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1. UVOD 
 
1.1. POUDARKI V POSLOVANJU LETA 2009 
 
Poslovni rezultati leta 2009 so odraz nadaljevanja realizacije zastavljenih ciljev iz Strateškega 
razvojnega načrta in Letnega poslovnega načrta TE Brestanica d.o.o.. 
 
Termoelektrarna Brestanica v okviru skupine GEN energija s svojimi fleksibilnimi 
agregati uspešno pripomore pri izvajanju ključne vloge skupine, to je zagotavljanju 
varne, zanesljive in kakovostne oskrbe domačih in tujih odjemalcev električne energije 
in sistemskih storitev.  
 
Termoelektrarna Brestanica je nosilec proizvodnje električne energije in zagotavljanja 
sistemskih storitev s plinsko tehnologijo v skupini GEN energija in zaenkrat tudi v 
Republiki Sloveniji, vključno z vsemi razvojnimi programi na področju plinske 
tehnologije.  
 
 
 
ORGANI UPRAVLJANJA  

Družbo vodi in zastopa poslovodstvo – direktor, njegovo delovanje pa nadzira nadzorni svet. 
Vse pristojnosti skupščine opravlja v skladu z Aktom o ustanovitvi edini družbenik GEN 
energija d.o.o., Krško. V poslovnem letu 2009 ni bilo sprememb v lastniški sestavi družbe 
Termoelektrarna Brestanica d.o.o., kakor tudi ne v organih družbe in njihovi sestavi.  
 
 
PROIZVODNJA 

Fakturirana realizacija prevzetih količin električne energije s strani kupca v letu 2009 znaša 
14.047 MWh in predstavlja 14% indikativno načrtovane proizvodnje. Nizka stopnja 
realizacije je posledica ugodne energetske situacije v elektroenergetskem sistemu in relativno 
zanesljivega obratovanja ostalih agregatov znotraj bilančne skupine GEN.  
 
Prodana električna energija (iz plinskih blokov) po mesecih 
Mesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2009 
MWh 637 265 154 27 273 781 1.383 3.086 980 1.144 3.675 1.640 14.047 
 
 
Poraba goriv v letu 2009 

KOEL 
3.610.254  litrov 

Zemeljski plin 
1.607.125 Sm3

 
 
V letu februarju 2009 je bila zgrajena in dana v obratovanje prva sončna elektrarna nazivne 
moči 38,08 kW. Sončna elektrarna z oznako MFE TEB1 je v letu 2009 proizvedla 37.543 
kWh. 
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VZDRŽEVANJE 

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

- generalni remont oz. C revizija plinskega bloka PB5, 
- ob izvajanju rednega, predvsem v smislu preventivnega in prediktivnega  vzdrževanja 

tehnoloških sistemov TE Brestanica, so bile izvedene revizije ostalih plinskih blokov 
PB1, PB2, PB3 in PB4 ter revizije parageneratorjev na odpadno toploto WB1 – WB3, 

- sodelovanje pri rekonstrukciji novega GIS stikališča (RTP110/20kV Brestanica) in 
odstranitvi starega 110kV stikališča,  

- v okviri revizij sistemov oskrbe z vodo in gorivi (KPV, Č1, Č2 in AC pretekališče) se 
je na KPV nadaljevala modifikacija v smislu večje avtomatizacije procesa, 

- vzpostavitve, vzdrževanje in posodobitve informacijskih sistemov,  
- vzdrževanje protipožarnih in pomožnih sistemov,  
- v okviru  popravila kanalizacijskega sistema ter s tem ločitev drenažnih in fekalnih 

voda v letu 2008, je bil v letu 2009 izveden še odvod tehnološke vode iz KPV v 
čistilno napravo, 

- izboljšave programov preventivnega in prediktivnega vzdrževanja obstoječih 
tehnoloških sistemov in komponent. 

 
Celotni stroški vzdrževanja v letu 2009, ki vključujejo porabo materiala in opravljene storitve 
so bili realizirani v višini 2.507.168 EUR, od tega so bili stroški generalnega remonta oz. C 
revizije PB5 skoraj 70%.  
 
 
NALOŽBE 

Vrednost realiziranih naložb v osnovna sredstva v letu 2009 znaša 10.453.505 EUR za: 
- dokončanje rekonstrukcije 110kV in 20kV stikališča s soinvestitorjema ELES-om 

Ljubljana in Elektro Celje v GIS tehnologiji; v novembru je bil opravljen tehnični 
pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje,   

- uspešno izveden generalni remont oz. C revizija plinske turbine PB5, 
- rekonstrukcijo strehe in vzpostavitev male fotonapetostne elektrarne na objektu 

tehnične operative, splošnega sektorja, delavnic in skladišč, 
- rekonstrukcijo parkirišča pred starim 110kV stikališčem, 
- rekonstrukcijo črpališča z izgradnjo cevovoda za požarno vodo, s katero se 

predvideva izgradnja črpališča na območju elektrarne ter uporabo obstoječega zajetja 
v hladilnem stolpu kot vir požarne vode; projekt je v fazi pridobivanja gradbenega 
dovoljenja,  

- projektno in investicijsko dokumentacijo, študije, nadzor in  inženiring za izdelavo 
predhodne tehnične dokumentacije za zamenjavo plinskih turbin 3x23MW, za 
izdelavo dveh študij, s katerima so se analizirale potencialne lokacije za postavitev 
sončnih elektrarn tako znotraj TE Brestanica kot na objektih javnega značaja v 
posavskih občinah in za izvedbo študije s pridobitvijo projektih pogojev za izvedbo 
trigeneracijske toplotne postaje v industrijsko poslovni coni Vrbina,  

- posodobitev informacijske tehnologije, in sicer so potekala posodobitveno 
vzdrževalna dela informacijske tehnologije,  
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- avtomatizacijo obstoječih objektov in naprav, pri kateri je potekala izvedba 
rezervnega vira ogrevanja upravne stavbe in avtomatizacija procesa kemične priprave 
vode,  

- ostale drobne naložbe. kot so nabavo orodja, opreme ter zamenjavo vozil. 
 
 

DOLGOROČNA FINANČNA NALOŽBA V DRUŽBO HESS 

TE Brestanica je na projektu izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi udeležena v obliki 
naknadnih vplačil družbenikov z 2,8% vložkom, glede na celotno predračunsko vrednost 
naložbe v energetski objekt. Skladno s Poslovnim načrtom TE Brestanica in s sklepom 
skupščine družbe HESS o naknadnih vplačilih družbenikov za leto 2009 so potekala mesečna 
naknadna vplačila v obliki dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 841.858 EUR. 
 
 
ODPLAČILO DOLGOROČNEGA IN NAJEM KRATKOROČNEGA KREDITA 

V februarju 2009 je bila odplačana zadnja anuiteta sindiciranega dolgoročnega tujega kredita 
v višini 92.948 CHF za obresti in 5.187.500 CHF za glavnico.  
 
TE Brestanica je v maju podpisala pogodbo o kratkoročnem posojilu za delno financiranje 
generalnega remonta oz. C revizije PB5. Glavnico v višini 2.500.000 EUR za delno plačilo 
rezervnih delov in plačilo DDV ob uvozu teh rezervnih delov smo črpali 15.07.2009. 
Predčasno in delno odplačilo glavnice v višini 1.000.000 EUR je bilo izvedeno v novembru 
2009. Obresti so se obračunavale in plačevale mesečno. Do konca leta 2009 je bilo iz naslova 
kratkoročnega posojila plačanih 41.399 EUR obresti.  
 
 
ZAPOSLENI 

Po stanju na dan 31.12.2009 je v družbi zaposlenih 140 delavcev, povprečno število 
zaposlenih v letu 2009 po stanju na prvi dan v posameznem mesecu pa znaša 137,8. 
Izobraževanje zaposlenih je potekalo na podlagi sklenjenih pogodb o izobraževanju ob delu 
ter vključevanja v razne oblike internega in eksternega izobraževanja ter usposabljanja. 
Skladno s strategijo razvoja družbe poteka štipendiranje deficitarnih poklicev. 
 
 
OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE IN VODENJE KAKOVOSTI 

Učinkovito delovanje v vseh poslovnih procesih družbe je v letu 2009 potekalo po že 
uveljavljenih sistemih Vodenja kakovosti, Ravnanja z okoljem ter Vodenja poklicnega 
zdravja in varnosti. Za doseganje osnovnih ciljev, predvsem varnega in zanesljivega 
obratovanja ter primerne obratovalne razpoložljivosti elektrarne, je bistveno učinkovito 
obvladovanje neskladnosti med obratovanjem. V februarju je bila najprej izvedena redna letna 
notranja presoja sistema vodenja, ter nato v marcu še redne letne zunanje kontrolne presoje 
vseh treh zgoraj omenjenih sistemov in podaljšanje veljavnosti certifikatov.  
 
Na okoljskem področju so se v skladu s programom monitoringa izvajale trajne in občasne 
meritve emisij snovi v zrak, emisij snovi v odpadne vode, meritve hrupa, meritve imisij 
onesnaževalcev v zraku ter spremljanje meteoroloških parametrov. Nadzor nad vplivi na 
okolje se je izvajal v skladu z Zakonom o varstvu okolja in pridobljenim IPPC 
okoljevarstvenim dovoljenjem. Doslednost in natančnost nadzora na področju izvedbe 
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toplogrednih plinov je potrdila tudi pooblaščena inštitucija BVQI. V mesecu novembru smo 
izpolnili zahteve  Zakona o kemikalijah in pridobili Dovoljenje za opravljanje dejavnosti 
skladiščenja nevarnih snovi (KOEL). Na osnovi rednega spremljanja sprememb na področju 
okoljske zakonodaje in prepoznavnih vidikov sta se v letu 2009 začela izvajati dva programa, 
eden je vezan na spremljanje stanja okolja oz. imisijski monitoring ter drugi za področje 
svetlobnega onesnaževanja. Programa se bosta nadaljevala do leta 2012. Projekt ločevanja 
meteornih in tehnoloških vod  se je v letu 2009 uspešno zaključil.   
 
TE Brestanica izvaja storitve obratovanja in vzdrževanja na HE Boštanj in HE Blanca, kjer se 
prav tako uvajajo in izvajajo načela sistema ravnanja z okoljem, v skladu z načeli sonaravno 
trajnostnega razvoja in mednarodnim standardom ISO 14001. 
 
 
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER POŽARNA VARNOST 

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti je v letu 2009 potekalo po 
določilih veljavnih zakonov, podzakonskih predpisov in internih aktov elektrarne. Uspešno 
obvladovanje področij tveganj poklicne varnosti in zdravja, varnosti in zdravja pri delu ter 
požarne varnosti je potrjeno s Sistemom vodenja poklicnega zdravja in varnosti ter 
pridobljenim certifikatom po standardu BS OHSAS 18001:2007. V letu 2009 je bilo izvedeno 
periodično usposabljanje in preizkus znanja s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne 
varnosti za vse zaposlene v družbi. S področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti 
se izvajajo tudi storitve na projektih v okviru izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi. 
 
 
PRIHODKI – 20.776.872 EUR 

-         poslovni prihodki      20.024.826 EUR 
-         finančni prihodki iz deležev           434.124 EUR 
-         finančni prihodki iz danih posojil      217.372 EUR 
-         drugi prihodki                 100.550 EUR 
 
 
ODHODKI – 17.644.496 EUR  

- poslovni odhodki     15.679.309 EUR 
- prevrednotovalni poslovni odhodki 1.888.415 EUR 
- finančni odhodki iz prejetih posojil   68.933 EUR 
- drugi odhodki  7.839 EUR 
 
 
POSLOVNI IZID – 2.551.379 EUR 

-  celotni poslovni izid leta 2009 3.132.376 EUR 
-  davek iz dobička 594.357 EUR 
-  odloženi davki  -13.360 EUR 
-  čisti poslovni izid leta 2009 2.551.379 EUR  
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Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja v letih 2005  –  2009                                        v EUR 

PODATKI in KAZALNIKI   2005 2006 2007 2008 2009 

Sredstva na dan 31.12. 71.227.137 64.958.653 59.234.691 57.124.279 58.122.075
Kapital na dan 31.12. 43.878.959 45.658.807 47.113.742 49.496.931 52.187.725
Prihodki 20.996.654 19.282.294 24.240.556 21.339.043 20.776.872
Čisti prihodki od prodaje 17.247.015 17.440.144 22.935.485 19.674.872 19.583.385
Dodana vrednost 
(kosmati donos iz poslovanja – str. blaga, 
mat., storitev – drugi poslovni odhodki) 

13.796.117 11.902.604 11.610.391 14.336.593 13.045.520

Čisti dobiček 3.576.170 2.073.685 1.454.934 2.536.823 2.551.379
Produktivnost na zaposlenega 
(iz dodane vrednosti) 112.164 98.369 88.629 106.197 93.182

Proizvodnja v GWh 33 20 77 17 14
Naložbe 1.444.241 1.815.048 1.330.417 2.755.566 10.453.505
Število zaposlenih na dan 31.12. 123 121 131 135 140
Koeficient celotne gospodarnosti 
(prihodki/odhodki) 1,26 1,16 1,08 1,17 1,18

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala  
(čisti dobiček/kapital brez čistega poslovnega 
izida tekočega leta) 

0,089 0,047 0,031 0,054 0,051
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1.2. POROČILO DIREKTORJA 
 
Termoelektrarna Brestanica ima na trgu električne energije specifično vlogo, saj je njena 
osnovna dejavnost prodaja sistemskih storitev, predvsem terciarne regulacije in zagona 
agregatov brez zunanjega vira napetosti. Druga, ravno tako pomembna vloga, ki pa je odvisna 
od razmer na evropskih borzah električne energije, zlasti jugovzhodnih, je prodaja vršne 
energije. Preteklo leto je bilo hidrološko dokaj ugodno, cene vršne energije so bile nizke, 
dejstvo pa je, da ima TE Brestanica v bilančni skupini drugega stebra samo še vlogo terciarne 
regulacije, zato je bilo 2009, leto najnižje proizvodnje električne energije doslej, kljub temu je 
število zagonov v letu 2009 preseglo število 100. 
 
Trg sistemskih storitev v Sloveniji se tudi v letu 2009 ni bistveno spremenil, potreb po 
sistemskih storitvah je bistveno manj kot v času, ko je bil celoten agregat NEK vključen v 
slovenski elektroenergetski sistem in takšno stanje bo tudi v bodoče. Novih kapacitet se v 
Sloveniji ni gradilo in bistvena sprememba bo nastopila šele z izgradnjo eventualnih novih 
kapacitet termo ali jedrskih objektov. Smiselno bi seveda bilo, da Slovenija ne bi več 
kupovala terciarno regulacijo v tujini, temveč doma, kar bi bilo s stališča zanesljive oskrbe in 
tudi cen ugodneje, vendar žal ni tako. 
 
TE Brestanica je s pogodbo vse svoje kapacitete prodala družbi GEN energija, ki te kapacitete 
koristi za svoje potrebe oziroma jih prodaja na trgih sistemskih storitev. Ključna naloga TE 
Brestanica je zagotavljati ustrezno visoko štartno zanesljivost in na tak način omogočiti tudi 
GEN energiji čimbolj zanesljiv rezervni vir napajanja v izrednih razmerah. Prednost zakupa 
vseh kapacitet TE Brestanica s strani GEN energije je tudi prevzem vseh tveganj, tako glede 
izkoriščenosti, kot tudi štartne zanesljivosti.  
 
Cilji, ki smo si jih zastavili v lanskem letu, so bili v glavnem doseženi, pri čemer je potrebno 
poudariti predvsem nekaj ključnih: 

- ustrezna zanesljivost delovanja terciarne regulacije v skladu z načrtovano, 
- skupaj z ELES-om in Elektro Celje smo uspešno zaključili izgradnjo novega 

110kV stikališča,  
- uspešno smo zgradili tudi prvo sončno elektrarno v TE Brestanica, 
- izvedli smo C revizijo - generalni remont plinske turbine PB5, 
- intenzivno delovanje naših kadrov na projektu izgradnje, vzdrževanja in 

obratovanja verige hidroelektrarn na spodnji Savi, 
- vzdrževanje sistema kakovosti po ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001. 

 
Analiza tveganj in dodatne raziskave na projektu izgradnje skladišča zemeljskega plina so 
pokazale, da je projekt preveč tvegan in zaradi geologije povsem nepredvidljiv, zato projekta 
ne bomo nadaljevali. 
  
Družba je v preteklem letu, glede na razmere na trgu, delovala po moji oceni dobro. Visoka 
štartna zanesljivost pri velikem številu zagonov kaže na to, da sistem preventivnega in 
prediktivnega vzdrževanja deluje dobro, ravno tako v lanskem letu ni bilo nobenega 
okoljskega incidenta, kar kaže, da tudi s stališča varstva okolja delujejo vsi vzpostavljeni 
sistemi. Nizko število obratovalnih ur in veliko število štartov dokazuje, da gre za fleksibilne 
agregate, ki so uporabni v vseh situacijah dogajanj na trgu električne energije, vendar 
dolgoročno tako nizko število obratovalnih ur ni dobro glede zagotavljanja ustrezno visoke 
štartne zanesljivosti.  
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Poslovni rezultat leta 2009 je nekoliko boljši od prejšnjih let in kaže na stabilnost družbe, 
zmanjšani prihodki glede na plan so posledica manjšega obratovanja. Pomemben dogodek je 
bil odplačilo zadnjega obroka dolgoročnega kredita. Najeti smo morali manjše premostitveno 
posojilo za izvedbo generalnega remonta oz. C revizije PB5 z ročnostjo enega leta. 
  
