 
primanjkljaj v višini 2.984 EUR, učinek povišuje vrednost zaloge materiala v skladišču. Zaradi 
dotrajanosti in neuporabnosti je bil odpisan material v višini 1.062 EUR. 
Odpisi vrednosti zalog zaradi sprememb kakovosti niso bili opravljeni. Zaradi padca tržnih 
cen je bilo na dan sestavitve bilance stanja opravljeno prevrednotenje zaloge KOEL-a v višini 
272.508 EUR, kar povečuje postavko prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v zvezi s 
kratkoročnimi sredstvi. Knjigovodska vrednost zalog ni zastavljena kot jamstvo za 
obveznosti. 
 
Kratkoro čne finan čne naložbe 

Kratkoročne finančne naložbe TEB se pojavljajo kot finančna sredstva, na katera so vezane 
pogodbene pravice, ki prinašajo gospodarske koristi in so izražene v domači valuti. 
Kratkoročne finančne naložbe v depozite in posojila se ob začetnem pripoznanju izmerijo v 
plačanem znesku, ob njihovi odtujitvi, ki obsega obdobje do enega leta, pa se pripoznajo 
finančni prihodki od naložbenja.  
 
Razkritje kratkoročnih finančnih naložb je predpisano glede na naravo in stopnjo njihove 
pomembnosti v internih aktih družbe. 
 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 
Kratkoro čni depoziti  pri bankah in 
kratkoro čno dana posojila drugim 17.977.461 15.097.623 

 
Kratkoro čne poslovne terjatve 

Terjatve se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin ob 
predpostavki, da bodo plačane. Terjatve so zavarovane s pogodbenimi določili (z menicami 
in bančnimi garancijami), v plačilo pa zapadejo po bilančnem datumu. Na dan sestavitve 
bilance stanja je zavarovanih 97,4% vseh kratkoročnih poslovnih terjatev.  
Družba ne izkazuje dvomljivih oz. spornih terjatev. Terjatve niso bile oslabljene. 
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v EUR 31.12.2014 31.12.2013 
Kratkoro čne poslovne terjatve 2.052.860  2.113.581 
kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.957.199 1.882.399 
kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 41.545 122.614 
kratkoročne poslovne terjatve do drugih 54.116 108.568 

 

 
Kratkoročne terjatve prikazujemo glede na roke zapadlosti v plačilo: 

v EUR  do15 dni  do 30 dni  do 60 dni nad 60 dni 

Kratkoro čne poslovne terjatve 669.173  761.925 23.685 597.800 
kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 660.153 684.360 14.886 597.800 
kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 3.491 28.978 8.799 0 
kratkoročne poslovne terjatve do drugih 5.529 48.587 0 0 

 

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev sta na dan 31.12.2014 dve zapadli 
terjatvi v skupni višini 277 EUR, ki sta bili poplačani v januarju 2015.  
 
Denarna sredstva 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo knjižni denar. Knjižni denar je razpoložljiv ali 
deponiran na odpoklicnem računu pri poslovni banki, ki se lahko uporablja za plačevanje. 
 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 
Denarna sredstva 22.784  709 
denarna sredstva na poslovnih računih             22.779               225 
denarna sredstva na odpoklic 5 484 

 

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Usredstvene kratkoročne časovne razmejitve zajemajo obveznosti, ki se bodo po 
predvidevanjih pojavile v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo 
izmerjena. Obveznosti se nanašajo na znane pravne in fizične osebe, do katerih so oziroma 
bodo nastali dolgovi, storitve pa bodo bremenile poslovni izid prihodnjega leta.  
 

v EUR 
Stanje 

31.12.2013 
Poraba Oblikovanje 

Preknjižba 
dolg. AČR 

Stanje 
31.12.2014 

Kratkoro čne AČR 95.934 -189.967 196.486 -12.583 89.870 

zavarovalne premije 62.442 -62.442 52.048  52.048 
stavbno zemljišče 0 -77.337 77.337  0 
najem softwara 32.228 -47.144 64.169 -12.583 36.670 
ostali stroški (naročnine) 1.264 -3.044 2.932  1.152 

 
 

KAPITAL 

Celotni kapital sestavljajo: vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, 
nerazdeljen čisti dobiček in presežek iz prevrednotenja. 
 

