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1 UVOD 
 
1.1 POUDARKI V POSLOVANJU LETA 2010 
 
Poslovni rezultati leta 2010 so kljub globoki gospodarski krizi, odraz nadaljevanja realizacije 
zastavljenih ciljev iz Strateškega razvojnega načrta in Letnega poslovnega načrta TE 
Brestanica d.o.o..  
 
Termoelektrarna Brestanica v okviru skupine GEN ene rgija s svojimi fleksibilnimi 
agregati uspešno pripomore pri izvajanju klju čne vloge skupine, to je zagotavljanju 
varne, zanesljive in kakovostne oskrbe doma čih in tujih odjemalcev elektri čne energije 
in sistemskih storitev.  
 
Termoelektrarna Brestanica je nosilec proizvodnje e lektri čne energije in zagotavljanja 
sistemskih storitev s plinsko tehnologijo v skupini  GEN energija in zaenkrat tudi v 
Republiki Sloveniji, vklju čno z vsemi razvojnimi programi na podro čju 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 2010 ni bilo sprememb v lastniški sestavi družbe 
Termoelektrarna Brestanica d.o.o.. Družbo neposredno vodi in jo zastopa poslovodstvo, ki 
ga predstavlja direktor Tomislav Malgaj, ki je svoj 5-letni mandat nastopil 1. novembra 2010.  
 
 
PROIZVODNJA 

Fakturirana realizacija prevzetih količin električne energije s strani kupca v letu 2010 znaša 
6.252 MWh in predstavlja 6,25% indikativno načrtovane proizvodnje. Nizka stopnja 
realizacije je posledica manjše porabe električne energije in zanesljivega obratovanja 
energetskih objektov v slovenskem energetskem sistemu, kar je imelo posledično manjše 
potrebe po aktiviranju sistemskih storitev. 
  
Prodana elektri čna energija (iz plinskih blokov) po mesecih 

Mesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2010 

MWh 238 304 962 82 191 546 517 245 595 902 403 1.267 6.252 

 
 
Poraba goriv v letu 2010 

KOEL 
872.644  litrov 

Zemeljski plin 
1.536.360 Sm3 

 
Po izgradnji prve sončne elektrarne MFE TEB1 v februarju 2009, nazivne moči 38,08 kW, sta 
bili v aprilu 2010 zgrajeni in dani v obratovanje sončni elektrarni MFE TEB2 nazivne moči 
81,78 kW in MFE TEB3 nazivne moči 49,9 kW. Vse tri sončne elektrarne skupaj so v letu 
2010 poslale v elektroenergetsko omrežje 133 MWh električne energije. 
  
Delež naše družbe od proizvedene električne energije v HE Boštanj in HE Blanca znaša 
2,8%. V preteklem letu je bil naš delež v proizvedeni električni energiji iz hidroelektrarn 8.960 
MWh. 
 



Termoelektrarna Brestanica d.o.o.                                                    LETNO POROČILO 2010 

4 
 

VZDRŽEVANJE 

Vzdrževanje tehnoloških sistemov in vseh pripadajočih komponent je v letu 2010 potekalo v 
skladu z vzdrževalnimi navodili za zagotavljanje maksimalne varnosti, zanesljivosti  in 
razpoložljivosti elektrarne.  
Izvedene so bile naslednje aktivnosti: 

- ob izvajanju rednega, predvsem v smislu preventivnega in prediktivnega  vzdrževanja 
tehnoloških sistemov TE Brestanica, so bile izvedene revizije plinskih blokov PB1, 
PB2, PB3 in PB4 ter revizije parogeneratorjev na odpadno vodo WB1-WB3, 

- revizija sistema oskrbe z vodo - KPV, 
- revizija sistema oskrbe z gorivi – črpalnic Č1, Č2 in AC pretakališča; poudariti velja 

večje vzdrževalne posege v smislu zamenjave vitalnih delov, posodobitve sistema 
nadzora in izvedbo sanacije na podzemnem rezervoarju, 

- revizija na elektroenergetskih sistemih ter redno preventivno in prediktivno 
vzdrževanje, 

- dokončanje del na projektu rekonstrukcije parkirišča, prenova geodetskega načrta TE 
Brestanica ter odstranitev elektro opreme in rušenje 20 kV celic v stikališču zaradi 
nove namembnosti prostora. 

Celotni stroški vzdrževanja v letu 2010, ki vključujejo porabo materiala in opravljene storitve 
so bili realizirani v višini 689.391 EUR.  
 
 
NALOŽBE 

Vrednost realiziranih naložb v osnovna sredstva v letu 2010 znaša 801.365 EUR za: 
- projektno in investicijsko dokumentacijo, študije, nadzor in  inženiring; izdelani 

sta bili projektna in investicijska dokumentacija za projekt »Zamenjave starih plinskih 
turbin 3x23 MW«, kakor tudi študije in analize, ki bodo služile kot izhodiščna 
dokumentacija za nadaljnjo izvedbo projekta, kot so: analiza potreb po terciarni 
regulaciji do leta 2030, analiza kratkostičnih razmer in obratovalnih stanj glede na 
vključitev novih plinskih blokov v TE Brestanica, študija umeščanja novih PB v 
prostor, študija vključitve novih PB v EES RS in druge, 