Doseženi rezultati so rezultat timskega dela vseh zaposlenih, saj zaradi kompleksnosti 
tehničnih sistemov in možnosti obvladovanja le-teh, posameznik ni več dovolj. Skupinsko 
delo, izmenjava informacij in razvoj znanja bodo tudi v bodoče ključna gibala razvoja družbe. 
Dobro delo, pripadnost družbi ter ustrezno vodenje je razvidno tudi iz anonimnega preverjanja 
zadovoljstva zaposlenih, kjer so rezultati na visoki  ravni in vzpodbuda vodstvu za nadaljnje 
delo. 
 
Za podporo, razumevanje in zaupanje bi se želel zahvaliti tudi lastnikom in prepričan sem, da 
bo družba tudi v bodoče s svojimi rezultati zadovoljila pričakovanja. 
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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 31.12.2009: 140 

Transakcijski račun pri: NLB 02980-0015896423 

                                       NKBM 04802-0001027158 

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
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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. Določila ustanovitvenega akta kot temeljnega pravnega akta so 
skladna s sklepi ustanovitelja Termoelektrarne Brestanica d.o.o.. 
 
 Lastniška sestava Termoelektrarne Brestanica d.o.o. na dan 31.12.2009 

DRUŽBENIK NASLOV OSNOVNI KAPITAL 
EUR DELEŽ v % 

GEN energija d.o.o. Cesta 4. julija 42, 8270 Krško 10.826.034 100,00 
 
 
 
2.3. ORGANI DRUŽBE IN NJIHOVA SESTAVA 
 
TE Brestanica 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 2009 se sestava organov 
družbe ni spreminjala, in sicer nadzorni organ sestavljajo trije člani, od katerih dva zastopata 
interese družbenika, eden pa interese zaposlenih. Poslovodstvo družbe predstavlja direktor 
Bogdan Barbič, ki neposredno vodi družbo in jo zastopa; svoj 4-letni mandat je nastopil 1. 
junija 2006.   
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKUPŠČINA NADZORNI SVET

s sprejemom  
Akta o ustanovitvi  

je pristojnosti skupščine 
prevzel edini družbenik 

oz. lastnik – GEN 
energija d.o.o. 

sestavljajo trije člani, od 
katerih dva zastopata 
interese družbenika, 

eden pa interese 
zaposlenih.  

družbo neposredno vodi 
in zastopa poslovodstvo, 
ki ga predstavlja direktor 
družbe Bogdan Barbič; 

 4-letni mandat je nastopil 
01.06.2006. 

POSLOVODSTVO
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2.4. DEJAVNOSTI DRUŽBE 
 
Registrirane dejavnosti Termoelektrarne Brestanica d.o.o.: 
 
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, 
- oskrba s paro in toplo vodo. 
 
Ostale dejavnosti: 
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode, električne inštalacije, vodovodne, plinske in sanitarne 
inštalacije, druge inštalacije pri gradnjah, proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov, 
proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva, splošna mehanična dela, splošna gradbena dela, 
izolacijska dela, trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi, druge nastanitve 
za krajši čas, cestni tovorni promet, cevovodni transport, skladiščenje, dajanje lastnih 
nepremičnin v najem, dajanje avtomobilov v najem, dajanje drugih strojev in opreme v najem, 
pravno svetovanje, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, 
podjetniško in poslovno svetovanje, dejavnost holdingov, drugo projektiranje in tehnično 
svetovanje, tehnično preizkušanje in analiziranje, čiščenje objektov in opreme, drugo 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, druge 
osebne storitve. 
 
 
2.5. ORGANIZACIJSKE IN POSLOVNE POVEZAVE 
 
V poslovnem letu 2009 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. TE 
Brestanica je na podlagi udeležbe v osnovnem kapitalu družbenik družbe Hidroelektrarne na 
spodnji Savi, d.o.o., Brežice (skrajšano HESS, d.o.o.), ki je bila vpisana v sodni register 1. 
aprila 2008.  
 
Skupino GEN energija so v poslovnem letu 2009 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.,  
- HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, d.o.o., 
- HSE INVEST d.o.o., 
- SAVA d.o.o., 
- GEN-I, d.o.o., 
- GEN-I, d.o.o. Beograd, Srbija, 
- GEN-I, d.o.o. Zagreb, Hrvaška, 
- GEN-I Budapest Kft,  
- GEN-I Skopje, 
- GEN-I Tirana Sh.p.k., 
- GEN-I d.o.o., Sarajevo, 
- GEN-I Athens SMMLC. 
Termoelektrarna Brestanica d.o.o. nima podružnic. 
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2.6.    ORGANIZIRANOST DRUŽBE 
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2.7. POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKI CILJI  
 
Intenzivni razvoj vsake družbe mora potekati predvsem na segmentih, kjer ima družba 
konkurenčne prednosti, zato se bo družba razvijala na naslednjih področjih: 

- izvajanje sistemskih storitev, predvsem terciarne regulacije, ker so plinske turbine 
idealne za izvajanje omenjenih storitev, 

- zamenjavi starih plinskih turbin 3x23 MW, 
- izgradnji manjših kogeneracijskih blokov, 
- izgradnji objektov, ki temeljijo na uporabi OVE in URE,  
- koriščenje lokacije, infrastrukture in kadrov za izgradnjo spodnjesavske verige 

hidroelektrarn ter obratovanje in vzdrževanje hidro objektov. 
 
Osnovno poslanstvo elektrarne bo, tako kot doslej, varna, zanesljiva in konkurenčna ter 
okolju prijazna proizvodnja električne energije ter izvajanje sistemskih storitev.  
 
Strateški razvojni cilji so naslednji: 

- optimalno tehnološko obvladovanje obstoječih postrojev v okviru tržnih možnosti, 
- optimizacija sedanjih in bodočih proizvodnih kapacitet, 
- aktivna vloga pri izgradnji, vzdrževanju in obratovanju spodnjesavske verige HE. 

 
Obstoječi postroji, ki delujejo, so pestra paleta naprav, starih od 60 let pa tja do 
najsodobnejših, zato je optimizacija vlaganj in stroškov še kako pomembna. Organizacija 
družbe omogoča, da TE Brestanica dosega zastavljene cilje na področju vodenja ključnih 
projektov in izvajanja obratovanja in vzdrževanja tako termoelektrarne kot tudi 
spodnjesavske verige HE. V podjetju bo, tako kot doslej, poudarjena vloga diagnostike, 
analitike in spremljanja parametrov agregatov, vse v smislu zviševanja štartne in obratovalne 
zanesljivosti ter razpoložljivosti ob uporabi novih orodij, predvsem simulatorja. Podobni 
principi se že in se bodo tudi v bodoče uporabili na hidro programu. Nadaljevalo se bo tudi s 
programom licenciranja osebja, ki opravlja izpite tudi na simulatorju.  
 
Vzdrževanje bo še naprej optimiziralo sistem preventivnega vzdrževanja, kar bo omogočilo 
predvsem višjo razpoložljivost vseh postrojev ob enakih ali nižjih stroških vzdrževanja, 
obsegalo pa bo tudi hidro tehnologijo. Inženirski kader bo tako, kot do sedaj, vključen v 
področje inženiringa tako za lastne potrebe kot potrebe izgradnje hidro verige. Kvaliteta in 
zagotovitev le-te bo ena od prioritet, v skladu s standardi Sistema vodenja kakovosti ISO 
9001 in Sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, ki sta bila nadgrajena še s Sistemom vodenja 
poklicnega zdravja in varnosti OHSAS 18001.  
 
Ena od obstoječih plinskih turbin 114MW je bila v letu 2009 uspešno rekonstruirana z 
generalnim remontom oz. C revizijo, pričeli pa bomo s pripravami tudi na drugi turbini. 
Zamenjani rezervni deli turbine, ki je bila v remontu, bodo poslani proizvajalcu v obnovo, 
nato bodo vgrajeni v drugo turbino ob planiranem generalnem remontu, ki bo predvidoma v 
prvi polovici leta 2013. Zaradi izredno dolge čakalne dobe izvedbe obnove in naročila 
rezervnih delov je potrebno naročilo že v začetku leta 2011. 
 
Stare plinske turbine 3x23 MW segajo v davno leto 1975, zato je nujno potrebno pričeti s 
pripravami na zamenjavo. Težave z rezervnimi deli so vse večje, vsaka okvara zahteva dolg 
čas odprave in pričakovati je, da bo v naslednjih letih prišlo tudi do tipa okvar, kjer popravilo 
ne bo več možno ali ekonomično. Aktivnosti za zamenjavo blokov PB1-3 so se že pričele. 
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Obnovljivi viri so gotovo ena od prihodnosti razvoja slovenske energetike in tudi TE 
Brestanica, ki že vlaga v verigo HE na spodnji Savi, intenzivneje bo pričela vlagati tudi na 
področje sončnih elektrarn, ki bodo postavljene v okviru elektrarne na degradirana področja, 
strehe, nadstrešnice, ob ugodnih pogojih jih bomo postavljali tudi na strehe javnih ustanov v 
Posavju.  
 
Zaradi koncentracije znanja in kadrov s področja energetike in plinske tehnologije se v TE 
Brestanica preverja možnosti naložb v postavitev enot soproizvodnje toplote in električne 
energije na območju Dolenjske in Posavja. Tako zaradi specifike znanj, kot tudi zaradi 
ekološke primernosti, se preverjajo predvsem možnosti postavitev enot soproizvodnje 
elektrike, toplote in hladu (kogeneracija oz. trigeneracija) na osnovi plinske tehnologije 
(plinska turbina, kombiniran proces ali plinski motor) ali pa tudi izkoriščanje  bioplina. Tako 
bi TE Brestanica nastopila na trgu tudi v vlogi ponudnika celovite energetske oskrbe 
posameznih objektov oziroma podjetij.  
 
Izgradnja spodnjesavske verige hidroelektrarn  je zaradi lokacije TE Brestanica  projekt, ki je 
zanimiv in pri katerem osebje TE Brestanica že ima ustrezno aktivno vlogo. Infrastruktura 
elektrarne s poslovnimi prostori, komunikacijami, delavnicami in opremo je idealna za  
optimizacijo inženirskih in izvajalskih ekip v času izgradnje, še bolj pa je primerna za 
optimizacijo obratovanja in vzdrževanja hidroelektrarn na spodnji Savi. Mikrolokacija TE 
Brestanica  je natančno na sredini verige HE in kot taka idealno izhodišče za obratovalno in 
vzdrževalno posadko. Tudi način obratovanja ter usposobljene ekipe obratovanja in 24-urna 
prisotnost omogoča racionalno izrabo kadrov, kar TE Brestanica tudi že izvaja.  
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2.8. KAKOVOST 
 
Služba za kakovost je imela tudi v letu 2009 osnovno nalogo, da zagotavlja učinkovito 
delovanje sistema vodenja družbe v tistem delu, ki je sestavljen iz: 

a) Sistema vodenja kakovosti, ki je usklajen z zahtevami referenčnega standarda SIST 
ISO 9001:2008. 

b) Sistema ravnanja z okoljem, ki je usklajen z zahtevami referenčnega standarda SIST 
EN ISO 14001:2004. 

c) Sistema vodenja poklicnega zdravja in varnosti, ki je usklajen z zahtevami 
referenčnega standarda OHSAS 18001:2007. 

 
Osnovni namen učinkovitega delovanja posameznih sistemov vodenja je sistematično in 
učinkovito vodenje kakovosti, ravnanja z okoljem ter vodenja poklicnega zdravja in varnosti 
v vseh poslovnih procesih družbe z vidika: 

a) Delovanja skladno s postavljenimi politikami kakovosti, okolja, varnosti in 
poklicnega zdravja. 

b) Doseganja zastavljenih ciljev kakovosti, okolja, poklicnega zdravja in varnosti. 
 
Stanje po postavljenih osnovnih ciljih za leto 2009 je naslednje: 

a) Obseg in nivo zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja ter primerne 
obratovalne razpoložljivosti elektrarne za izpolnitev pogodbenih zahtev ter 
pričakovanj kupca oziroma odjemalca električne energije in moči (proizvodnja, faktor 
obratovalne razpoložljivosti K, število reklamacij) je razviden iz poročila službe 
proizvodnje. 

b) Stanje izpolnjevanja zahtev in pričakovanj lastnika (doseganje zastavljenih poslovnih 
in strateških ciljev) je razvidno iz posameznih točk poslovnega poročila.  

c) TE Brestanica je pri poslovanju in delovanju izpolnjevala zahteve zakonodaje. 
d) Vplivi na okolje so bili v okviru predpisanih mej. 
e) V mesecu marcu je bila izvedena redna letna zunanja kontrolna presoja ter 

podaljšanje veljavnosti certifikatov sistema kakovosti, ravnanja z okoljem in sistema 
poklicnega zdravja in varnosti. 

 
Stanje po podpornih ciljih za leto 2009 je naslednje: 

a) Prijave neskladnosti med obratovanjem: učinkovito sistematično obvladovanje 
neskladnosti med obratovanjem. 

b) Vodstveni pregled sistemov vodenja.  
c) Notranje presoje: meseca februarja je bila izvedena redna letna notranja presoja 

sistema vodenja.  
d) Korektivni in preventivni ukrepi so bili izrečeni pri notranji in zunanji presoji. 
e) Izvedbeni okoljski cilji: pridobitev okoljskega dovoljenja, izvajanje preventivnih 

ukrepov za preprečitev okoljskih nesreč, izvajanje monitoringa vplivov na okolje. 
f) Informiranje in komuniciranje tako znotraj družbe kakor tudi z okoljem.  
g) Usposabljanja, usmerjena v ohranjanje nivoja poznavanja, razumevanja, zavedanja in 

osveščenosti glede pomena kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu 
ter nujnosti in potrebnosti nadaljnjega razvoja in izboljšav.  

h) Svet za kakovost in okolje je obravnaval teme glede notranjih presoj, vodstvenih 
pregledov, zunanjih presoj in analize prijav neskladnosti. 

i) Na osnovi poročil, pregledov, presoj in analiz se je analiziralo in vrednotilo delovanje 
sistemov vodenja z vidika učinkovitosti, ustreznosti, neskladnosti in pomanjkljivosti 
za potrebe ukrepanja ter zagotavljanja neprestanega razvoja in nenehnih izboljšav.  
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j) O delovanju sistema kakovosti in ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu 
se je poročalo direktorju družbe redno in tekoče na sestankih kolegija oz. sveta za 
kakovost in okolje. 

 
 
 
2.9. KOMUNICIRANJE 
 
V letu 2009 smo komuniciranju namenjali veliko pozornost, tako z lastnikom, zaposlenimi 
kot tudi s širšo družbeno skupnostjo.  
 
Poslovne vezi in komunikacija za urejanje medsebojnih razmerij z lastnikom GEN energijo 
d.o.o. 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.  
 
S tekočim poslovanjem družbe so se izvajale interne in eksterne oblike obveščanja, ki so 
potekale v obliki tedenskih kolegijev vodilnih in vodstvenih delavcev ter kolegijev 
posameznih sektorjev. Obveščanje zaposlenih je potekalo po ustaljenih oblikah, kot so zbori 
delavcev, obveščanje preko oglasnih tabel, uporaba elektronske pošte, obveščanje preko 
interaktivne info točke v recepciji družbe ter preko omrežne povezave - Kompleksnega 
informacijskega sistema (KIS), 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/).  
 
Prisotnost v širši družbeni skupnosti smo beležili na različnih področjih in tako namenili 
določena sredstva za donacije v kulturne, socialne, zdravstvene in športne namene.  
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2.10.  UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI 
 
2.10.1. ZAPOSLENI 
 
V družbi je bilo na dan 01.01.2009 zaposlenih 135 delavcev, na dan 31.12.2009 pa je bilo 
število zaposlenih 140. V začetku leta 2010 se bodo upokojili 3 delavci. Povprečno število 
zaposlenih na osnovi podatkov na prvi dan v posameznem  mesecu  leta 2009  znaša 137,8. 
 
Zaposleni v letu 2009 po izobrazbeni strukturi  

01.01.2009 31.12.2009 
Povprečno število  

zaposlenih  
v letu 2009 Stopnja izobrazbe 

Št. % Št. % Št. %
VIII. stopnja - mag. 1 0,74 1 0,71 1,00 0,73
VII. stopnja - univ., visoka 34 25,19 37 26,43 35,42 25,70
VI. stopnja - višja 14 10,37 15 10,72 14,25 10,34
V. stopnja - srednja 54 40,00 54 38,57 54,58 39,60
IV. stopnja - poklicna 27 20,00 28 20,00 27,58 20,00
III. stopnja - PK 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
II. stopnja - NK 4 2,96 4 2,86 4,00 2,90
I. stopnja - NK 1 0,74 1 0,71 1,00 0,73
SKUPAJ 135 100,00% 140 100,00% 137,83 100,00%
 
 
2.10.2.  IZOBRAŽEVANJE 
 
- Izobraževanje ob delu 
Ena izmed možnosti izobraževanja je tudi izobraževanje ob delu, ki je tako v interesu delavca 
kot tudi družbe, in sicer predvsem zaradi potreb delovnih mest, na katerih so zaposleni 
delavci, ki se odločajo za tovrstno izobraževanje in zaradi načrtovanja karier. Na dan 
31.12.2009 smo imeli podpisane pogodbe o izobraževanju z 8 delavci, ki se izobražujejo ob 
delu. 
  