Vpoklicani kapital 

Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan v znesku in deležu 
edinega družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču. 
 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 
Osnovni kapital 10.826.034  10.826.034 
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Kapitalske rezerve 

V skladu s 15. točko Uvoda v Slovenske računovodske standarde 2006 je na kapitalske 
rezerve prenesen saldo splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. 
 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 
Kapitalske rezerve 11.856.717  11.856.717 

 

Rezerve iz dobi čka 

Zakon o gospodarskih družbah (64. člen, 3. odstavek) določa, da morajo družbe z omejeno 
odgovornostjo oblikovati zakonske rezerve v višini 10% osnovnega kapitala, kar znaša 
1.082.603 EUR. Druge rezerve iz dobička so bile oblikovane na podlagi sklepov skupščine v 
preteklih letih in sklepa edinega lastnika v letu 2014, kot namensko zadržan del čistega 
dobička. 
 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 
Rezerve iz dobi čka 36.307.440 34.389.950 
zakonske rezerve 1.082.603 1.082.603 
druge rezerve iz dobička 35.224.837 33.307.347 

 
Presežek iz prevrednotenja 

Presežek iz prevrednotenja z oblikovanim popravkom vrednosti je izkazan zaradi 
prevrednotenja dolgoročne finančne naložbe, ki je razvrščena med finančna sredstva 
razpoložljiva za prodajo in se na bilančni presečni dan ovrednoti po pošteni vrednosti. V 
postavki je izkazan tudi aktuarski dobiček iz naslova aktuarskega izračuna odpravnin. 
 
v EUR 31.12.2014 31.12.2013 
Presežek iz prevrednotenja -103.113 -129.619 
Presežek iz prevrednotenja -49.583 -130.874 
Popravek vrednosti presežka  iz prevrednotenja za odloženi davek 8.429 22.249 
Aktuarski dobiček/izguba -74.649 -25.293 
Popravek vrednosti aktuarskega dobička za odloženi davek 12.690 4.299 

 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 

Ostanek čistega poslovnega izida, ki predstavlja bilančni dobiček poslovnega leta 2014, 
znaša 1.318.352 EUR. Uporaba ugotovljenega čistega poslovnega izida v izkazu poslovnega 
izida je pojasnjena v točki 3.4.4. Pojasnila postavk v izkazu gibanja kapitala. 
 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 
Čisti poslovni izid 1.318.352  599.138 

 

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih, na podlagi 
obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v obdobju daljšem od enega leta in katerih velikost 
je mogoče zanesljivo oceniti oz. izmeriti. 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so bile v preteklih letih oblikovane iz naslova 
pridobljene namenske dotacije za opredmetena osnovna sredstva. Med prihodke se 
prenašajo v višini 14.796 EUR obračunane amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, za 
katere je bila pridobljena dotacija.  
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 v EUR 
Stanje 

31.12.2013 Odprava Stanje 
31.12.2014 

Dolgoro čne PČR 770.984 25.218 745.766 
namenske dotacije za OOS 562.242 14.796 547.446 
emisijski kuponi 208.742 10.422 198.320 

 

Družba je ob prehodu iz SRS 2001 na SRS (2006) v skladu s SRS 10.44 prvič oblikovala 
rezervacije za dolgoročne zaslužke zaposlencev. Po stanju na dan 31.12.2014 je bil izdelan 
aktuarski izračun za obveznosti do zaposlencev skladu s SRS 10 in določili MRS 19. 
Dopolnitev MRS 19 zahteva, da se za obračunska obdobja, ki se začnejo 01.01.2013, 
aktuarski dobički in izgube pripoznajo neposredno v drugem vseobsegajočem donosu. 
 

v EUR  

Stanje 
31.12.2013 

Dodatno 
oblikovanje, 

odprava 

Poraba v letu 
2014 

Stanje 
31.12.2014 

Rezervacije 840.019 180.373 123.961 896.431 
odpravnine ob upokojitvi 474.483 109.004 80.246 503.241 
jubilejne nagrade 365.536 71.369 43.715 393.190 

         
 

DOLGOROČNE  OBVEZNOSTI 

Dolgoro čne poslovne obveznosti 

Dolgoročne poslovne obveznosti se v začetnem pripoznanju izkazujejo v njihovih izvirnih 
vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin.  
 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 
Druge dolgoro čne poslovne obveznosti  37.508  17.768 

 

Izkazana je obveznost v višini 37.508 EUR iz naslova letne uspešnosti direktorja družbe po 
sklepu nadzornega sveta z dne 19.4.2013 in z dne 18.4.2014.  
                                                                                                          