- Usposabljanja 
Ključnega pomena za razvoj družbe je nedvomno nadgradnja znanja, zato smo v letu 2009 
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. Poleg tega so bila izvedena vsa zahtevana periodična usposabljanja in opravljeni 
potrebni izpiti (ex izpiti, energetski izpiti). 
 
 
2.10.3. ŠTIPENDIRANJE 
 
Na dan 31.12.2009 smo imeli sklenjene pogodbe o štipendiranju z 10 štipendisti. Enemu 
štipendistu, ki zaključuje študij, pogodbene obveznosti mirujejo. Z devetimi štipendisti smo 
imeli sklenjene pogodbe o štipendiranju. Osem sklenjenih pogodb je za pridobitev VII. 
stopnje izobrazbe, ena sklenjena pogodba pa za pridobitev V. stopnje. Vse pogodbe so 
sklenjene preko Regijske štipendijske sheme, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, 
nosilci regijske štipendijske sheme in državo. TE Brestanica je zavezana plačevati 30% 
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sredstev celotne štipendije, 50% štipendije zagotovi Javni sklad RS za razvoj kadrov in 
štipendij ter 20% sredstev zagotovi občina delodajalca.  
 
Namen štipendiranja je zagotovitev ustreznih kadrov za potrebe družbe v primerih redne 
fluktuacije (predvidene upokojitve), kakor tudi nepredvidenih sporazumnih razveljavitev 
pogodb o zaposlitvi. 
 
 
 
2.11.  KUPCI  
 
V letu 2009 je TE Brestanica kupcu, GEN energiji, skladno s podpisano kupoprodajno 
pogodbo o zakupu moči, zagonu agregatov brez zunanjega vira napajanja ter prodajo in 
nakupom električne energije zagotavljala: 
- storitve sistemske in havarijske rezerve za pokrivanje potreb po intervenciji v primeru 

izpada ostalih proizvodnih enot in drugih sistemskih motnjah v sistemu,  
- proizvodnjo električne energije glede na potrebe. 
 
Od izvajanja ostalih dopolnilnih dejavnosti so bile kupcem na podlagi podpisanih letnih in 
dolgoročnih pogodb, opravljene naslednje storitve: 
- skladiščenje ekstra lahkega kurilnega olja Zavodu RS za obvezne rezerve nafte in njenih 

derivatov, 
- izvajanje storitev strokovnih sodelavcev pri izgradnji verige HE na spodnji Savi po 

pogodbah sklenjenih z družbo HESS za njeno delovanje (izvajanje pravnih,  komercialnih 
storitev, storitev varstva pri delu ter požarne varnosti, pomoč pri opravljanju del s 
področja računovodstva) ter na področju vodenja in izvajanja investicij (izvajanje storitev 
pri investicijah družbe HESS, izvajanje hidrogeološkega in hidrološkega monitoringa na 
območju HE Krško – državna meja RS/RH), 

- izvajanje obratovanja in vzdrževanja na HE Boštanj – izvaja se redno obratovanje, redno 
vzdrževanje, vzdrževanje v kriznih razmerah in nadzor v času obratovanja, 

- na HE Blanca, ki je bila v fazi zaključevanja investicije, so se izvajale storitve upravljanja 
z mostnim dvigalom, obratovanje in vzdrževanje sistemov, sodelovanje pri spuščanju v 
pogon ter usposabljanja in  testiranja opreme,  

- oddajo nepremičnin v najem. 
 

Struktura prihodkov od prodaje

sistemske 
storitve

81%
neenergetska 

dejavnost
9%

električna 
energija

10%
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2.12. DOBAVITELJI 
 
Za opravljanje osnovne dejavnosti družbe – zagotavljanje sistemskih storitev in proizvodnjo 
električne energije sta strateško pomembna dobavitelja energentov, in sicer zemeljskega plina 
(ZP) in ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL). TE Brestanica z letno pogodbo nima 
zakupljene, tudi za odjem zavezujoče količine ZP, vendar v letu  2009 niso bile prisotne večje 
težave pri zagotavljanju potrebnih količin tega energenta, v okviru zakupljenih transportnih 
kapacitet. Za potrebe testiranja po izvedbi generalnega remonta oz. C revizije na PB5 so bile 
v skladu s terminskim planom zakupljene dodatne dnevne kapacitete transportnih poti za 
zemeljski plin.  
 
V letu 2009 je bilo nabavljenih 3.914.634 l  KOEL in 1.607.125 Sm3 zemeljskega plina.  
 
Za potrebe izvedbe generalnega remonta oz. C revizije PB5 so bili nabavljeni ključni rezervni 
deli, material in storitve delovne sile s strani različnih dobaviteljev oz. izvajalcev.   
 
Z ostalimi pomembnejšimi dobavitelji so bile opravljene mesečne storitve na podlagi 
sklenjenih letnih pogodb za izvajanje varovanja, zavarovanje celotnega premoženja družbe 
ter izvajanje ostalih pogodbenih vzdrževalnih in investicijskih del. 
 
 
2.13.  PROIZVODNJA 
 
2.13.1. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
V letu 2009 smo proizvedli in prejeli naslednje količine električne energije: 
 
Proizvodnja električne energije na plinskih blokih v letu 2009 
Proizvodnja na generatorju 14.363.343 kWh
Oddaja el. energije na pragu 14.047.108 kWh
Lastna poraba** 5.423.389 kWh
Nakup el. energije za lastno rabo* 5.107.154 kWh
* V prejemu na pragu je zajeta prejeta količina električne energije preko transformatorjev TR8, TR14, TR15 ter TR4 in TR5. 
** 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 količine električne energije (iz plinskih blokov) s strani kupca po mesecih v 
MWh  
Turbina / 

Mesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII 
2009 

PB1-3 342 34 50 27 32 99 205 490 136 432 27 331 2.206
PB4-5 295 232 104 0 241 682 1.178 2.597 845 712 3.648 1.309 11.842
Skupaj 637 266 154 27 273 781 1.383 3.087 980 1.144 3.675 1.640 14.047
Plan 13.000 13.000 10.000 2.000 2.000 10.000 10.000 10.000 2.000 2.000 13.000 13.000 100.000
Realizacija 
v % 4,90 2,04 1,54 1,35 13,65 7,81 13,83 30,86 49,01 57,19 28,27 12,62 14,05
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Načrtovana in realizirana proizvodnja v letu 2009
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V letu februarju 2009 je bila zgrajena in dana v obratovanje prva sončna elektrarna nazivne 
moči 38,08 kW. Sončna elektrarna z oznako MFE TEB1 je v letu 2009 proizvedla 37.543 
kWh. 
 
 
 
2.13.2. PORABA GORIVA 
 
Za realizirano proizvodnjo električne energije ter ogrevanje tehnološkega procesa in upravnih 
prostorov so bile porabljene naslednje količine zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega 
olja (KOEL): 
 
Poraba goriv v letu 2009 

Vrsta goriva Ekvivalent toplotne vrednosti Namen porabe /  gorivo 
KOEL Zemeljski plin KOEL Zemeljski plin 

Proizvodnja 3.610.254 litrov 1.607.125* Sm3 129.189 GJ 54.771 GJ 
 - PB1-3 600.567 litrov 312.703 Sm3 21.491 GJ 10.657 GJ 
 - PB4-5 3.009.687 litrov 1.294.422 Sm3 107.699 GJ 44.114 GJ 
Ogrevanje tehnološkega 
procesa in upravnih prostorov 131.648 litrov 75.353 Sm3 4.711 GJ 2.568 GJ 

Skupaj 3.741.902 litrov 1.682.478 Sm3 133.900 GJ 57.339 GJ 
*Vključuje porabo zaradi meritve rosišča 0,2Sm3/h in vzdrževanja naprav. 
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Delež proizvodnje s pozameznim gorivom

KOEL
70%

ZP
30%

 
 
 
2.13.3. OBRATOVALNO STANJE NAPRAV  
 
Število zagonov 
  Število zagonov   PB 1 - 5

Zahteva GEN 79 
Testiranje + zahteva GEN 139 
 
 
Število temnih zagonov 

PB 1 - 3 
uspel neuspel  Število temnih zagonov 

10 0 
 
 
Zagonska zanesljivost na zemeljski plin in KOEL  
Zagonska zanesljivost PB 1-5 
Zahteva GEN 94,9% 
Testiranje + zahteva GEN 90,6% 
 
Nižja časovna razpoložljivost in zagonska zanesljivost sta posledici izvedbe in testiranj po 
generalnem remontu oz. C reviziji na PB5, kakor tudi vključevanja novega 110kV/20kV 
stikališča v uporabo. 
 
 
2.13.4. STANJE EMISIJSKIH KUPONOV 
 
V skladu z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS št. 41/04) in Zakonom o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B, Ur.l. RS 26/2008) je TE Brestanica 
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, v kateri so navedene količine emisijskih kuponov v 
sorazmernem deležu za posamezno leto obdobja 2008-2012.  
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Stanje emisijskih kuponov 
Stanje emisijskih kuponov  Količina CO2  (ton) 
Prenos dodeljenih emisijskih kuponov iz preteklih let 12.383 
Dodeljeni emisijski kuponi CO2 za 2009 65.200 
Emitirane količine emisij 2009 13.088 
Prodani emisijski kuponi 2009 21.455 
Ostanek na dan 31.12.2009 43.040 

 
 
 
 
2.14.  VZDRŽEVANJE 
 
Služba tehnične operative TE Brestanica je sestavni del Tehničnega sektorja in 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 TE Brestanica, 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 2009 je bilo delovanje usmerjeno v naslednje aktivnosti: 
- pripravam in izvedbi generalnega remonta oz. C revizije plinskega bloka PB5 po 24.000 

EOH: 
o v okviru C revizije PB5 se je izvedel podroben pregled vročih delov plinskega bloka 

in generatorja ter zamenjava ključnih vročih delov turbine, 
- pripravam in izvedbi revizije plinskih blokov PB1, PB2, PB3 in PB4: 

o v okviru vseh revizij se je izvedel podroben pregled vročih delov plinskih blokov,  
- izboljšava programov preventivnega (PvV) in prediktivnega (PdV) vzdrževanja 

obstoječih tehnoloških sistemov in komponent, 
- sodelovanje pri rekonstrukciji novega GIS stikališča (RTP 110/20 kV Brestanica) in 

odstranitvi starega 110kV stikališča. 
 

Zaradi rekonstrukcije novega GIS stikališča in priklopov vseh petih plinskih agregatov na 
novo stikališče so bila potrebna daljša obdobja nerazpoložljivosti plinskih blokov kot sicer. V 
času potrebnem za priklope na novo stikališče so se izvedle podrobne revizije plinskih blokov 
PB1, PB2, PB3 in PB4. PB5 pa je bil nerazpoložljiv dvakrat, v mesecu maju za preklop na 
GIS stikališče (izvedla so se tudi vzdrževalna dela na plinskem bloku) in v obdobju od 28.09. 
– 20.11.20009 za potrebe izvedbe generalnega remonta oz. C revizije. 
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1. Plinski bloki PB1, PB2 in PB3 
Na blokih PB1, PB2 in PB3 je bilo izvajano redno preventivno in prediktivno vzdrževanje, 
predvsem v smislu rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave 
neskladnosti).   
 
Revizije so bile izvedene sočasno z izvedbo preklopov na novo GIS stikališče, v navedenem 
času so se izvedle podrobne revizije vseh treh agregatov s poudarkom na  servisu zgorevalnih 
šob, visokotlačnih črpalk za gorivo, delilnikov goriv in pomožnih mazalnih črpalk na vseh 
treh turbinah.  
 
2. Plinski bloki PB4 in PB5 
Na plinskem bloku PB4 je bilo izvajano rutinsko/dnevno (PvV in PdV) vzdrževanje, 
predvsem v smislu rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave 
neskladnosti). Podrobna revizija PB4 je bila izvedena v času preklopa agregata na novo GIS 
stikališče. 
 
Na plinskem bloku PB5 je bil glede na vzdrževalna navodila proizvajalca turbine ALSTOM 
Švica izveden generalni remont oziroma C revizija po 24.000 EOH. V času C revizije se je 
izvedla demontaža vseh ključnih delov plinske turbine in generatorja ter zamenjava ključnih 
vročih delov. Izvedla se je tudi kompletna demontaža generatorja z izvlečenjem rotorja. Po 
priporočilih proizvajalca se je v stator generatorja injicirala posebna smola, s čimer so se 
fiksirale statorske palice. V času revizije se je izvedlo tudi vrsto modifikacij, kar vse skupaj 
prispeva k povečani varnosti in zanesljivosti obratovanja plinskega bloka. 
 
3. Parogeneratorji na odpadno toploto (WB1, WB2, WB3) in parna bloka (TA1 in TA2) 
Na navedenih sistemih je bilo izvajano redno preventivno vzdrževanje, predvsem v smislu 
rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave neskladnosti). Izveden je bil 
redni inšpekcijski pregled kotlov WB1 – vizualni notranji pregled ter tlačni preizkus. 
V času revizije PB1 – PB3 se je izvedla tudi revizija WB1 – WB3 in v okviru revizije tudi 
pregled varnostnih ventilov na WB1, WB2, WB3 in WB skupnih sistemih. Izvedeni so bili 
tudi tlačni preizkusi in notranji pregledi vseh treh kotlov. 
 
4. Ostali sistemi 
4.1. Sistem oskrbe z vodo in gorivi 
Na navedenih sistemih je bilo izvajano redno preventivno in prediktivno vzdrževanje, 
predvsem v smislu rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave 
neskladnosti). Izvedena je bila revizija kemične priprave vode (KPV) in ostalih črpalnic v 
okviru TE Brestanica. V KPV so bile izvedene določene modifikacije. Gre za nadaljevanje 
del iz leta 2008, vse v  smislu večje avtomatizacije procesa, pomembnejše modifikacije. 
Izvedena je bila revizija črpalnic goriva (Č1, Č2 in AC pretekališča). 
 
4.2. Elektroenergetski sistemi (stikališča 110, 20, 10.5 in 0.4 kV, splošna in nujna lastna 
raba, strelovodni in ozemljitveni sistem) 
Na navedenih sistemih je bilo izvajano redno preventivno in prediktivno vzdrževanje, 
predvsem v smislu rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave 
neskladnosti).  
 
Izvedene so bile  revizije oz. pregledi elektroenergetskih sistemov  v okviru TE Brestanica: 
- 10kV sistem s transformacijo 110/10 kV,  
- sistem lastne rabe s transformacijo 10/0,4 kV,  
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- sistem splošne lastne rabe, 
- sistem brezprekinitvenega napajanja, 
- ozemljitveni sistem, 
- strelovodni sistem, 
- katodna zaščita. 

 
TE Brestanica je v letu 2009 sodelovala pri rekonstrukciji RTP 110/20 kV Brestanica v GIS 
izvedbi (postavljeno je bilo 17 polj od tega 6 v lasti TE Brestanica, ostalo ELES in Elekto 
Celje). 
 
4.3. Informacijski sistemi (telekomunikacije in računalniška omrežja, sistem tehničnega 
varovanja, MAXIMO) 
Na navedenih sistemih je bilo izvajano redno preventivno in prediktivno vzdrževanje, 
predvsem v smislu rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave 
neskladnosti).  
 
4.4. 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, PB2, PB3, PB4 in PB5 je bilo izvajano 
rutinsko/dnevno (PvV in PdV) vzdrževanje, predvsem v smislu rednih pregledov, odkrivanja 
napak ter njihove odprave (prijave neskladnosti). 
 
4.5. Ostali sistemi 
V letu 2008 je bilo izvedeno popravilo kanalizacijskega sistema in s tem ločenje drenažnih in 
fekalnih vod, v letu 2009 se je projekt dopolnil z odvodom tehnološke vode iz KPV v čistilno 
napravo. V okviru projekta redundantnega ogrevanja poslovne stavbe iz Steam Blocka se je 
izvedla zamenjava cevovoda v podzemni kineti in manjša modifikacija sistema ogrevanja v 
poslovni stavbi. 
 
Gradbena skupina tehnične operative je sodelovala pri pripravi razpisne dokumentacije in 
pripravi pogodbe za izgradnjo avtomobilske nadstrešnice z integrirano malo sončno 
elektrarno MFE TEB2 na parkirišču.  
 
Zamenjana so bila tudi rolo vrata pri transformatorju T4 in T5. 
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2.15.  NALOŽBE 
 
2.15.1. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA V LETU 2009 
 
2.15.1.1. Izvajanje naložb 
 
- Projektna in investicijska dokumentacija, študije, nadzor, inženiring  
 
Aktivnosti so se odvijale na naslednjih večjih projektih: 

○ rekonstrukcija strehe in vzpostavitev male fotonapetostne elektrarne na objektu 
tehnične operative, splošnega sektorja, delavnic in skladišč: projekt se je zaključil 
konec meseca marca z uspešno opravljenim tehničnim pregledom in poskusnim 
obratovanjem sončne elektrarne, 

○ rekonstrukcija parkirišča pred starim 110 kV stikališčem, kjer se je izvedla 
rekonstrukcija obstoječega parkirišča ter izgradnja pripadajoče razsvetljave, 

○ zamenjava plinskih turbin 3x23 MW: v preteklem obdobju so se pričele aktivnosti na 
projektu Zamenjava plinskih turbin PB1-3; izveden je bil razpis in pridobljene 
ponudbe za izdelavo predhodne tehnične dokumentacije za pridobitev osnovnih 
vhodnih podatkov, ki bodo osnova za izdelavo investicijsko – tehnične 
dokumentacije, 

○ uporaba obnovljivih in alternativnih virov energije: izdelani sta bili dve študiji, in 
sicer s prvo študijo so se na podlagi meritev osončenja in senčenja analizirale 
potencialne lokacije za postavitev sončnih elektrarn znotraj ograje TE Brestanica, z 
drugo študijo pa lokacije v občinah Krško, Brežice in Sevnica, in sicer na objektih 
javnega značaja. 

 
- Rekonstrukcija 110/20 kV stikališča s priključnimi daljnovodi   
 
Dela na projektu Rekonstrukcija 110 kV in 20 kV stikališč z razpletom daljnovodov so v letu 
2009 potekala po sprejetem terminskem planu in v okviru finančnih sredstev, predvidenih v 
investicijskem programu. Po izvedbi vseh načrtovanih in potrebnih del so bile v septembru 
opravljene prestavitve zadnjih polj iz obstoječega 110 kV stikališča na novo GIS stikališče. 
Sledila je kompletna odstranitev obstoječega prosto-zračnega stikališča in ostala zaključna 
dela. 18. 11. 2009 je bil opravljen tehnični pregled objekta, 23. 11. 2009 pa je bilo 
pridobljeno njegovo uporabno dovoljenje. Do konca leta 2009 so bila vsa dela zaključena, 
obe novi stikališči, 110 kV in 20 kV, pa sta v normalnih režimih obratovanja. 
 
- Generalni remont plinskega bloka PB5 v letu 2009  
 
Plinska bloka PB4 in PB5 (dobavitelj ALSTOM) sta v TE Brestanica ključni postrojenji za 
proizvodnjo električne energije, oziroma izvajanje vseh sistemskih storitev in sta v 
komercialnem obratovanju od leta 2001. Za zagotavljanje zanesljivosti in varnosti 
obratovanja  je potrebno vsakih 24.000 EOH (EOH - ekvivalentna obratovalna ura) izvesti t.i. 
C revizijo (generalni remont). Uspešno izvedena C revizija PB5 v obdobju september – 
november 2009 je vključevala priprave na revizijo (pridobitev ponudb za delovno silo, 
priprava pogodb, …), pripravo planov pred revizijskih in porevizijskih testiranj, podpis 
pogodb z glavnim izvajalcem C revizije – ALSTOM in pogodb z vsemi ostalimi podizvajalci, 
ki so sodelovali pri reviziji. 
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-  Generalni remont plinskega bloka PB4 (priprave na izvedbo 2013)  
   

Zaradi dolgih dobavnih rokov rezervnih delov in dolgotrajnih usklajevanj pogodbenih določil 
za dobavo rezervnih delov, potrebnih pri C reviziji ter s strani dobaviteljev zahtevanega 
plačila avansa, so v preteklem obdobju že stekle prve aktivnosti vezane na realizacijo 
generalnega remonta PB4. Obseg in namen C revizije PB4 bo enak kot pri remontu PB5. 
Glede na statistične podatke o obratovanju plinskih blokov v preteklih letih in predpostavki, 
da se režim ne bo spremenil in v zvezi s tem povezanega prirastka EOH, je predvidena 
izvedba generalnega remonta PB4 v letu 2013. 
 
-     Manjše avtomatizacije obstoječih objektov 
V okviru te pozicije so se izvajale manjše rekonstrukcije in modifikacije na posameznih 
tehnoloških sistemih. Projekta izvedbe rezervnega vira ogrevanja upravne stavbe in 
avtomatizacije procesa kemične priprave vode sta bila uspešno zaključena in preizkušena v 
tretjem kvartalu 2009. 
 
- Posodobitev informacijske tehnologije 
Izvajala so se posodobitveno vzdrževalna dela informacijske tehnologije in sicer telefonije, 
računalniškega omrežja, strežnikov, osebnih računalnikov, programske opreme in sistema 
tehničnega varovanja.  
 
- Postavitev fotovoltaične elektrarne (PV) II s pokritjem parkirišča   
 
V letu 2009 je bila predvidena izgradnja sončne elektrarne MFE TEB 2, katere fotonapetostni 
moduli bodo nameščeni na strehi industrijskega objekta GPO 2 (MFE TEB 3) ter  integrirani 
v streho avtomobilskega parkirišča (MFE TEB 2), ki je bilo na novo zgrajeno pred starim 
stikališčem. Za obe sončni elektrarni se je izvedel razpis in izbor najugodnejšega ponudnika. 
Dela na terenu so se začela januarja 2010.  
 
- Kogeneracija (trigeneracija) PC Vrbina (GEN energija) 
 
TE Brestanica ima v svojem poslovnem načrtu opredeljeno, poleg proizvodnje električne 
energije, tudi širitev dejavnosti na področju proizvodnje toplote za potrebe ogrevanja in 
hlajenja z visoko učinkovitimi napravami. V ta namen smo pristopili k izdelavi idejne 
zasnove celovite energetske oskrbe PC Vrbina, podpisana je bila pogodba za izdelavo Idejne 
zasnove s pridobitvijo projektnih pogojev za izvedbo trigeneracijske toplotne postaje v 
industrijsko poslovni coni Vrbina. Študija s pridobitvijo projektnih pogojev je zaključena, 
vendar je realizacija projekta vezana na izgradnjo ostalih objektov, katere bi ta visoko 
učinkovita enota (SPTE) napajala z energijo.   
 
- Rekonstrukcija črpališča z izgradnjo cevovoda za požarno vodo  
 
Skladno z zaključki študije požarnega varstva s strani pooblaščene ustanove, ki je bila 
izdelana v letu 2002, je potrebno izvesti rekonstrukcijo črpališča požarne in tehnološke vode. 
Rekonstrukcija bo obsegala poseg v gradbene objekte, zamenjavo črpalk, ventilov, 
cevovodov in strojnih inštalacij ter zamenjavo elektro opreme, vključno z zamenjavo 
krmilnega sistema. V letu 2003 je bila v zvezi s tem že sklenjena pogodba za izdelavo 
primerjalne študije  ter PGD in PZR.  Na osnovi primerjalne študije se je TE Brestanica, 
odločila za varianto, ki predvideva izgradnjo črpališča na območju elektrarne in uporabiti, kot 
vir požarne vode, obstoječe zajetje v hladilnem stolpu. V okviru tega projekta so bile 
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izvedene aktivnosti, na podlagi katerih je bil izdelan projekt in na projekt pridobljena soglasja 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Trenutno je projekt v fazi podpisovanja služnostnih 
pogodb z lastniki zemljišč, kjer bo potekala trasa cevovodov, nato pa preide v fazo 
pridobivanja gradbenega dovoljenja. Realizacija projekta je predvidena v letu 2010. 
 
- Ostalo (drobne naložbe, orodje, oprema, vozni park)  
 
V letu 2009 se je nabavilo eno novo osebno vozilo ter nekaj opreme in orodja, ki je potrebno 
za tekoče izvajanje delovnega procesa.  
 
 
2.15.1.2. Financiranje  naložb v osnovna sredstva v letu 2009 
 
Financiranje naložb je v letu 2009 potekalo v skladu s sprejetim Letnim poslovnim načrtom. 
Usmerjeno je bilo v dokončanje načrtovanih in že začetih naložb v preteklih letih ter novih 
vlaganjih v skupni višini 10.453.505 EUR. Financiranje je potekalo z lastnimi denarnimi 
sredstvi iz preteklih let in kratkoročnim premostitvenim posojilom v višini 2.500.000 EUR za 
plačilo rezervnih delov za naložbo v generalni remont oz. C revizijo PB5 in plačilo DDV ob 
uvozu teh rezervnih delov.  
 
Celotna vrednost realiziranih naložb v letu 2009 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«. 
 
 
2.15.2. REALIZACIJA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE V LETU 2009 
 
- Dolgoročna finančna naložba v HESS -  naknadna vplačila   
 
Družbe v Skupini HSE so 14.5.2003 podpisale »Pogodbo o skupnem podvigu« in 29.12.2003 
»Dodatek k pogodbi o skupnem podvigu«, z namenom sodelovanja pri izgradnji verige HE 
na spodnji Savi. V letu 2008 se je način sofinanciranja v tuja neopredmetena sredstva, to je v 
»Skupni podvig«, z ustanovitvijo nove družbe HESS spremenil v stvarni vložek TE 
Brestanica v družbo HESS. Vsa nadaljnja vlaganja so opredeljena kot dolgoročna finančna 
naložba TE Brestanica v družbo HESS. TE Brestanica ostaja v tem projektu udeležena v 
obliki naknadnih vplačil družbenikov z 2,8% vložkom, glede na celotno predračunsko 
vrednost naložbe v energetski objekt. Skladno s sprejetim Poslovnim načrtom TE Brestanica 
in s sklepom skupščine družbe HESS o naknadnih vplačilih družbenikov za leto 2009, so bila 
v letu 2009 vložena denarna sredstva v obliki dolgoročne finančne naložbe v družbo HESS v 
skupni višin 841.858 EUR. Financiranje je potekalo z lastnimi denarnimi sredstvi iz preteklih 
let. 
 
 
2.15.3. SINDICIRAN DEVIZNI KREDIT  
 
Naložba v izgradnjo dveh plinskih turbin 2x114 MW, ki je potekala v letih 1999 – 2001 in je 
bila obremenjena z dolgoročnim financiranjem. Sindicirano tuje posojilo je imelo odplačilno 
dobo 8 let in je bilo zavarovano s poroštvom Republike Slovenije (UL RS št. 68/97, 91/98). 
V mesecu februarju 2009 je bila odplačana zadnja 16. anuiteta dolgoročnega tujega kredita v 
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CHF, v višini 92.948 CHF za obresti in 5.187.500,00 CHF za glavnico. Vir sredstev za 
plačilo glavnice predstavlja obračunana amortizacija za leto 2009. 
 
 
 
2.16. RAZISKAVE IN RAZVOJ 
 
Predvidene raziskave in razvoj TE Brestanica so v letu 2009 tekle v skladu z dolgoročnim 
načrtom za obdobje 2009-2016, ki obsega naslednji  okvirni načrt  naložb: 
- študije, investicijska in projektna dokumentacija, 
- rekonstrukcija stikališča, 
- generalni remont PB4 in PB5, 
- podzemno skladišče zemeljskega plina (PSZP), 
- zamenjava plinskih turbin 3x23 MW, 
- nadomestni kotel za ogrevanje tehnoloških procesov, 
- rekonstrukcija črpališča z izgradnjo cevovoda za požarno vodo, 
- izgradnja kogeneracijskih blokov, 
- prigraditev parnega procesa, 
-     izgradnja novega plinsko parnega bloka moči 250-300 MW, 
-     izgradnja objektov za zagotavljanje sistemskih storitev, 
-     uporaba obnovljivih virov energije (OVE) in projekt učinkovite rabe energije (URE), 
-  posodobitev informacijske tehnologije, 
- ostalo (drobne investicije, manjše avtomatizacije, oprema, obnove obstoječih objektov). 
 
 
 
2.17.  INFORMATIKA 
 
Informacijski sistem zajema: 
- telekomunikacije, 
- računalniška omrežja,  
- sistem tehničnega varovanja,  
- programsko opremo, 
- računalniško stojno opremo. 
 
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 v letu 2009: 
- vzdrževanje in testiranje video nadzora, 
- posodobitev VMWARE okolja na višjo verzijo, 
- prestavitev vseh pomembnih strežnikov na VMWARE okolje, 
- priprava implementacije  sistema za operativno vzdrževanje (posodobitev programa 

MAXIMO), 
- vzdrževanje požarnega zidu in internetne politike – ISA, 
- vzpostavitev centralnega nadzornega sistema, 
- nakup strežnika za blade center. 
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2.18. OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE 
 
TE Brestanica je že daljše obdobje zavezana mednarodnim standardom 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 2009 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 TE Brestanica 
decembra 2007 pridobila okoljevarstveno dovoljenje (OVD). Pridobljeno okoljevarstveno 
dovoljenje kaže na z zakonodajo skladno in odgovorno poslovanje TE Brestanica ter 
predpisuje maksimalne emisije snovi v zrak in vode, emisije hrupa, elektromagnetnega 
sevanja, ravnanja 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. 
Okoljevarstveno dovoljenje je izdano za obdobje desetih let. 
 
Z namenom nadzora in obvladovanja vplivov na okolje ter v skladu z okoljsko zakonodajo, 
OVD in predpisi, se je nadaljevalo redno spremljanje in merjenje za okolje ključnih 
parametrov delovanja procesov in naprav. V skladu s programom monitoringa so bile v letu 
2009 izvedene  trajne in občasne meritve emisij snovi v zrak, emisij snovi v odpadne vode, 
meritve hrupa, meritve imisij onesnaževalcev v zraku ter spremljanje meteoroloških 
parametrov. V zvezi z rezultati meritev je potrebno poudariti, da so bili vsi vplivi na okolje v 
skladu z zahtevami zakonodaje, kar govori o uresničevanju zavez okoljske politike. 
 
Pooblaščena inštitucija BVQI je izvedla presojo na področju emisij toplogrednih plinov 
(emisij CO2) in potrdila doslednost in natančnost nadzora tudi na tem področju. 
 
V TE Brestanica 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. 
  
Na osnovi rednega spremljanja sprememb na področju okoljske zakonodaje in prepoznavnih 
vidikov sta se v letu 2009 začela izvajati dva programa, eden vezan na spremljanje stanja 
okolja oz. imisijski monitoring (Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaževanja) ter drugi za področje svetlobnega onesnaževanja (Uredba o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja), ki se bosta nadaljevala do leta 2012. Projekt 
ločevanja meteornih in tehnoloških vod (Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Krško) se je v letu 2009 uspešno zaključil.  Prav tako se 
je zaključila implementacija računalniške programske rešitve za prikaz obremenitve s 
hrupom, ki bo omogočila določanje oz. prepoznavanje trenutne obremenitve s hrupom na 
letni ravni. 
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V mesecu novembru smo izpolnili zahteve  Zakona o kemikalijah in pridobili Dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti skladiščenje nevarnih snovi (KOEL). 
 
TE Brestanica 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. Tako se je tudi v letu 2009 aktivno vključevala v postopek 
prenove IPPC direktive o industrijskih emisijah. 
 
TE Brestanica izvaja storitve obratovanja in vzdrževanja na HE Boštanj in HE Blanca, kjer se 
prav tako uvajajo in izvajajo načela sistema ravnanja z okoljem, v skladu z načeli sonaravno 
trajnostnega razvoja in mednarodnim standardom ISO 14001. 
 
 
 
2.19.  VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (VZD) TER POŽARNA VARNOST (PV) 
 
Na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99 in 64/01), Zakona o 
varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 03/2007), Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l, RS št. 83/05) in izdanimi podzakonskimi 
predpisi ter internimi predpisi elektrarne, TE Brestanica zagotavlja varnost in zdravje pri delu 
ter požarno varnost. 

 
2.19.1. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
 
V letu 2009 so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

- izvajanje stalnega izobraževanja in usposabljanja iz VZD in PV, 
- izvedeno periodično usposabljanje in preizkus znanja za vse zaposlene TE Brestanica, 
- sodelovanje s pooblaščenim zdravnikom medicine dela, 
- ocenjevanje tveganja in določanje preventivnih in kurativnih varnostnih ukrepov, 
- urejanje in vodenje evidenc s področja VZD in PV, 
- delo na projektu sistema varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti - OHSAS in 

certificiranje skladno s standardom BS OHSAS 18001 - 2007, 
- urejanje in izdelava internih aktov, navodil ter programov varnostnih ukrepov, 
- zagotavljanje in nadzor nad uporabo osebne varovalne opreme in upoštevanjem 

varnostnih ukrepov, 
- priprava dokumentacije s področja VZD in PV za nov objekt RTP Brestanica, 
- sodelovanje v strokovnih komisijah za VZD in PV, 
- izvajanje rednega nadzora nad izvajanjem varnostnih ukrepov na deloviščih, 
- koordinacija v fazi priprave in v fazi izvedbe projekta ter izvajanje nadzora nad 

upoštevanjem predpisov VZD in PV med izvajanjem del,  
- izvajanje storitev na projektih v okviru izgradnje hidroelektrarn 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), Zakona 
o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/2005) in podzakonskih predpisih izdanih na osnovi zakona ter internih 
aktih, ki urejajo požarno varnost in ravnanje z nevarnimi snovmi.  
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Aktivnosti s področja varstva pred požarom: 
- revidiranje interne dokumentacije za področje PV, 
- urejanje dokumentacije za področje PV v sistemu VZD in PV ter certificiranje po 

standardu BS OHSAS 18001 - 2007, 
- izdelava Načrtov evakuacije in Požarnih načrtov, 
- preventivni kontrolni obhodi s področja varstva pred požarom,  
- izvedba letne gasilske vaje z evakuacijo - Požar 2009, 
- periodičen nadzor lovilnikov olja, lovilnih jam, oljnih jam ter praznjenja oljnih jam v TE 

Brestanica, 
- pranje in čiščenje asfaltnih in drugih površin na območju TE Brestanica, 
- izvajanje preizkusov aktivnih sistemov protipožarne zaščite, 
- preizkušanje intervencijske pripravljenosti gasilcev in periodično izvajanje gasilskih vaj, 
- izvajanje požarnih straž med remonti (PB1, PB2, PB3, PB4 in PB5) in med vročimi deli na 

drugih požarno ogroženih območjih, 
- nadzor nad pretakanjem goriva iz AC v rezervoarje in izvajanje gasilskih straž, 
- servisiranje gasilnikov za TE Brestanica in stranke, 
- pregled, preizkušanje in osnovno vzdrževanje gasilske opreme, vozil, tehnike in 

prostorov, 
- izvajanje storitev na projektih v okviru izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi. 
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2.20.  RAČUNOVODSKA ANALIZA POSLOVANJA S KAZALNIKI 
 
2.20.1. ANALIZA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
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 
predstavljajo sodila o smereh nadaljnjega razvoja družbe. 