KRATKOROČNE  OBVEZNOSTI 

Kratkoro čne poslovne obveznosti 

Kratkoročne poslovne obveznosti se v začetnem pripoznanju izkazujejo v njihovih izvirnih 
vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin.  
 

v EUR 2014 2013 
Kratkoro čne poslovne obveznosti 2.238.417  1.715.329 
kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 102.226 93.932 
kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 799.035 922.982 
druge kratkoročne poslovne obveznosti  1.337.156 698.415 

 

Do drugih izkazujemo naslednje kratkoročne poslovne obveznosti: do zaposlencev za 
opravljeno delo, iz naslova davkov in prispevkov, za obveznost do države za proizvedeno 
vrednost emisij v letu 2014, davek od dohodka pravnih oseb, davek na dodano vrednost in 
ostale kratkoročne obveznosti. 
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KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo terjatve oziroma prihodke in obveznosti 
oziroma stroške, ki se bodo po predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je 
verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena. Med prihodki oziroma odhodki bodo pripoznani v 
izkazu poslovnega izida v naslednjem poslovnem letu.  
 

v EUR 
Stanje 

31.12.2013 Poraba Oblikovanje Stanje 
31.12.2014 

Kratkoro čne PČR 113.771 -277.683 378.780 214.868 
vnaprej vračunani stroški  113.771 -277.683 378.780 214.868 

 
 
STANJE ZABILAN ČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI na dan 31.12.2014   
 

predstavlja izkazano vrednost zaloge KOEL-a, skladiščenega za Zavod za blagovne rezerve 
v višini 13.632.323 EUR po maloprodajni ceni in izdane garancije v letu 2014, ki bodo 
jamstva za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v letu 2015 v višini 25.458 EUR.     
 
   
 
3.4.2 POJASNILA POSTAVK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno 
prikazan poslovni izid za poslovno leto 2014. 
 

Izkaz poslovnega izida je izdelan skladno s Slovenskim računovodskim standardom 25, po 
različici I, na podlagi razčlenitve stroškov po izvirnih oz. naravnih vrstah. Tovrstna členitev 
nadalje omogoča njihovo razporejanje po stroškovnih mestih ter členitev po funkcionalnih 
skupinah.  
 
 

PRIHODKI 
 
Prihodki so povečanja gospodarskih koristi, izkazana v obliki povečanja sredstev ali 
zmanjšanja dolgov in preko poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. Njihova členitev po 
SRS 18 (2006) ustreza izkazovanju v skladu z določili od 18.2. do 18.9.. V pojasnilih 
opredeljujemo: poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. 
 

Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso 
uresničeni že ob nastanku. 
 

Podlaga za merjenje prihodkov od prodaje predstavljajo prodajne cene, navedene na računih 
in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji in kasneje, tudi zaradi 
zgodnejšega plačila.  
 

v EUR 2014 2013 

PRIHODKI 17.145.103 15.300.164 
POSLOVNI PRIHODKI 16.501.684 14.603.095 
FINANČNI PRIHODKI 578.723 615.672 
DRUGI PRIHODKI 64.696 81.397 
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POSLOVNI PRIHODKI 
 

v EUR 2014 2013 

Čisti prihodki od prodaje na doma čem trgu 16.447.725  14.543.711 
Prihodki iz razmerij do družb v skupini 15.852.178 13.751.832 
Prihodki iz razmerij do drugih 595.547 791.879 

Poslovni prihodki  53.959 59.384 
Drugi poslovni prihodki 25.590 19.869 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 28.369 39.515 

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 16.501.684 14.603.095 
 

Čisti prihodki od prodaje  na domačem trgu so bili realizirani: 
– iz razmerij do družb v skupini  za izvajanje sistemskih storitev, proizvedeno 

električno energijo, od najema storitev, prostorov ter opreme in za pripadajoči 2,8% 
delež od proizvedene el. energije HE na spodnji Savi, 
 

– iz razmerij do drugih  za skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov, opravljene 
storitve pri izgradnji HE na spodnji Savi (varnost in zdravje pri delu ter požarno 
varnost), storitve vzdrževanja na novo zgrajenih HE, odkup in podporo za proizvodnjo 
električne energije iz sončnih elektrarn, upravljanje s stanovanji in počitniškimi 
kapacitetami ter izvajanje drugih storitev na trgu.   