                                                                                                                                vrednosti v EUR 
 POSTAVKE IZ BILANCE STANJA REALIZACIJA  

2009 
REALIZACIJA  

2008 
% real. 09/ 

real. 08 
 SREDSTVA 58.122.075 57.124.279 102
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 49.353.258 45.351.686 109
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 253.666 287.935 88
II. Opredmetena osnovna sredstva 39.966.277 36.923.253 108
III. Naložbene nepremičnine 0 0 0
IV.  Dolgoročne finančne naložbe 9.028.702 8.007.650 113
V. Dolgoročne poslovne terjatve 7.331 9.148 80
VI. Odložene terjatve za davek 97.282 123.700 79
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 8.762.967 11.762.655 74
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 0
II. Zaloge 2.468.284 2.229.814 111
III. Kratkoročne finančne naložbe 4.023.777 8.061.325 50
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 2.269.998 1.470.136 154
V. Denarna sredstva 908 1.381 66
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  5.850 9.937 59
 ZABILANČNA SREDSTVA 7.590.589 5.774.168 131
 
Aktivna stran bilance stanja prikazuje glede na predhodno leto povečanje dolgoročnih in 
znižanje kratkoročnih sredstev. Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja 
povečanje za zaključene naložbe v letu 2009, postavko hkrati zmanjšujejo odpisi in odprodaje 
tovrstnih rabljenih sredstev. Postavko dolgoročne finančne naložbe povečujejo naknadna 
vplačila v družbo HESS d.o.o., postavko kratkoročne finančne naložbe pa znižujejo 
porabljena finančna sredstva za v letu 2009 izvedene naložbe v opredmetena osnovna 
sredstva in dolgoročne finančne naložbe. 

                                                                                                                                       vrednosti v EUR 
 POSTAVKE IZ BILANCE STANJA REALIZACIJA  

2009 
REALIZACIJA  

2008 
% real. 09/ 

real. 08 
 OBVEZNOSTI DO VIROV  SREDSTEV 58.122.075 57.124.279 102
A. KAPITAL  52.187.725 49.496.931 105
I. Vpoklicani kapital 10.826.034 10.826.034 100
II. Kapitalske rezerve  11.856.717 11.856.717 100
III. Rezerve iz dobička 28.307.289 25.762.823 110
IV. Presežek iz prevrednotenja -14.220 -153.635 9
V. Preneseni čisti poslovni izid 0 0 0
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.211.905 1.204.991 101
B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.499.160 1.381.996 108
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 0
I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0
III. Odložene obveznosti za davek 0 0 0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 4.432.151 6.245.352 71
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 0
II. Kratkoročne finančne obveznosti 1.505.721 3.537.587 43
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.926.430 2.707.765 108
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.039 0 0
 ZABILANČNE OBVEZNOSTI 7.590.589 5.774.168 131
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Pasivna stran bilance stanja glede na predhodno leto prikazuje znižanje kratkoročnih 
obveznosti zaradi dokončnega odplačila tujega kredita v CHF in delnega odplačila 
kratkoročnega posojila najetega v letu 2009.   
 
                                                                                                               vrednosti v EUR 

POSTAVKE IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA REALIZACIJA  
2009 

REALIZACIJA  
2008 

% real. 09/ 
real. 08 

1. Čisti prihodki od prodaje 19.583.385 19.674.872 100
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedok. proiz. 0 0 0
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0
4. Poslovni prihodki 441.441 861.008 51
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 20.024.826 20.535.880 98
5. Stroški blaga, materiala in storitev 6.284.523 5.805.962 108
6. Stroški dela 4.619.190 4.190.011 110
7. Odpisi vrednosti  5.969.229 7.041.857 85
8. Drugi poslovni odhodki 694.782 393.326 177
SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA 17.567.724 17.431.156 101
POSLOVNI IZID IZ CELOTNEGA POSLOVANJA 2.457.102 3.104.725 79
9. Finančni prihodki iz deležev  434.124 331.353 131
10. Finančni prihodki iz danih posojil 217.372 421.457 52
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 4.287 17 24514
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI 655.783 752.827 87
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0 0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 75.894 747.172 10
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 221 527 42
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI 76.115 747.699 10
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA 3.036.770 3.109.853 98
15. Drugi prihodki 96.263 50.336 191
16. Drugi odhodki 657 513 128
CELOTNI POSLOVNI IZID 3.132.376 3.159.675 99
17. Davek iz dobička 594.357 620.249 96
18. Odloženi davki -13.360 2.604 -513
19. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA OBDOBJA 2.551.379 2.536.823 101

 
Realizacija prihodkov in odhodkov v letih 2009 in 2008 je rezultat uresničevanja 
kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Evidentiranje poslovnih dogodkov je potekalo v skladu s 
SRS 2006 in ostalo veljavno zakonodajo.  
 
 
2.20.2. KAZALNIKI 
 
Primerjalni kazalniki poslovanja TE Brestanica za leti 2009 in 2008 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 2009, 
in sicer iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, kot razmerja med postavkami 
opredeljenimi po SRS 29 (2006). 

vrednosti v EUR 
Stopnja lastniškosti financiranja 2009 2008 
1. Obveznosti do virov sredstev 58.122.075 57.124.279
2. Kapital 52.187.725 49.496.931
Stopnja lastniškosti financiranja = 2/1 89,79% 86,65%

 
Stopnja lastniškosti financiranja nam kaže udeležbo kapitala v celotnih obveznostih do 
virov sredstev. 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. Kazalnik imenujemo tudi »Finančna neodvisnost«. Višji kot je, večje možnosti 
zadolževanja ima podjetje, vendar le, če zmore iz poslovnega izida pokrivati obresti. Stopnja 
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lastniškosti financiranja z leti raste, kar je posledica odplačil dolgoročnega tujega kredita v 
CHF, z odplačilno dobo v februarju 2009. V letu 2009 smo tudi delno odplačali najeto 
kratkoročno posojilo. Udeležba kapitala v celotnih obveznostih do virov sredstev znaša 
89,8%. 

vrednosti v EUR 
Stopnja dolgoročnosti financiranja 2009 2008 
1. Kapital 52.187.725 49.496.931
2. Dolgoročne obveznosti 0 0
3. Rezervacije in dolgoročne PČR 1.499.160 1.381.996
4. Skupaj (1+2+3) 53.686.885 50.878.927
5. Obveznosti do virov sredstev 58.122.075 57.124.279
Stopnja dolgoročnosti financiranja = 4/5 92,37% 89,07%

 
Stopnja dolgoročnosti financiranja prikazuje delež trajnega in dolgoročnega financiranja v 
obveznostih do virov sredstev. Ti viri financiranja se na splošno opredeljujejo kot 
»kvalitetni« viri financiranja. Načeloma vplivajo na večjo varnost poslovanja. V primeru, da 
jih je preveč, se postavlja vprašanje gospodarnosti angažiranih virov sredstev in v primeru, da 
jih je premalo, pa vprašanje tveganja poslovanja s takim podjetjem. Idealna velikost se 
razlikuje od dejavnosti do dejavnosti. V letu 2009 je stopnja dolgoročnosti financiranja 
92,4%, kar pomeni visok delež trajnega in dolgoročnega financiranja v obveznostih do virov 
sredstev. Ostalih 7,6% se financira s kratkoročnimi viri.  

vrednosti v EUR 
Stopnja osnovnosti investiranja 2009 2008 
1. Opredmetena osnovna sredstva 39.966.277 36.923.253
2. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 253.666 287.935
3. Skupaj osnovna sredstva po neodpisani vrednosti (1+2) 40.219.943 37.211.187
4. Sredstva 58.122.075 57.124.279
Stopnja osnovnosti investiranja = 3/4 69,20% 65,14%

 
Stopnja osnovnosti investiranja kaže na visoko kapitalno intenzivnosti sredstev TE 
Brestanica in je odraz visoke udeležbe opredmetenih osnovnih sredstev v celotnih sredstvih 
podjetja, kar je značilnost podjetij elektrogospodarstva. Porast opredmetenih osnovnih 
sredstev je odraz povečanja za zaključene naložbe v letu 2009. Udeležba osnovnih sredstev v 
celotnih sredstvih podjetja znaša 69,20%. 

vrednosti v EUR 
Stopnja dolgoročnosti investiranja 2009 2008 
1. Opredmetena osnovna sredstva 39.966.277 36.923.253
2. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 253.666 287.935
3. Naložbene nepremičnine   0
4. Dolgoročne finančne naložbe 9.028.702 8.007.650
5. Dolgoročne poslovne terjatve 7.331 9.148
6. Skupaj (1+2+3+4+5) 49.255.976 45.227.986
7. Sredstva 58.122.075 57.124.279
Stopnja dolgoročnosti investiranja = 6/7 84,75% 79,17%

 
Stopnja dolgoročnosti 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. Med celotnimi sredstvi podjetja znaša udeležba dolgoročnih 
sredstev 84,75%. 
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vrednosti v EUR 
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 2009 2008 
1. Kapital 52.187.725 49.496.931
2. Opredmetena osnovna sredstva 39.966.277 36.923.253
3. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 253.666 287.935
4. Skupaj osnovna sredstva po neodpisani vrednosti (2+3) 40.219.943 37.211.187
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev = 1/4 1,30 1,33

 
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev prikazuje financiranje neodpisane 
vrednosti osnovnih sredstev s kapitalom. Osnovna sredstva so oblika dolgoročne vezave 
sredstev. Kapital štejemo med kvalitetne vire financiranja, zato so dobre vrednosti okoli »1« 
ali večje. Vrednosti večje od »1« pomenijo, da so neodpisana osnovna sredstva v celoti 
financirana s kapitalom in da so s kapitalom financirana tudi druga sredstva. Koeficient 
kapitalske pokritosti osnovnih sredstev kaže lastniško financiranje dolgoročnih sredstev. 
Kazalnik kaže, da se s kapitalom financirajo vsa osnovna sredstva in ostane še del kapitala za 
financiranje drugih sredstev. V letu 2009 je koeficient malenkostno padel, kar je odraz 
povečanja opredmetenih osnovnih sredstev.  
 

vrednosti v EUR 
Koef. neposredne pokritosti kratk. obv. (hitri koeficient) 2009 2008 
1. Denarna sredstva 908 1.381
2. Kratkoročne finančne naložbe 4.023.777 8.061.325
3. Skupaj likvidna sredstva (1+2) 4.024.685 8.062.706
4. Kratkoročne obveznosti 4.432.151 6.245.352
Koef. neposredne pokritosti kratk. obv. (hitri koef.) = 3/4 0,91 1,29

 
Hitri koeficient prikazuje razmerje med likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, ki 
dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Koeficient 0,91 se je v primerjavi z letom 2008 
znižal za 29,46%; tako so se kratkoročne finančne naložbe znižale na račun porabljenih 
finančnih sredstev za izvedene naložbe v opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne 
finančne naložbe. Med kratkoročnimi obveznostmi je poleg nedospelih obveznosti do 
dobaviteljev in drugih zajet tudi zadnji obrok kratkoročnega posojila, odplačanega v letu 
2010. 

vrednosti v EUR 
Koef. pospešene pokritosti kratk. obv. (pospešeni koef.) 2009 2008 
1. Denarna sredstva 908 1.381
2. Kratkoročne finančne naložbe 4.023.777 8.061.325
3. Kratkoročne poslovne terjatve 2.269.998 1.470.136
4. Skupaj (1+2+3) 6.294.683 9.532.842
5. Kratkoročne obveznosti 4.432.151 6.245.352
Koef. pospešene pokritosti kratk. obv. (pospešeni koef.) = 4/5 1,42 1,53

 
Pospešeni koeficient kaže, ali družba financira kratkoročna sredstva s kratkoročnimi 
obveznostmi ali tudi dolgoročno. Ker je vrednost kazalnika večja od ena, to pomeni, da se del 
kratkoročnih sredstev financira tudi z dolgoročnimi viri.  

vrednosti v EUR 
Koef. kratk. pokritosti kratk. obv. (kratkoročni koeficient) 2009 2008 
1. Kratkoročna sredstva 8.762.967 11.762.655
2. Kratkoročne AČR 5.850 9.937
3. Skupaj (1+2) 8.768.817 11.772.593
4. Kratkoročne obveznosti 4.432.151 6.245.352
Koef. kratk. pokritosti kratk. obv. (kratkoročni koef.) = 3/4 1,98 1,89
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Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient) 
prikazuje financiranje kratkoročnih sredstev (vključno z zalogami) s kratkoročnimi viri 
sredstev. Koeficient kratkoročne pokritosti 1,98 izkazuje dobro plačilno sposobnost družbe. 
 

vrednosti v EUR 
Koeficient gospodarnosti poslovanja 2009 2008 
1. Poslovni prihodki (čisti prih. od prodaje + posl. prih.)  20.024.826 20.535.880
2. Stroški blaga, materiala in storitev 6.284.523 5.805.962
3. Stroški dela 4.619.190 4.190.011
4. Odpisi vrednosti 5.969.229 7.041.857
5. Drugi poslovni odhodki 694.782 393.326
6. Skupaj poslovni odhodki (2+3+4+5) 17.567.724 17.431.156
Koeficient gospodarnosti poslovanja = 1/6 1,14 1,18

 
Koeficient gospodarnosti poslovanja prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in 
poslovnimi odhodki. V primeru, da so prihodki večji od odhodkov ima vrednost večjo od »1« 
in v primeru, da so odhodki večji od prihodkov vrednost manjšo od »1«. Koeficient 
gospodarnosti poslovanja kaže na intenzivnost odmikanja prihodkov od odhodkov. Večje 
odmikanje pomeni boljšo gospodarnost pri celotnem poslovanju. Koeficient gospodarnosti 
poslovanja je večji od 1, kar pomeni, da so poslovni prihodki večji od poslovnih odhodkov. 
Iz tega izhaja, da družba izkazuje dobiček iz poslovanja. 
 

vrednosti v EUR 
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala  2009 2008 
1. Čisti dobiček obračunskega leta 2.551.379 2.536.823
2. Povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 49.566.639 47.100.345
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala = 1/2 0,0515 0,0539

 
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala prikazuje čisti dobiček na enoto kapitala in je 
eden izmed najbolj sumarnih kazalnikov uspešnosti podjetij, saj prikazuje uspešnost 
upravljanja s premoženjem lastnikov. Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala nam pove, da 
je družba na 1000 EUR vloženega kapitala ustvarila 51,5 EUR čistega dobička.  
 

vrednosti v EUR 
Koeficient dolgovno - kapitalskega razmerja 2009 2008 
1. Kratkoročni dolgovi 4.432.151 6.245.352
2. Dolgoročni dolgovi 0 0
3. Skupaj (1+2) 4.432.151 6.245.352
4. Kapital 52.187.725 49.496.931
Koeficient dolgovno - kapitalskega razmerja = 3/4 0,09 0,13

 
Koeficient dolgovno-kapitalnega razmerja prikazuje razmerje med dolgovi in kapitalom. Na 
zniževanje tega koeficienta je v največji meri vplivalo odplačilo dolgoročnega dolga iz 
naslova tujega kredita, najetega v letu 1999. V letu 2009 znaša koeficient 0,09 in v primerjavi 
z letom 2008  pomeni 30,77% nižjo zadolženost družbe.  
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2.21.  GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ 
 
Termoelektrarna Brestanica je imela v letu 2009 komercialno pogodbene povezave z edinim 
družbenikom GEN energijo d.o.o., drugimi družbami v okviru elektrogospodarstva, kakor 
tudi z ostalimi subjekti iz širšega gospodarskega okolja. 
  
Velik gospodarski pomen za TE Brestanica predstavlja možnost zagotavljanja terciarne 
regulacije moči z zmožnostjo kratkega odzivnega časa vključevanja turbin do 297 MW 
skupno instalirane moči ter izvajanja zagona agregatov brez zunanjega vira napetosti. 
 
Z uresničevanjem strateških ciljev TE Brestanica, kakor tudi v okviru komercialnih povezav, 
se je v letu 2009 zagotavljala večja konkurenčnost na domačem in tujih elektroenergetskih 
trgih, optimalna izraba proizvodnih zmogljivosti glede na trenutne tržne razmere, zmanjšanje 
negativnih učinkov izpada proizvodnje, celovitejša ponudba vseh produktov električne 
energije ter manjše tveganje pri sklepanju dolgoročnih pogodb. Vzporedno z izvajanjem vseh 
naštetih aktivnosti potekajo za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo veliki in 
pomembni elektro-energetski projekti.   
 
Sinhronizirano delovanje v elektrogospodarskem okolju je tudi v letu 2009 predstavljalo 
pomembno konkurenčno prednost, saj je le s pravočasnim zaznavanjem in ustrezno 
odzivnostjo mogoče vplivati in zmanjšati vrsto poslovnih tveganj. 
 
Obvladovanje ekonomskih, tehničnih, okoljskih in drugih faktorjev, ki se pojavljajo kot 
negotove postavke so predmet analiziranja in posledično tudi sprejetja ukrepov za njihovo 
obvladovanje. Za tovrstno sistematično delovanje ima družba vzpostavljen Sistem vodenja 
kakovosti po zahtevah standarda SIST ISO 9001:2008, Sistem ravnanja z okoljem po 
zahtevah standarda SIST EN ISO 14001:2004, Sistema vodenja poklicnega zdravja in 
varnosti po zahtevah standarda BS OHSAS 18001:2007. Poleg tega obvladovanje poslovnih 
tveganj skladno z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij zagotavlja poslovodstvo družbe, 
z oblikovanimi modeli za merjenje in analiziranje: 

− tveganja v zvezi z zanesljivostjo in razpoložljivostjo naprav, 
− tveganja neizpolnitve nasprotne stranke, 
− finančnih tveganj (likvidnostno, obrestno, valutno), 
− tveganja spremembe tržnih cen, 
− tveganja glede izpada prihodkov iz naslova zakupa moči. 

 
- Tveganje v zvezi z zanesljivostjo in razpoložljivostjo naprav 
TE Brestanica ima posebno mesto v slovenskem elektroenergetskem sistemu s poudarkom na 
proizvodnji, ki nastopa v kritičnih 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 NE Krško. Zaradi tega je TE 
Brestanica pristopila k novim, modernim metodam preventivnega in prediktivnega 
vzdrževanja ob podpori ustreznih računalniških orodij s poudarjeno vlogo diagnostike in 
analitike ter uvedla sistem rednega mesečnega testiranja naprav in spremljanja parametrov 
agregatov, ki ima za posledico visok nivo startne zanesljivosti in obratovalne razpoložljivosti.   
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- Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke 
Tovrstno tveganje obstaja zaradi možnosti neizpolnjene dobave blaga, storitev in drugih 
obveznosti. S spremljanjem bonitete poslovanja obstoječih in potencialnih bodočih poslovnih 
partnerjev v družbi znižujemo tveganje na najnižjo možno raven. Zavarovanje neizpolnitve 
nasprotnih strank je sestavni del vsakega poslovnega razmerja, ki ga opredeljuje za to 
sklenjena pogodba. Med ustaljena zavarovanja pogodbenih plačil spadata bančna garancija in 
menica. 
 
- Finančna tveganja 
Likvidnostno tveganje: Izpolnjevanje finančnih obveznosti strateškega kupca v letu 2009 
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 so v uporabi dodatni finančno-zavarovalni instrumenti. Z 
razpršenostjo finančnih naložb in obveznosti, usklajevanjem ročnosti terjatev in obveznosti 
ter načrtovanjem dnevnih in bodočih denarnih tokov skrbimo za obvladovanje likvidnostnega 
tveganja in poslovne discipline. 
 
Obrestno in valutno tveganje: TE Brestanica je februarja 2009 odplačala zadnji obrok 
dolgoročnega tujega kredita v CHF, s katerim se je zaključilo obdobje obrestnega in 
valutnega tveganje vezanega na ta kredit. Z najetjem domačega premostitvenega 
kratkoročnega posojila v sredini leta 2009 je družba s pogodbenimi določili minimizirala 
obrestno tveganje. TE Brestanica se je prav tako izognila valutnemu tveganju pri izvedbi 
generalnega remonta oz. C revizije plinske turbine PB5, saj so vse podpisane pogodbe z 
dobavitelji rezervnih delov in izvajalci vezane na domačo valuto evro.  
 
− Tveganje spremembe tržnih cen 
S procesom proizvodnje električne energije prihaja do cenovnih tveganj. Odraz tega je 
najprej variabilni strošek goriva. Tveganje zaradi spremembe cene obeh energentov je 
zavarovano s pogodbo o zakupu moči in nakupu električne energije, po kateri se izhodiščne 
cene spremenijo glede na gibanje tržnih cen zemeljskega plina in tržnih cen ekstra lahkega 
kurilnega olja. Poračun cen je bil na osnovi tržne cene goriva in dosežene cene električne 
energije opravljen mesečno. 
 
− Tveganje glede izpada prihodkov iz naslova zakupa moči 
Manjše potrebe po terciarni regulaciji v slovenskem elektroenergetskem prostoru zahtevajo 
manj proste moči, kot jo lahko zagotavlja TE Brestanica, zato razpolaga z delom 
razpoložljive moči kupec GEN energija d.o.o..  
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2.22.  PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE 
 
Strateški cilji družbe za glavna področja poslovanja in iz tega izhajajoči glavni merljivi 
cilji za leto 2010: 
- varna in zanesljiva proizvodnja električne energije ter izgradnja novih proizvodnih 

zmogljivosti v Sloveniji: 
o povprečna razpoložljivost  plinskih turbin:  > 98%, 
o štartna zanesljivost: > 97%, 
o podaljšanje remontnega intervala iz 12 na 24 mesecev (prehodno obdobje 18-

mesečni interval), 
o priprava investicijske dokumentacije za zamenjavo starih plinskih turbin, 
o aktivna vloga pri izgradnji verige HE na spodnji Savi, 
o intenzivna izgradnja sončnih elektrarn.  
 

- varovanje okolja: 
o obvladovanje vplivov na okolje v okviru predpisanih mej (vzdrževanje 

certifikata ISO 14001). 
 

- zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu: 
o vzdrževanje certifikacije sistema poklicnega zdravja in varnosti po standardu 

OHSAS 18001. 
 
- konsolidacija in racionalizacija poslovanja: 

o nenehno povečevanje prihodkov iz ostalih dejavnosti z obstoječimi kadri, 
o zniževanje vseh stroškov, na katere imamo možnost vpliva. 
 

- upravljanje s človeškimi viri: 
o skrb za izobraževanje in razvoj obstoječih kadrov, 
o načrtovanje prestrukturiranja in pravočasnega usposabljanja kadrov za ključne 

naloge. 
 
- upravljanje s finančnimi viri: 

o kratkoročno in dolgoročno načrtovanje in spremljanje denarnih tokov, 
o optimalno in učinkovito razpolaganje s finančnimi sredstvi, 
o zagotavljanje najcenejših potrebnih dodatnih sredstev. 
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2.23. POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI, KI BODO IMELI VPLIV NA   
POSLOVANJE V NASLEDNJEM LETU 

 
Pomembni dogodki v letu 2009, ki bodo imeli vpliv na organiziranost in poslovanje v letu 
2010: 
 
- Podpis pogodbe za zakup moči, zagon agregatov brez zunanjega napajanja, 

zagotavljanje električne energije za lastno rabo prodajalca ter prodaja in nakup 
električne energije med TE Brestanica kot prodajalcem in GEN energijo Krško kot 
kupcem, ki pomeni zmožnost opravljanja osnovne energetske dejavnosti in je temelj za 
uspešno  poslovanje tudi v letu 2010. 

 
- Podpis pogodbe o dostopu do prenosnega omrežja zemeljskega plina med TE 

Brestanica kot uporabnikom omrežja in Geoplinom plinovodi, kot sistemskim 
operaterjem, ki omogoča realizacijo osnovne energetske dejavnosti, v skladu s 
podpisano pogodbo. 

 
- TE Brestanica je kot družbenik družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi na podlagi 

družbene pogodbe dolžna vplačevati naknadna vplačila z namenom investiranja skladno 
s koncesijsko pogodbo, poslovnim načrtom ter investicijskih programom družbe HESS 
d.o.o.. Skupščina družbe HESS je 19. januarja 2010 sprejela sklep o naknadnih 
vplačilih družbenikov za leto 2010 v izgradnjo verige HE na spodnji Savi. Z 2,8% 
udeležbo TE Brestanica v obliki mesečnih vplačil, znaša za leto 2010 načrtovana višina 
te dolgoročne finančne naložbe 663.600 EUR.  

 
- Podpis pogodbe z družbo HESS o izvajanju obratovanja in vzdrževanja HE Boštanj in 

HE Blanca za obdobje januar 2010 do vključno december 2012, kakor tudi obratovanje 
in vzdrževanje ter spuščanje v pogon HE Krško v obdobju julij 2011 do vključno 
december 2012. Pogodba pomeni temelj za opravljanja dopolnilne dejavnosti in bo 
predstavljala glavni vir prihodkov od opravljanja storitev na trgu.  

 
- Ostale pogodbe o izvajanju storitev za družbe HESS, na podlagi katerih poteka 

izvajanje storitev strokovnih sodelavcev pri izgradnji verige HE na spodnji Savi.  
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
3.1. POROČILO REVIZORJA 
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RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 
 
Računovodski izkazi TE Brestanica za leto 2009  in pojasnila k izkazom so sestavljeni po 
določilih Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v skladu z veljavnimi računovodskimi 
standardi (SRS 2006), Pravilnikom o računovodstvu in ostalo veljavno zakonodajo. 
 
Sestavni del Letnega poročila so naslednji izkazi: 
 

- BILANCA STANJA 
o PRILOGA K BILANCI STANJA: Pregled sprememb knjigovodskih vrednosti 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2009, 
- IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA, 
- IZKAZ DENARNIH TOKOV, 
- IZKAZ GIBANJA KAPITALA. 

 
 
Konsolidirano letno poročilo za najožji krog družb v skupini GEN energija za leto 2009 
sestavlja: 

GEN energija, d.o.o. 
Cesta 4. julija 42  
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 2009 
 

 
                                                                                                                                                                       v EUR 

Postavka Tekoče leto na dan 
 31.12.2009 

Prejšnje leto na dan
31.12.2008 

SREDSTVA 58.122.075 57.124.279
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 49.353.258 45.351.686
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 253.666 287.935
1. Dolgoročne premoženjske pravice 251.728 286.000
2. Dobro ime    
3. Predujmi za neopredmetena sredstva    
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1.938 1.935
II. Opredmetena osnovna sredstva 39.966.277 36.923.253
1. Zemljišča in zgradbe 7.947.620 7.578.815
    a) zemljišča 214.531 214.927
    b) zgradbe 7.733.089 7.363.888
2. Proizvajalne naprave in stroji 31.885.346 24.896.778
3. Druge naprave in oprema    
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 133.311 4.447.660
    a) opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 133.311 3.006.407
    b) predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev   1.441.253
5. Osnovna čreda    
6. Večletni nasadi    
III. Naložbene nepremičnine    
IV. Dolgoročne finančne naložbe 9.028.702 8.007.650
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 9.026.307 8.005.255
    a) delnice in deleži v družbah v skupini    
    b) delnice in deleži v pridruženih družbah    
    c) druge delnice in deleži    
    č) druge dolgoročne finančne naložbe 9.026.307 8.005.255
2. Dolgoročna posojila 2.395 2.395
    a) dolgoročna posojila družbam v skupini    
    b) dolgoročna posojila drugim 2.395 2.395
    c) dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital    
V. Dolgoročne poslovne terjatve 7.331 9.148
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini    
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev    
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 7.331 9.148
VI. Odložene terjatve za davek 97.282 123.700
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 8.762.967 11.762.655
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo    
II. Zaloge 2.468.284 2.229.814
1. Material 2.468.284 2.229.814
2. Nedokončana proizvodnja    
3. Proizvodi in trgovsko blago    
4. Predujmi za zaloge    
III. Kratkoročne finančne naložbe 4.023.777 8.061.325
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0
    a) delnice in deleži v družbah v skupini    
    b) druge delnice in deleži    
    c) druge kratkoročne finančne naložbe    
2. Kratkoročna posojila 4.023.777 8.061.325
    a) kratkoročna posojila družbam v skupini    
    b) kratkoročna posojila drugim 4.023.777 8.061.325
    c) kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital    
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 2.269.998 1.470.136
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.723.678 960.944
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 325.437 257.448
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 220.883 251.744
V. Denarna sredstva 908 1.381
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  5.850 9.937
ZABILANČNA SREDSTVA 7.590.589 5.774.168
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v EUR                     

POSTAVKA Tekoče leto na dan 
 31.12.2009 

Prejšnje leto na dan
31.12.2008 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 58.122.075 57.124.279
A. KAPITAL  52.187.725 49.496.931
I. Vpoklicani kapital 10.826.034 10.826.034
1. Osnovni kapital 10.826.034 10.826.034
2. Nevpoklicani kapital (odbitna postavka)    
II. Kapitalske rezerve  11.856.717 11.856.717
III. Rezerve iz dobička 28.307.289 25.762.823
1. Zakonske rezerve 874.840 747.271
2. Rezerve za lastne delnice  in lastne poslovne deleže    
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)    
4. Statutarne rezerve    
5. Druge rezerve iz dobička 27.432.449 25.015.553
IV. Presežek iz prevrednotenja -14.220 -153.635
V. Preneseni čisti poslovni izid    
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.211.905 1.204.991
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.499.160 1.381.996
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 639.094 361.757
2. Druge rezervacije    
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 860.066 1.020.239
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0
I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini    
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank    
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic    
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti     
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini    
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev    
3. Dolgoročne menične obveznosti    
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov    
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti    
III. Odložene obveznosti za davek    
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 4.432.151 6.245.352
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev    
II. Kratkoročne finančne obveznosti 1.505.721 3.537.587
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini    
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 1.505.721 3.537.587
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic    
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti    
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.926.430 2.707.765
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 19.732 22.096
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 2.137.931 1.919.527
3. Kratkoročne menične obveznosti    
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov    
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 768.767 766.142
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.039  
ZABILANČNE OBVEZNOSTI 7.590.589 5.774.168
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PREGLED SPREMEMB KNJIGOVODSKIH VREDNOSTI NEOPREDMETNIH  

 SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV za leto 2009 
 

 
 

v EUR 

 

  

Programska 
oprema 

Emisijski 
kuponi 

Dolgoročne
AČR 

SKUPAJ 
NS Zemljišča Zgradbe Nepremičnine 

skupaj 
Proizvajalna 

oprema 
Nadomestni 

deli 
Oprema 
skupaj 

Naložbe v 
gradnji 

Predujmi 
za OOS 

SKUPAJ 
OOS 

Nabavna vrednost                   
1.januarja 2009 148.483        286.000 1.935 436.418 214.927 36.269.865 36.484.792 105.008.773 1.751.965 106.760.738 3.006.407 1.441.253  147.693.190  
Pridobitve iz naložb v gradnji      0  1.527.492 1.527.492 4.416.438  4.416.438    5.943.930  
Neposredne pridobitve     979 979   -  386.139 386.139 10.453.505 1.166.844  12.006.488  
Odtujitve   (189) (34.272) (976) (35.437) (396) (2.760.785) (2.761.181) (5.596.097) (289.514) (5.885.611) (13.326.601) (2.608.097) (24.581.490) 
Prevrednotovanje                  
31. decembra 2009 148.294  251.728  1.938 401.960 214.531 35.036.572 35.251.103 103.829.114 1.848.590 105.677.704 133.311 -  141.062.118  
Odpisana vrednost                   
1.januarja 2009 148.483    148.483  28.905.977      28.905.977 80.963.536 900.424 81.863.960   110.769.937  
Amortizacija v letu      0  496.567      496.567 3.450.063 134.184 3.584.247   4.080.814  
Pridobitve        0  - (7.133.683)  (7.133.683)   (7.133.683) 
Odtujitve   (189)    (189)  (2.099.061) (2.099.061) (4.385.855) (136.311) (4.522.166)   (6.621.227) 
Prevrednotovanje      0           -  
31. decembra 2009 148.294     148.294  27.303.483 27.303.483 72.894.061 898.297 73.792.358    101.095.841  
Neodpisana vrednost                   
31. decembra 2009 0  251.728  1.938 253.666 214.531 7.733.089 7.947.620 30.935.053 950.293 31.885.346 133.311 0  39.966.277  
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje januar - december 2009 
 

            v EUR 

Postavka Tekoče leto  
01.01. – 31.12.2009 

Prejšnje leto  
01.01. – 31.12.2008 

1. Čisti prihodki od prodaje 19.583.385 19.674.872
  a) na domačem trgu 19.583.385 19.674.872
                       - iz razmerij do družb v skupini 17.909.353 18.449.161
                       - iz razmerij do drugih povezanih družb     
                       - iz razmerij do drugih  1.674.032 1.225.711
  b) na tujem trgu     

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje     
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve     
4. Poslovni prihodki 441.441 861.008
                       - drugi  434.327 692.019
                       - prevrednotovalni  7.114 168.989

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 20.024.826 20.535.880
5. Stroški blaga, materiala in storitev 6.284.523 5.805.962
  a) nabavna vrednost prodanih blaga in materiala     
                       - od tega odvisni stroški nabave in prodaje električne energije     
  b) stroški materiala 2.883.789 3.660.957
  c) stroški storitev 3.400.734 2.145.005

6. Stroški dela 4.619.190 4.190.011
  a) stroški plač 3.420.996 3.051.436
  b) stroški socialnih zavarovanj  710.176 633.716
                       - stroški pokojninskih zavarovanj 444.476 407.819
                       - ostali stroški socialnih zavarovanj 265.700 225.897
  c) drugi stroški dela 488.018 504.859