 
Poslovni prihodki  vključujejo dve postavki: 

– druge poslovne prihodke , ki vključujejo: 
o 14.796 EUR prihodkov od odprave dolgoročne rezervacije za opredmetena 

osnovna sredstva iz pridobljenih namenskih nepovratnih državnih dotacij, za 
višino obračunane amortizacije, za katere je bila dotacija pridobljena, 

o prihodke iz naslova proizvedenih emisij in s tem predaje emisijskih kuponov 
državi v višini 10.422 EUR, 

o 372 EUR prihodkov Vzajemne za provizije po pogodbi o nakazovanju premij 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, 

– prevrednotovalne poslovne prihodke,  ustvarjene s prodajo oz. odtujitvijo 
opredmetenih osnovnih sredstev v višini 28.369 EUR.  

 
 

FINANČNI PRIHODKI 
 

v EUR 2014 2013 
Finančni prihodki iz deležev iz drugih naložb 264.314 236.895 
Finančni prihodki iz danih posojil  314.402 378.751 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 7 26 
SKUPAJ FINAN ČNI PRIHODKI 578.723 615.672 

 
Finančni prihodki iz deležev iz drugih naložb so bili ustvarjeni iz naslova dolgoročnih 
finančnih naložb v delnice in poslovne deleže. 
 

Finančni prihodki iz danih posojil drugim, vključujejo prihodke od obresti vezanih kratkoročnih 
depozitov TEB, »a vista« obresti od pozitivnega stanja na poslovnih računih in prihodke od 
obresti za predčasna plačila. 
 
Finančni prihodki iz danih posojil družbam v skupini vključujejo prihodke od obresti iz naslova 
danega kratkoročnega posojila družbi v skupini. 
 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev vključujejo obračunane pozitivne tečajne razlike iz 
razmerij do tujih poslovnih partnerjev. 
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DRUGI PRIHODKI  
 

v EUR 2014 2013 
Drugi prihodki 64.696  81.397 

 
Drugi prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki, zajemajo: 

– prejete odškodnine zavarovalnice, 
– ostale prihodke, ki niso povezani s poslovnimi učinki. 

 
 
 

ODHODKI  
 

Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju, v obliki zmanjšanja 
sredstev ali povečanja dolgov in preko poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. Njihova 
členitev po SRS 17 (2006) ustreza izkazovanju v skladu s točkami od 17.2. do 17.10.. 
Odhodki se pripoznajo, če je njihovo zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. V pojasnilih 
opredeljujemo: poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. 
 
v EUR 2014 2013 
ODHODKI 14.063.165 14.054.319 
POSLOVNI ODHODKI 13.700.903 13.610.586 
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 274.417 12.341 
FINANČNI ODHODKI 24.697 376.750 
DRUGI ODHODKI 63.148 54.642 

 
POSLOVNI ODHODKI  
 

Poslovni odhodki se pripoznajo ob nabavi trgovskega blaga oz. ko je storitev opravljena. Ob 
nabavni vrednosti blaga se med poslovne odhodke uvrščajo tudi stroški materiala, stroški 
storitev, stroški dela, amortizacije in drugi stroški. 
 
v EUR 2014 2013 
Stroški blaga, materiala in storitev 5.883.247  4.777.892 
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala  550.968 464.570 
Stroški materiala 3.207.712 2.062.285 
Stroški storitev 2.124.567 2.251.037 
Od tega :   

stroški revidiranja letnega poročila  
prejemki članov nadzornega sveta-notranji 

 
12.700 
9.920 

 
12.000 
9.800 

      prejemki članov nadzornega sveta-zunanji 25.516 25.031 
  

Skladno z 69. členom ZGD-1 pojasnjujemo stroške revidiranja računovodskih izkazov in 
letnega poročila. 
 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala predstavlja strošek nakupa električne 
energije za pokrivanje lastne rabe TEB. 
 

V celotnih stroških materiala predstavljajo: 
– 78,6% stroški porabljenega energetskega goriva za proizvodnjo električne energije in 

stroški najema plinovodnega omrežja, 
– ostalih 21,4% predstavljajo stroški energije z dajatvami (omrežninami), stroški 

porabljenega materiala za proizvodnjo in vzdrževanje, stroški lastne rabe in 
omrežnine LR, odpis drobnega inventarja, stroški pisarniškega materiala in strokovne 
literature ter drugi stroški materiala. 
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V strukturi stroškov storitev znašajo: 
– 36,2% storitve vzdrževanja elektroenergetskih sistemov,  
– 38,5% stroški drugih storitev, katerih večje vrednosti predstavljajo: storitve gasilske 

službe varovanja po pogodbi, storitve svetovanja, analiz in študij, storitve ekologije in 
varstva okolja na podlagi zakonodaje, stroški telekomunikacij, stroški študij za projekt 
Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 3x23 MW, storitve fizičnega varovanja po pogodbi 
in drugi poslovni stroški,  

– 15,2% znaša zavarovanje premoženja družbe, 
– ostalih 10,1% znašajo povračila zaposlenim v zvezi z delom, stroški intelektualnih in 

osebnih storitev, storitev fizičnih oseb skupaj z dajatvami in reprezentance. 
 

Pri razkrivanju stroškov dela in povračil zaposlencem družba upošteva določila SRS od 
15.20. do 15.23. (2006). 
 
Stroški dela in povračila zaposlencem so obračunani skladno s: 

– podjetniško kolektivno pogodbo in dogovorom s sindikatom podjetja, 
– kolektivno pogodbo za elektrogospodarstvo in premogovništvo, 
– pogodbami o zaposlitvi s posebnimi pooblastili, 
– uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se ne 

vštevajo v davčno osnovo,  
– veljavno zakonodajo, torej skladno z Zakonom o prispevkih za socialno varnost in 

Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.  
 

Realizirani stroški dela za zaposlene po pogodbi o zaposlitvi vključujejo: 
– izplačane bruto plače, ki vključujejo plačilo rednega dela, uspešnosti, dodatkov ter 

nadomestil, 
– stroške socialnih zavarovanj, ki vključujejo celotne prispevke delodajalca od plač in 

drugih osebnih prejemkov ter stroške dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
– pripoznane stroške še neizrabljenega letnega dopusta za leto 2014 in letne 

uspešnosti zaposlenih po pogodbah s posebnimi pooblastili z obračunanimi prispevki 
delodajalca, 

– druge osebne prejemke, ki vključujejo izplačila: regresa, neobveznih osebnih 
zavarovanj, prejemke članom sveta delavcev, izplačila povračil v zvezi z delom za 
prehrano in prevoz ter rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. 

 

v EUR 2014 2013 
Stroški dela 4.810.249 4.721.593 
Stroški plač 3.604.547 3.516.748 
Stroški socialnih zavarovanj 586.046 580.205 
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 145.839 143.696 
Drugi stroški dela 473.817 480.944 
Od tega:   

Prejemki poslovodstva 134.334 125.267 
Prejemki zaposlenih po individualni pogodbi 375.767 384.420 

 

V letu 2014 TEB ni odobrila nobenih predujmov, posojil in poroštev za obveznosti članom 
nadzornega sveta, poslovodstvu in ostalim zaposlenim po pogodbah s posebnimi pooblastili.  
 
Po SRS 13 (2006) družba pri obračunu amortizacije uporablja metodo enakomernega 
časovnega obračunavanja, za skupine opredmetenih osnovnih sredstev in skupine 
neopredmetenih sredstev. V letu 2014 je bila v skladu s sklepom poslovodstva podaljšana 
doba koristnosti turbin PB4 in PB5. Obe turbini sta po opravljenih generalnih remontih v letu 
2009 in 20125 v izvrstni kondiciji, zato se je njihova doba koristnosti povečala na skupno 25 
let, nova preostala doba uporabnosti pa se je per 01.01.2014 upoštevala pri izračunu novih 
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amortizacijskih stopenj, zaradi česar je znesek amortizacije opreme nižji za 1.072.065 EUR. 
Obračunano amortizacijo pa zmanjšuje tudi odpisanost sredstev. 
 
v EUR 2014 2013 
Odpisi vrednosti 2.945.074 3.785.521 
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0 0 
Amortizacija zgradb 343.076 336.728 
Amortizacija opreme in nadomestnih delov 2.327.581 3.436.452 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS 692 11.139 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 273.725 1.202 

 
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih nanašajo na izločitev tovrstnih sredstev, pri obratnih oz. kratkoročnih 
sredstvih pa na zmanjšanje vrednosti zaloge KOEL-a v skladišču, zaradi zmanjšanja 
vrednosti tržne cene 31.12.2014 v primerjavi s tržno ceno 1.1.2014. 
 