7. Odpisi vrednosti  5.969.229 7.041.857
  a) amortizacija  4.080.814 6.567.741
  b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sr. in opredmetenih osnovnih sr. 1.888.415 63.586
  c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 410.530

8. Drugi poslovni odhodki 694.782 393.326
SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA 17.567.724 17.431.156

POSLOVNI IZID IZ CELOTNEGA POSLOVANJA 2.457.102 3.104.725
9. Finančni prihodki iz deležev  434.124 331.353
                      - v družbah v skupini     
                      - v pridruženih družbah     
                      - v drugih družbah     
                      - iz drugih naložb 434.124 331.353

10. Finančni prihodki iz danih posojil 217.372 421.457
                      - danih družbam v skupini     
                      - danih drugim 217.372 421.457

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 4.287 17
                      - do družb v skupini     
                      - do drugih 4.287 17

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI 655.783 752.827
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb     
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 75.894 747.172

                      - finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini     
                      - finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 68.933 221.919
                      - finančni odhodki iz izdanih obveznic     
                      - finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 6.961 525.253

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 221 527
                      - finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini     
                      - finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti     
                      - finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 221 527

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI 76.115 747.699
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA  3.036.770 3.109.853
15. Drugi prihodki 96.263 50.336
16. Drugi odhodki 657 513
CELOTNI POSLOVNI IZID 3.132.376 3.159.675
17. Davek iz dobička 594.357 620.249
18. Odloženi davki -13.360 2.604
19. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA OBDOBJA 2.551.379 2.536.823
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IZKAZ DENARNIH TOKOV za leto 2009 
 

v EUR 

  Postavka Tekoče leto  
01.01. – 31.12.2009 

Prejšnje leto  
01.01. – 31.12.2008 

A DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     
a) Prejemki pri poslovanju 24.024.422 26.984.927
1. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 22.738.161 26.516.635
2. Drugi prejemki pri poslovanju 1.286.261 468.293
b) Izdatki pri poslovanju -20.598.349 -14.267.575
1. Izdaki za nakupe materiala in storitev -12.773.846 -6.592.493
2. Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku -3.842.244 -2.192.697
3. Izdatki za dajatve vseh vrst -3.587.736 -5.098.589

4. Drugi izdatki pri poslovanju -394.523 -383.797
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju  3.426.073 12.717.353
B DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
a) Prejemki pri naložbenju 26.519.068 27.881.848
1. Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 585.560 577.111
2. Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev     

3. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 1.818 76.250
4. Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin     
5. Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb     

6. Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 25.931.690 27.228.487
b) Izdatki pri naložbenju -27.837.853 -33.863.162
1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev    -1.106.903

2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  -5.166.995 -3.598.557
3. Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin     
4. Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -841.858 -1.216.702

5. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -21.829.000 -27.941.000
c) Prebitek prejemkov  pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju  -1.318.785 -5.981.315
C DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
a) Prejemki pri financiranju 2.500.000 0
1. Prejemki od vplačanega kapitala     
2. Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti     

3. Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 2.500.000   
b) Izdatki pri financiranju -4.607.761 -6.736.029
1. Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -107.896 -300.712

2. Izdatki za vračila kapitala     
3. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -3.499.865 -6.435.318
4. Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -1.000.000   

5. Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku     
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju -2.107.761 -6.736.029
Č KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 908 1.380,86
1. Denarni izid v obdobju -473 9
2. Začetno stanje denarnih sredstev 1.381 1.372
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2009 
            v EUR 

Osnovni kapital Rezerve iz dobička Preneseni čisti 
poslovni izid 

Čisti poslovni 
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Skupaj 

A. Stanje 01.01.2008 10.826.034    11.856.717 620.430 0 0 0 23.119.468 0 691.094 0 0 0 47.113.742
B. Premiki v kapital 0  0  0 0 0 0 0 0 -153.635 0 0 2.536.823 0 2.383.188
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala                           0
b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala                           0
c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala                           0
č) Vnos dodatnih vplačil kapitala                           0

d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega 
leta                       2.536.823   2.536.823

e) Vnos zneska prevrednotenj kapitala                 -153.635         -153.635
f) Druga povečanja sestavin kapitala                           0

g) Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih 
deležev                           0

C. Premiki v kapitalu 0  0  0 126.841 0 0 0 1.896.085 0 -691.094 0 -1.331.832 0 0

a) 
Razporeditev čistega dobička kot 
sestavine kapitala po sklepu uprave in 
nadzornega sveta 

      126.841       1.204.991       -1.331.832   0

b) 
Razporeditev čistega dobička za 
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine 

              691.094   -691.094       0

c) Poravnava izgube kot odbitne sestavine 
kapitala                           0

č) 
Oblikovanje rezerve za lastne delnice in 
lastne poslovne deleže iz drugih sestavin 
kapitala 

                          0

d) 
Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in 
lastne poslovne deleže in razporeditev na 
druge sestavine kapitala 

                          0

e) Izplačila (obračun) dividend v obliki 
delnic                           0

f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala                           0
Č. Premiki iz kapitala 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Izplačilo dividend                           0
b) Vračilo kapitala                           0

c) Uporaba presežka iz prevrednotenja (za 
oslabitev sredstev)                           0

d) Druga zmanjšanja sestavin kapitala                           0

e) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in 
lastnih poslovnih deležev                           0

D. Končno stanje 31.12.2008 10.826.034  0  11.856.717 747.271 0 0 0 25.015.553 -153.635 0 0 1.204.991 0 49.496.931
BILANČNI DOBIČEK 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.204.991 0 1.204.991

                
A. Stanje 01.01.2009 10.826.034  0  11.856.717 747.271 0 0 0 25.015.553 -153.635 1.204.991 0  0 0 49.496.931
B. Premiki v kapital 0  0  0 0 0 0 0 0 139.415 0 0 2.551.379 0 2.690.794
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala                           0

b) Vpis nevpoklicanega osnovnega 
kapitala                           0

c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala                           0
č) Vnos dodatnih vplačil kapitala                           0

d) Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta                       2.551.379   2.551.379

e) Vnos zneska prevrednotenj kapitala                  139.415         139.415
f) Druga povečanja sestavin kapitala                           0

g) Nakup lastnih delnic in lastnih 
poslovnih deležev                           0

C. Premiki v kapitalu 0  0  0 127.569 0 0 0 2.416.896 0 -1.204.991 0 -1.339.474 0 0

a) 
Razporeditev čistega dobička kot 
sestavine kapitala po sklepu uprave in 
nadzornega sveta 

      127.569       1.211.905       -1.339.474   0

b) 
Razporeditev čistega dobička za 
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine 

              1.204.991   -1.204.991       0

c) Poravnava izgube kot odbitne 
sestavine kapitala                           0

č) 
Oblikovanje rezerve za lastne delnice 
in lastne poslovne deleže iz drugih 
sestavin kapitala 

                          0

d) 
Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in 
lastne poslovne deleže in razporeditev 
na druge sestavine kapitala 

                          0

e) Izplačila (obračun) dividend v obliki 
delnic                           0

f) Druge prerazporeditve sestavin 
kapitala                           0

Č. Premiki iz kapitala 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Izplačilo dividend                           0
b) Vračilo kapitala                           0

c) Uporaba presežka iz prevrednotenja 
(za oslabitev sredstev)                           0

d) Druga zmanjšanja sestavin kapitala                           0

e) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic 
in lastnih poslovnih deležev                           0

D. Končno stanje 31.12.2009 10.826.034  0  11.856.717 874.840 0 0 0 27.432.449 -14.220 0 0 1.211.905 0 52.187.725
BILANČNI DOBIČEK 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.211.905 0 1.211.905
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3.2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
3.2.1.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 31.12.2009 je sestavljena  skladno s Slovenskim 
računovodskim standardom 24, s primerno previdnostjo in z upoštevanjem računovodskih 
predpostavk: časovno neomejenostjo delovanja, dosledno stanovitnostjo in nastankom 
poslovnega dogodka. 
 
Vse postavke na strani sredstev in na strani dolgov, ki se izvirno glasijo na tujo valuto, so 
preračunane v domačo valuto po referenčnem tečaju Banke Slovenije na dan opravljene 
storitve oziroma dobave blaga. 
 
DOLGOROČNA SREDSTVA 
 
Družba pri neopredmetenih sredstvih in 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 neprestano 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.  
 
V letu 2009 pridobljena sredstva niso bila prevrednotena. Za dolgoročna sredstva niso bila 
najeta posojila in tudi niso bila pridobljena s finančnim najemom.  
 
Neopredmetena sredstva 
 
v EUR 2009 2008 
Dolgoročne premoženjske pravice 253.666 287.935 
emisijski kuponi 251.728 286.000 
odloženi stroški poslovanja-rezervni sklad 1.938 1.935 

 
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. V  bilanci stanja se opredmetena osnovna sredstva izkazujejo v 
neodpisani vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti. 
 
 

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%
oprema za ekološko ravnanje z odpadki 20%
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V letu 2009 so bile na osnovi Presoje preostale dobe koristnosti dveh plinskih turbin ABB GT 
11-N2, 2x114 MW preračunane amortizacijske stopnje za celoten postroj plinskih turbin, pri 
čemer pa ni bila spremenjena računovodska praksa metode obračunavanja amortizacije.    
 
V letu 2009 opredmetena osnovna sredstva povečujejo nove nabave zgradb in opreme v višini 
5.943.930 EUR, zmanjšujejo pa jo odpisi in prodaje v višini 1.888.415 EUR. V skladu s SRS 
in računovodsko prakso v družbi smo za naložbo v izvedbo generalnega remonta oz. C 
revizije PB5 v višini 7.125.511 EUR evidentirali zmanjšanje popravka vrednosti. 
 
Dolgoročne finančne naložbe 

vrednosti v EUR 

Banka/družba Vrsta 
naložbe 

št. 
delnic 

% 
udeležbe 

Stanje 
31.12.2008 Pridobitev Prevrednotenje Stanje 

31.12.2009 
NLB d.d. Ljubljana delnice 7080  386.685   386.685
Triglav d.d. Ljubljana delnice 17672  269.675  179.194 448.869
PSK d.o.o. Krško delež  0,80 757   757
HESS d.o.o. Brežice delež  2,80 5.230.713 841.858  6.072.571
Geoplin d.o.o. Ljubljana delež  2,73 2.117.425   2.117.425
 Skupaj     8.005.255 841.858 179.194 9.026.307

 
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, izraženih v denarju na dan 
posamezne naložbe. Na dan 31.12.2009 smo na borzno vrednost preračunali delnice Triglav 
d.d..  
 
Dolgoročna posojila 
 
v EUR 2009 2008 
Druga dolgoročno vložena sredstva 2.395 2.395 

 
 
Dolgoročne poslovne terjatve 
 
v EUR 2009 2008 
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 7.331 9.148 

 
Odložene terjatve za davek 
 
v EUR 2009 2008
Odloženi davek iz naslova oblikovanja dolgoročnih rezervacij za 
odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade ter  oslabitve 
dolgoročne finančne naložbe 

97.282 123.700

 
Odložene terjatve za davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih 
obdobjih glede na odbitne začasne razlike, in sicer iz naslova začasno davčno nepriznanih 
odhodkov. Na dan 31.12.2009 so odložene terjatve za davek preračunane po stopnji 20%, ki 
bo veljala v letu, ko družba pričakuje, da bo uveljavila zmanjšanje davčne osnove iz naslova 
odbitnih začasnih razlik. 
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KRATKOROČNA SREDSTVA 
 
Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se nenehno preoblikujejo. V bilanci stanja izkazujemo 
ločeno zaloge, poslovne terjatve, kratkoročna posojila, denarna sredstva in kratkoročne 
aktivne časovne razmejitve. 
 
Zaloge 
 
v EUR 2009 2008 
Zaloge 2.468.284 2.229.814 
zaloga materiala v skladišču 383.890 386.146 
zaloga ekstra lahkega kurilnega olja 1.300.980 1.194.086 
pisarniškega materiala 4.490 4.708 
rezervnih delov 766.887 630.586 
drobni inventar z dobo koristnosti do 1 leta 12.037 14.288 

 
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.  
 
Kratkoročne finančne naložbe 
 
v EUR 2009 2008
Kratkoročni depoziti  pri bankah 4.023.777 8.061.325

 
Razkritje kratkoročnih finančnih naložb je predpisano glede na naravo in stopnjo njihove 
pomembnosti v internih aktih družbe. Kratkoročne finančne naložbe TE Brestanica 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 
se ob začetnem pripoznanju izmerijo v plačanem znesku, ob njihovi odtujitvi, ki obsega 
obdobje do 1 leta pa se pripoznajo finančni prihodki od naložbenja.  
 
Kratkoročne poslovne terjatve 
 
v EUR 2009 2008 
Kratkoročne poslovne terjatve 2.269.998 1.470.136 
kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.723.678 960.944 
kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 325.437 257.448 
kratkoročne poslovne terjatve do drugih 220.883 251.744 

 
Ob začetnem pripoznanju se terjatve izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. 
Terjatve so zavarovane s pogodbenimi določili (z menicami), v plačilo pa zapadejo po 
bilančnem datumu. V januarju 2010 je bilo plačanih 1.866.691 EUR terjatev do kupcev, času 
izdelave letnega poročila za leto 2009 181.344 EUR terjatev do kupcev, v začetku marca 2010 
pa dospe v plačilo še preostalih 1.080 EUR terjatev do kupcev izkazanih v bilanci stanja na 
dan 31.12.2009.  
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Denarna sredstva 
 
v EUR 2009 2008 
Denarna sredstva 908 1.381 
denarna sredstva na poslovnih računih               752               1.066 
denarna sredstva na odpoklic 156 315 

 
 
 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
v EUR 2009 2008 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 5.850 9.937 

 
Usredstvene kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške, ki niso 
mogli biti zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo, bili pa so vnaprej plačani za 
največ dvanajst mesecev.  
 
KAPITAL 
 
Vpoklicani kapital 
 
v EUR 2009 2008
Osnovni kapital 10.826.034 10.826.034

 
Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan v znesku in deležu 
edinega družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču. 
 
Kapitalske rezerve 
 
v EUR 2009 2008
Kapitalske rezerve 11.856.717 11.856.717

 
V skladu s 15. točko Uvoda v Slovenske računovodske standarde 2006 je na kapitalske 
rezerve prenesen saldo  splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. 
 
Rezerve iz dobička 
 
v EUR 2009 2008
Rezerve iz dobička 28.307.289 25.762.823
zakonske rezerve 874.840 747.271
druge rezerve iz dobička 27.432.449 25.015.553

 
Zakon o gospodarskih družbah (64. člen, 3. odstavek) določa, da morajo družbe z omejeno 
odgovornostjo oblikovati zakonske rezerve v višini 10% osnovnega kapitala. Poslovodstvo je 
že pri sestavitvi letnega poročila uporabilo 5% čistega dobička poslovnega leta 2009, kar 
znaša 127.569 EUR za oblikovanje zakonskih rezerv, ki se bodo oblikovale dokler ne bodo 
dosegle 10% osnovnega kapitala. Druge rezerve iz dobička so bile oblikovane na podlagi 
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sklepov skupščine v preteklih letih in sklepa edinega lastnika v letu 2008 kot namensko 
zadržan del čistega dobička. 
 
Presežek iz prevrednotenja 
 
v EUR 2009 2008
Presežek iz prevrednotenja -14.220 -153.635
Presežek iz prevrednotenja -17.775 -196.968
Popravek vrednosti presežka  iz prevrednotenja 3.555 43.333
Čisti poslovni izid poslovnega leta 
 
v EUR 2009 2008
Čisti poslovni izid 1.211.905 1.204.991

 
Ostanek čistega poslovnega izida poslovnega leta 2009 znaša 1.211.905 EUR in predstavlja 
ugotovljeni bilančni dobiček leta 2009. Uporaba ugotovljenega čistega poslovnega izida v 
izkazu poslovnega izida je pojasnjena v točki 3.3.4. Pojasnila postavk v izkazu gibanja 
kapitala. 
 
 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
 v EUR Stanje 31.12.2008 Odprava Stanje 31.12.2009 
Dolgoročne PČR 1.020.239 160.173 860.066 
namenske dotacije za OOS 747.056 125.631 621.425 
emisijski kuponi 273.183 34.542 238.641 

 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so bile v preteklih letih oblikovane iz naslova 
prejema nepovratno oziroma brezplačno pridobljene namenske dotacije za opredmetena 
osnovna sredstva in se med prihodke prenašajo v višini 14.796 EUR obračunane amortizacije 
opredmetenih osnovnih sredstev, za katere je bila pridobljena dotacija. V letu 2009 pa je bil 
zaradi dokončno odpisanih opredmetenih osnovnih sredstev, za katere je bila prejeta dotacija, 
v celoti odpisan in med prihodke prenesen ostanek dotacije v višini 110.835 EUR 
 

v EUR  

Stanje 
31.12.2009 

Dodatno 
oblikovanje, 

odprava 

Poraba v letu 
2009 

Stanje 
31.12.2009 

Rezervacije 361.757 311.421 34.084 639.094
odpravnine ob upokojitvi 261.157 133.611 8.271 386.497
jubilejne nagrade 100.600 177.810 25.813 252.597

           
Družba je ob prehodu iz SRS 2001 na SRS (2006) v skladu s SRS 10.44 prvič oblikovala 
rezervacije za dolgoročne zaslužke zaposlencev. V letu 2009 je bil izdelan aktuarski izračun 
obveznosti do zaposlencev skladu s SRS 10 in določili MRS 19. 
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KRATKOROČNE  OBVEZNOSTI 
 
Kratkoročne finančne obveznosti 
 
v EUR 2009 2008 
Kratkoročne finančne obveznosti do bank 1.505.721 3.537.587 

 
V postavki kratkoročne finančne obveznosti izkazujemo dolg do banke iz naslova 
kratkoročno najetega posojila v letu 2009.  
 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti 
 
v EUR 2009 2008 
Kratkoročne poslovne obveznosti 2.926.430 2.707.765 
kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 19.732 22.096 
kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 2.137.931 1.919.527 
druge kratkoročne poslovne obveznosti  768.767 766.142 

 
Do drugih izkazujemo naslednje kratkoročne poslovne obveznosti: do zaposlencev za 
opravljeno delo, iz naslova davkov in prispevkov, davka od dohodka pravnih oseb, obveznost 
do države za proizvedeno vrednost emisij v letu 2009.  
 