Drugi poslovni odhodki predstavljajo 2,56% vrednosti prodanih poslovnih učinkov in se 
nanašajo na: izdatke za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča, trošarine, zakonsko 
določene kvote za spodbujanje zaposlovanja invalidov, vodna povračila, takse za 
onesnaževanje okolja in emisijske kupone, izdatke za opravljeno delovno prakso in 
štipendije. Poslovni odhodki iz naslova porabe dodeljenih emisijskih kuponov za vrednost 
proizvedenih emisij v letu 2014 znašajo 10.422 EUR.  
 
v EUR 2014 2013 
Drugi poslovni odhodki 336.750 337.921 
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 321.073 322.754 
Izdatki za varstvo okolja 10.996 5.340 
Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi 2.926 3.876 
Štipendije 1.755 5.951 

FINANČNI ODHODKI  
 

v EUR 2014 2013 
Finančni odhodki  24.697 376.750 
Od odprave pripoznanja finančnih naložb 0 351.719 
Iz drugih poslovnih obveznosti 24.508 24.908 
Iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti  189 123 

 
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti predstavljajo stroške obresti za jubilejne 
nagrade in odpravnine ob upokojitvi iz aktuarskega izračuna na dan 31.12.2014. 
 

DRUGI ODHODKI 
 

v EUR 2014 2013 
Drugi odhodki 63.148 54.642 
Donacije, odškodnine in drugi odhodki 63.148 54.642 
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Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I Izkaza poslovnega izida 
prikazujemo udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah, kot so vrednost 
prodanih poslovnih učinkov, stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti, vse z vštetimi 
ustreznimi stroški amortizacije, skladno s SRS 25.25 (2006): 
 

v EUR 2014 2013 
Nabavna vrednost prodanega blaga in proizvajalni stroški 11.878.973 11.736.044 
Stroški prodajanja 467.954 501.210 
Stroški splošnih dejavnosti 1.353.976 1.373.332 
SKUPAJ: 13.700.903 13.610.586 

 
 
 

POSLOVNI IZID 
  
V skladu z določbami Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je družba zavezanec za 
obračun in plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Pri njegovem izračunu so upoštevane 
vse zakonsko dovoljene davčne olajšave.  
 
Od izkazane davčne osnove znaša obveznost za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb 
435.297 EUR.  
 
Odloženi davki so obračunani iz naslova oblikovanja in porabe rezervacij za jubilejne 
nagrade in odpravnine ob upokojitvi in so izračunani po stopnji 17%. V letu 2014 je učinek 
preračuna izkazan kot zmanjšanje terjatev za odložene davke, ki znižuje poslovni izid 
tekočega leta v višini 9.937 EUR. Učinek je razlika med že obračunanimi odloženimi davki in 
na novo izračunano terjatvijo konec leta 2014.  
 

v EUR 2014 2013 
Pozitivni celotni poslovni izid 3.081.938 1.245.845 
Davek od dohodkov pravnih oseb  435.297 - 
Odloženi davki 9.937 47.569 
Čisti poslovni izid leta 2.636.704  1.198.276 

 

 
 
IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJO ČEGA DONOSA 
 
Izkaz drugega vseobsegajočega donosa je opredeljen kot izkaz sprememb lastniškega 
kapitala v obdobju, ki so posledice transakcij ali drugih dogodkov razen sprememb, ki so 
posledice transakcij z lastniki, ko delujejo kot lastniki.  
 

V izkazu drugega vseobsegajočega donosa prikazujemo spremembo iz naslova presežka 
prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb razpoložljivih za prodajo v znesku 67.472 EUR 
in zmanjšanje drugih sestavin vseobsegajočega donosa v višini 40.966 EUR.   
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3.4.3 POJASNILA POSTAVK V IZKAZU DENARNIH TOKOV 
 
Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno 
prikazane spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto.  
 

Izkaz denarnih tokov za leto 2014 je sestavljen po neposredni metodi – različici I, v skladu s 
SRS 26 (2006) in prikazuje podatke o prejemkih in izdatkih, pri čemer so posebej 
obravnavani denarni tokovi pri poslovanju, naložbenju in financiranju. 
 

Postavke prejemkov in izdatkov iz izkaza denarnih tokov za leto 2014 sestavljajo: 
– Denarni tokovi pri poslovanju, ki vključujejo: 

o prejemke, ustvarjene na domačem trgu od prodaje proizvodov in storitev ter 
druge prejemke pri poslovanju,   

o izdatke za nabavo materiala in opravljene storitve domačih in tujih 
dobaviteljev, izdatke za nabavljeno energetsko gorivo, plače zaposlenim, 
dajatve in druge izdatke iz poslovanja. 

 

– Denarni tokovi pri naložbenju, ki vključujejo: 
o prejemke od obresti kratkoročnih finančnih naložb za vezane depozite ter 

dividende in deleže v dobičku, 
o prejemke od zapadlih kratkoročnih finančnih naložb, 
o prejemke od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev, 
o izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev,  
o izdatke za pridobitev oz. povečanje kratkoročnih in dolgoročnih finančnih 

naložb. 
Končno stanje denarnih sredstev vključuje denarna sredstva na poslovnih računih ter 
denarna sredstva pri poslovni banki z možnostjo takojšnjega odpoklica. 
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3.4.4 POJASNILA POSTAVK V IZKAZU GIBANJA KAPITALA 
 
Izkaz gibanja kapitala je računovodski izkaz, v katerem so prikazane spremembe sestavin 
kapitala za poslovno leto, za katero se sestavlja.  
 

V skladu s Sklepi edinega družbenika z dne 18.8.2014 – Sklep št. 36: ugotovljeni bilančni 
dobiček družbe za leto 2013, ki znaša 599.137,78 EUR, se razporedi v druge rezerve iz 
dobička.   
 
 
SPREMEMBE V KAPITALU 
 

Spremembe v kapitalu   (v EUR) 2014 2013 
druge rezerve iz dobička 1.318.352 599.138 

 

V skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah se izkazani čisti poslovni izid, ki 
znaša 2.636.704 EUR, razporedi za naslednje namene: 

– 50% izkazanega čistega poslovnega izida v višini 1.318.352 EUR se na predlog 
poslovodstva in  po sklepu nadzornega sveta, razporedi v druge rezerve iz dobička,  

– 50% izkazanega čistega poslovnega izida v višini 1.318.352 EUR se izkaže kot 
bilančni dobiček, o katerem odloča lastnik s sklepom.   

 

 
Shema bilan čnega dobi čka: 

 
v EUR 

 Postavka 2014 2013 
 čisti poslovni izid poslovnega leta 2.636.704 1.198.276 

+ preneseni čisti dobiček 599.138 742.050 
- povečanje zakonskih rezerv iz dobička 0 0 

- povečanje rezerv iz dobička po odločitvi poslovodstva in 
nadzornega sveta 1.318.352 599.138 

- povečanje rezerv iz dobička po sklepu edinega družbenika 599.138 742.050 
= BILANČNI DOBIČEK  1.318.352 599.138 

 
V primeru, da bi v skladu s SRS 8.30 za izračun ohranjanja kupne moči kapitala uporabili 
rast cen življenjskih potrebščin (0,2%), bi v izkazu poslovnega izida izkazovali celotni 
pozitivni poslovni izid v višini 2.521.567 EUR.  
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3.4.5 DRUGA POJASNILA 
 

3.4.5.1 Poročilo o odnosih do povezanih družb 
 
Na podlagi 3. odstavka 545. in 546. člena Zakona o gospodarskih družbah je poslovodstvo 
sestavilo: 
»Poročilo poslovodstva Termoelektrarne Brestanica d.o.o. o razmerjih z obvladujo čo 
družbo za leto 2014« , v katerem so navedeni vsi pravni posli, ki jih je družba sklenila z 
obvladujočo družbo ali z njo povezanimi družbami in  
»Poročilo poslovodstva Termoelektrarne Brestanica d.o.o. o odnosih do povezanih 
družb za leto 2014« , v katerem so navedeni vsi pravni posli TEB, sklenjeni s povezano 
družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o..  
 
TEB iz navedenih razmerij v poslovnem letu 2014 ni bila prikrajšana. 

 
3.4.5.2 Pravni spori 
 
TEB v letu 2014 ni imela nobene aktivne in tudi ne nerešene tožbe.              

 
3.4.5.3 Dogodki po datumu bilance stanja 
 
Po poslovnem letu, ki je zaključeno 31.12.2014, v družbi do izdaje revizorjevega poročila ni 
bilo poslovnih dogodkov, ki bi imeli vpliv na računovodske izkaze leta 2014 in bi bili zato 
potrebni dodatni postopki, s katerimi bi se ugotovilo njihovo pravilno izkazovanje v 
računovodskih izkazih.  
 