 
3.2.2. 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. 
 
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..  
 
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 v računih in 
drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji in kasneje, tudi zaradi 
zgodnejšega plačila.  
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v EUR 2009 2008
PRIHODKI 20.776.872 21.339.043
POSLOVNI PRIHODKI 20.024.826 20.535.880
FINANČNI PRIHODKI 655.783 752.827
DRUGI PRIHODKI 96.263 50.336

 
 
Čisti prihodki od prodaje 
 
v EUR 2009 2008 
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 19.583.385 19.674.872 
Prihodki iz razmerij do družb v skupini 17.909.353 18.449.161 
Prihodki iz razmerij do drugih 1.674.032 1.225.711 

 
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu so bili realizirani za izvajanje sistemskih storitev, 
proizvedeno električno energijo, opravljenih storitev strokovnih kadrov družbe pri izgradnji, 
obratovanju in vzdrževanju verige HE na spodnji Savi, od najemnin rezervoarskih kapacitet, 
izvajanja drugih storitev na trgu, upravljanja s stanovanji in počitniškimi kapacitetami ter 
najema poslovnih prostorov. 
 
Poslovni prihodki 
 
v EUR 2009 2008
Poslovni prihodki 441.441 861.008
Drugi poslovni prihodki 434.327 692.019
Prevrednotovalni poslovni prihodki 7.114 168.989

 
V postavko je všteta odprava dolgoročne rezervacije za opredmetena osnovna sredstva iz 
pridobljenih namenskih nepovratnih državnih dotacij, za višino obračunane amortizacije 
opredmetenih osnovnih sredstev, za katere je bila pridobljena dotacija. Drugi poslovni 
prihodki vključujejo prihodke iz naslova proizvedenih emisij in s tem predaje emisijskih 
kuponov državi v višini 13.088 EUR ter prihodke iz naslova prodaje emisijskih kuponov na 
trgu v višini 260.299 EUR. V postavko so vključeni tudi prihodki iz naslova sofinanciranja 
mladih raziskovalcev iz gospodarstva, ki poteka iz Evropskega socialnega sklada ter 
pridobljene subvencije iz naslova zgrajene sončne elektrarne v letu 2009. 
 
Prevrednotovalni poslovni prihodki so bili ustvarjeni s prodajo oz. odtujitvijo opredmetenih 
osnovnih sredstev.  
 
Finančni prihodki 
 
v EUR 2009 2008 
Finančni prihodki iz deležev iz drugih naložb 434.124 331.353 

 
Finančni prihodki iz deležev iz drugih naložb so bili ustvarjeni iz naslova dolgoročnih 
finančnih naložb v delnice in poslovne deleže. 
 
v EUR 2009 2008 
Finančni prihodki iz danih posojil drugim 217.372 421.457 
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Finančni prihodki iz danih posojil drugim vključujejo prihodke od obresti kratkoročno 
vezanih depozitov TE Brestanica in »a vista« obresti od pozitivnega stanja na poslovnih 
računih. 
 
v EUR 2009 2008 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 4.287 17 
Tečajne razlike - terjatve do drugih poslovnih partnerjev 4.287 17 

 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev vključujejo obračunane pozitivne tečajne razlike iz 
razmerij do tujih poslovnih partnerjev, plačilne bonuse in popuste pri plačilu. 
  
Drugi prihodki  
 
v EUR 2009 2008
Drugi prihodki 96.263 50.336

 
Drugi prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki predstavljajo prejete odškodnine in 
kazni, druge neobičajne in enkratne prihodke ter priznane bonuse iz naslova zavarovalnih 
premij. 
 
 
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 EUR 2009 2008 
ODHODKI 17.644.496 18.179.368 
POSLOVNI ODHODKI 15.679.309 16.957.040 
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 1.888.415 474.116 
FINANČNI ODHODKI 76.115 747.699 
DRUGI ODHODKI 657 513 

 
Odhodki iz poslovanja 
 
v EUR 2009 2008
Stroški blaga, materiala in storitev 6.284.523 5.805.962
Stroški materiala 2.883.789 3.660.957
Stroški storitev 3.400.734 2.145.005

 
V celotnih stroških materiala predstavljata 75,8% strošek porabljenega energetskega goriva za 
proizvodnjo električne energije in strošek najema plinovodnega omrežja. Ostalih 24,2% 
predstavljajo stroški energije, porabljenega materiala za proizvodnjo in vzdrževanje, odpis 
drobnega inventarja ter stroški pisarniškega materiala in strokovne literature. 
 
V strukturi stroškov storitev znašajo 65,1% storitve vzdrževanja elektroenergetskih sistemov, 
16,1% stroški drugih storitev, med katerimi so zakonsko predpisane meritve, protipožarno 
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varovanje ter drugi poslovni stroški, 12,1% pa znaša zavarovanje celotnega premoženja 
družbe. Ostalih 6,8% znašajo povračila zaposlenim v zvezi z delom, stroški plačilnega 
prometa, intelektualnih in osebnih storitev, storitev fizičnih oseb ter reklame in reprezentance. 
 
V strukturi skupnih stroškov materiala in storitev znašajo stroški porabljenega materiala in 
storitev pri izvedenem generalnem remontu plinske turbine PB5 21,1%. 
 
Skladno z 69. členom ZGD-1 znaša:  

- strošek revizije Letnega poročila 12.251 EUR in predstavlja celotni znesek tovrstnih 
intelektualnih storitev,  

- strošek za storitve davčnega svetovanja znaša 1.800 EUR.   
 

V EUR 2009 2008
Stroški dela 4.619.190 4.190.011
Stroški plač 3.420.996 3.051.436
Stroški socialnih zavarovanj 710.176 633.716
Drugi stroški dela 488.018 504.859

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

- Podjetniško kolektivno pogodbo in dogovorom s sindikatom podjetja, 
- Kolektivno pogodbo za elektrogospodarstvo in premogovništvo, 
- pogodbami o zaposlitvi, 
- 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 135 zaposlenih po kolektivni pogodbi in 5 zaposlenih po 
individualnih pogodbah vključujejo: 

- izplačane bruto plače, ki vključujejo redno delo, uspešnost, dodatke ter nadomestila, 
- stroške socialnih zavarovanj, ki vključujejo celotne prispevke delodajalca od plač in 

drugih osebnih prejemkov ter stroške dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
- druge osebne prejemke, ki vključujejo izplačilo regresa, solidarnostnih pomoči, 

neobveznih osebnih zavarovanj ter povračil v zvezi z delom za prehrano in prevoz. 
 
V EUR 2009 2008 
Odpisi vrednosti 5.969.229 7.041.857 
Amortizacija 4.080.814 6.567.741 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS 1.888.415 63.586 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 410.530 

 
Po SRS 13 (2006) družba pri obračunu amortizacije uporablja metodo enakomernega 
časovnega obračunavanja za skupine opredmetenih osnovnih sredstev in skupine 
neopredmetenih sredstev. V skladu s Sklepom poslovodstva o podaljšanju dobe koristnosti 
plinske turbine PB4 in plinske turbine PB5 je bila v letu 2009 izdelana naloga št. 0101/09 
Presoja preostale dobe koristnosti dveh plinskih turbin ABB GT 11-N2, 2x114 MW, na 
osnovi katere so bile za skupino opredmetenih osnovnih sredstev preračunane amortizacijske 
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stopnje, pri čemer pa ni bila spremenjena metoda obračunavanja amortizacije. Amortizacijske 
stopnje so bile ob pričetku uporabe določene glede na tehnična navodila dobavitelja z 
upoštevanjem najkrajše predvidene dobe uporabe in v tem primeru je znašala letna 
amortizacija 4.911.312 EUR. Glede na podaljšanje dobe koristnosti iz prvotnih 12 let na 
skupno 16 let, smo v letu 2009 obračunali amortizacijo po preračunanih amortizacijskih 
stopnjah za to skupino opredmetenih osnovnih sredstev v višini 2.699.506 EUR. Učinek 
sprememb dobe koristnosti se odraža v nižji amortizaciji v letu 2009, kar posledično 
predstavlja višji celotni poslovni izid v višini 2.211.806 EUR.  
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih se nanašajo na izločitev in prodajo tovrstnih sredstev. 
 
v EUR 2009 2008
Drugi poslovni odhodki 694.782 393.326
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 298.239 289.729
Izdatki za varstvo okolja 13.416 16.324
Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi 4.940 1.671
Štipendije 6.416 5.813
Ostali stroški 60.350 58.100
Dodatno oblikovane rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 311.421 21.689

 
Drugi poslovni odhodki predstavljajo 4,4% vrednosti prodanih poslovnih učinkov in se 
nanašajo na izdatke za stavbno zemljišče, trošarine, kvote za invalide, vodna povračila, takse 
za onesnaževanje okolja in emisijske kupone, izdatke za opravljeno delovno prakso, 
štipendije, donacije ter dodatno oblikovane rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in 
jubilejne nagrade. Poslovni odhodki iz naslova porabe dodeljenih emisijskih kuponov za 
vrednost proizvedenih emisij znašajo 13.088 EUR.  
 
Finančni odhodki 
 
v EUR 2009 2008 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 75.894 747.172 
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 68.933 221.919 
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 6.961 525.253 

 
Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank  predstavljajo odhodke za obresti dolgoročnega 
tujega kredita v CHF in zakonsko obračunan davčni odtegljaj od obresti ter odhodke za 
obresti domačega kratkoročnega posojila. 
 
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti vključujejo obračunane tečajne razlike 
tujega kredita v CHF in sicer za znižanja vrednosti referenčnega tečaja CHF Banke Slovenije 
na zadnji dan odplačila tujega kredita, torej na dan 23.02.2009 v višini 1,4908 EUR/CHF v 
primerjavi z vrednostjo na dan 31.12.2008 v višini 1,485 EUR/CHF. 
 
v EUR 2009 2008
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 221 527
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 221 527
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Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti predstavljajo tečajne razlike za obveznosti do 
dobaviteljev izražene v  tujih valutah.   
 
Drugi odhodki 
 
v EUR 2009 2008
Drugi odhodki 657 513
odškodnine in zamudne obresti 619 501
drugi odhodki 38 13

 
 
Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I Izkaza poslovnega izida 
prikazujemo udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah, kot so nabavna 
vrednost prodanega blaga in proizvajalni stroški prodanih proizvodov, stroški prodajanja in 
stroški splošnih dejavnosti, vse z vštetimi ustreznimi stroški amortizacije, skladno s SRS 
25.25 (2006): 
 

Vrsta v EUR deleži v % 
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 14.254.060 90,91% 
Stroški prodajanja 1.089.712 6,95% 
Stroški splošnih dejavnosti 335.537 2,14% 
SKUPAJ: 15.679.309 100,00% 
 
 

 
POSLOVNI IZID  
 
v EUR 2009 2008 
Pozitivni celotni poslovni izid leta 3.132.376 3.159.675 
Davek od dohodkov pravnih oseb po stopnji 21% 594.357 620.249 
Odloženi davki -13.360 2.604 
Čisti poslovni izid leta 2.551.379 2.536.823 

 
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.  
 
Odloženi davki so obračunani iz naslova oblikovanja in porabe rezervacij za jubilejne nagrade 
in odpravnine ob upokojitvi in so izračunani po stopnji 20%, ki bo veljala v letu, ko družba 
pričakuje, da bo odložene terjatve za davek povrnila oziroma uveljavila zmanjšanje davčne 
osnove iz naslova odbitnih začasnih razlik.   
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3.2.3. 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 2009 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 2009 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, 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 prodaje oz. odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev, 
o prejemke od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb, 
o izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev,  
o izdatke za pridobitev oz. povečanje kratkoročnih in dolgoročnih finančnih 

naložb. 
 

- Denarni tokovi pri financiranju, ki vključujejo: 
o prejemke iz naslova kratkoročnega posojila, 
o izdatke za odplačilo obresti in davčnega odtegljaja iz naslova tujega kredita v 

letu 2009, 
o izdatke za odplačilo obresti iz naslova kratkoročnega posojila, 
o izdatke za odplačilo glavnice tujega kredita v letu 2009 in  
o izdatke za odplačilo glavnice kratkoročnega posojila. 

 
Končno stanje denarnih sredstev vključuje denarna sredstva na poslovnih računih ter denarna 
sredstva pri poslovni banki z možnostjo takojšnjega odpoklica. 
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3.2.4.  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.  
 
Sprememba delitve bilančnega dobička za leto 2008 
 
V skladu s Sklepi edinega družbenika z dne 08.07.2009 – Sklep št. 12 se ugotovljeni bilančni 
dobiček družbe za leto 2008, ki znaša 1.204.991 EUR v celoti razporedi v druge rezerve iz 
dobička.  
  
 
PREMIKI V KAPITAL 
 
Premiki v kapitalu  (v EUR) 2009 2008
zakonske rezerve 127.569 126.841
druge rezerve iz dobička 2.416.896 1.896.085

 
V skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, se izkazani čisti poslovni izid, ki 
znaša 2.551.379 EUR razporedi za naslednje namene: 

- 5% za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 127.569 EUR, 
- 50% ostanka izkazanega čistega poslovnega izida v višini 1.211.905 EUR se po 

predlogu poslovodstva in sklepu nadzornega sveta razporedi v druge rezerve iz 
dobička,  

- 50% ostanka izkazanega čistega poslovnega izida v višini 1.211.905 EUR pa 
predstavlja bilančni dobiček.   

 
Shema bilančnega dobička: v EUR
 Postavka 2009 2008
 čisti poslovni izid poslovnega leta 2.551.379 2.536.823

+ preneseni čisti dobiček  
- prenesena čista izguba  
+ zmanjšanje rezerv iz dobička  
- povečanje rezerv iz dobička po sklepu poslovodstva 127.569 126.841
- povečanje rezerv iz dobička po odločitvi poslovodstva in nadzornega sveta 1.211.905 1.204.991
= bilančni dobiček 1.211.905 1.204.991

 
 
V primeru, da bi v skladu s SRS 8.30 za izračun ohranjanja kupne moči kapitala uporabili rast 
cen življenjskih potrebščin (1,8%), bi v Izkazu poslovnega izida izkazovali celotni pozitivni 
poslovni izid v višini 2.238.665 EUR.  
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3.2.5.  DRUGA POJASNILA 
 
3.2.5.1. Poročilo o odnosih do povezanih družb 
 
Na podlagi 3. odstavka 545. in 546. člena Zakona o gospodarskih družbah je poslovodstvo 
sestavilo Poročilo poslovodstva TE Brestanica za leto 2009 o razmerjih z obvladujočo družbo 
in družbami, ki so povezane z obvladujočo družbo, v katerem so navedeni vsi pravni posli, ki 
jih je družba sklenila z obvladujočo družbo ali z njo povezanimi družbami. Poročilo je 
pregledal revizor v času izvedbe revizije. V zaključku poročila je ugotovljeno, da TE 
Brestanica iz navedenih razmerij v poslovnem letu 2009 ni bila prikrajšana. 
 
 
3.2.5.2. Pravni spori 
 
Termoelektrarna Brestanica d.o.o. v letu 2009 ni imela nobene aktivne in tudi ne nerešene 
tožbe. 
 
 
3.2.5.3. Prejemki (nadzorni svet, poslovodstvo, zaposleni po individualni pogodbi) 
 
ČLANI NADZORNEGA SVETA: 
Predsednik Jože Špiler  
Član Nikola Galeša 
Član Anton Gabrič 

 
Prejemki članom nadzornega sveta (v EUR): zunanji notranji 
-sejnine 4.600 2.000 

 
 
POSLOVODSTVO: 
Direktor Bogdan Barbič 

 
Prejemki poslovodstva (direktor): (v EUR) 
-plača, regres, boniteta, DPPZ 85.408 

 
 
OSTALI DELAVCI  ZAPOSLENI PO IP: 
Vodja splošnega sektorja Gorazd Pozvek 
Vodja finančno komercialnega sektorja Tončka Les 
Vodja tehničnega sektorja Edvard Zidarič 
Vodja službe za kakovost Silvester Jeršič 

 
Prejemki ostalih zaposlenih po individualni pogodbi: (v EUR) 
-plača, regres, boniteta, DPPZ 386.407 

 
V letu 2009 TE Brestanica ni odobrila nobenih predujmov, posojil in poroštev za obveznosti 
članom nadzornega sveta, poslovodstvu in ostalim zaposlenim po individualni pogodbi.  
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