-  izgradnjo fotovoltai čne elektrarne; v mesecu aprilu 2010 sta bili zgrajeni in dani v 
obratovanje sončni elektrarni MFE TEB2 (integrirana v streho avtomobilske 
nadstrešnice z nazivno močjo 81,78 kW) in MFE TEB3 (zgrajena na strehi objekta 
GPO2 z nazivno močjo 49,9 kW), za izgradnjo prosto stoječe sončne elektrarne - 
solarnega parka MFE TEB4 je bil v letu 2010 izdelan projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, sprožen je bil upravni postopek za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ki je bil nato začasno zamrznjen zaradi neugodnih razmer, ki so se 
pojavile na trgu ključnih fotovoltaičnih komponent,   

- rekonstrukcijo črpališ ča na potoku z izgradnjo cevovoda;  potekale so aktivnosti, 
ki pogojujejo izvedbo projekta kot so: korekcija trase cevovoda, razširitev projektne 
dokumentacije in naročilo projekta za razpis; glede na pridobljeno potrdilo o 
brezhibnem delovanju je bilo ocenjeno, da se projekt ne uvršča med prioritetne, zato 
se bo realiziral v naslednjih letih,  

- generalni remont plinskega bloka PB4;  zaradi dolgih dobavnih rokov za rezervne 
dele, so v letu 2010 že stekle določene pripravljalne aktivnosti za C revizijo, ki bo v 
jeseni 2012, 

- manjše tehnološke modifikacije na obstoje čih napravah;  zaradi izpolnjevanja 
zakonskih zahtev glede monitoringa stanja okolja so potekale priprave vhodne 
dokumentacije za zamenjavo oz. obnovitev imisijske postaje na Sv. Mohorju ter 
ekološko-informacijskega sistema, 

- ostale drobne naložbe,  kot so nabava orodja, opreme ter zamenjava vozil. 
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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, so bila v letu 2010 realizirana 
naknadna vplačila v obliki dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 406.000 EUR. 
 
 
ODPLAČILO KRATKORO ČNEGA DOMAČEGA KREDITA 

TE Brestanica je v februarju 2010 odplačala glavnico v višini  1.500.000 EUR kratkoročnega 
domačega kredita, najetega za delno financiranje C revizije na PB5, ki je bila izvedena v 
jeseni 2009. Iz tega naslova so bile odplačane tudi obresti v višini 12.136 EUR. 
 
 
ZAPOSLENI 

Po stanju na dan 31.12.2010 je v družbi zaposlenih 112 delavcev, povprečno število 
zaposlenih v letu 2010 po stanju na prvi dan v posameznem mesecu pa znaša 133,5. 
Zmanjšanje števila zaposlenih glede na leto 2009 beležimo zaradi 22 sporazumnih 
prenehanj oz. prezaposlitev v družbo HESS in ostalih naravnih odlivov, kot so upokojitve in 
odhodi. 
Na dan 31.12.2010 je imela družba s 6 zaposlenimi sklenjene pogodbe o izobraževanju ob 
delu in 7 štipendistov za pridobitev VII. ravni izobrazbe. Namen štipendiranja je zagotoviti oz. 
nadomestiti ustrezne kadre ob odlivih, zaradi različnih vzrokov.  
 
 
OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE IN VODENJE KAKOVOSTI 

Učinkovito delovanje v vseh poslovnih procesih družbe je v letu 2010 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 mesecu februarju je bila 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.  
 
Z vidika okoljevarstvenega delovanja je TE Brestanica tudi v letu 2010 delovala v skladu z 
zavezami mednarodnih standardov ravnanja z okoljem, načelom trajnostnega gospodarjenja 
z naravnimi viri ter celovitim sistemom odgovornega ravnanja z okoljem. V skladu s 
programom monitoringa so bile izvajane trajne in občasne meritve emisij snovi v zrak, emisij 
snovi v odpadne vode, meritve hrupa, meritve imisij onesnaževalcev v zraku ter spremljanje 
meteoroloških parametrov. Pooblaščena institucija BVQI je tudi v letu 2010 izvedla presojo 
na področju emisij toplogrednih plinov (emisij CO2) in potrdila doslednost in natančnost 
nadzora tudi na tem področju. V letu 2010 so se  ponovno pričele aktivnosti za pridobitev 
SEVESO okoljevarstvenega dovoljenja. TE Brestanica se aktivno vključuje in sodeluje pri 
pripravi zakonodaje, tako slovenske kot tudi evropskih direktiv, ki s svojimi zahtevami 
neposredno vplivajo na prihodnost obratovanja elektrarne, pri tem je potrebno poudariti 
aktivno vključevanje v postopek prenove IPPC direktive o industrijskih emisijah. V letu 2010 
so se pričele aktivnosti, povezane z analizo, reševanjem in aktivnim iskanjem optimalnih 
rešitev obvladovanja vplivov na okolje pri projektu »Zamenjave plinskih turbin 3x23 MW«, 
predvsem z vidika hrupa in emisij snovi v zrak. 
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VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (VZD) TER POŽARNA VARNO ST (PV) 

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti je v letu 2010 potekalo po 
določilih veljavnih zakonov, podzakonskih predpisov in internih aktov elektrarne. Tako so 
potekala izobraževanja  in usposabljanja zaposlenih, izvajal se je nadzor na projektih in pri 
nevarnih oz. zdravju škodljivih delovnih procesih, izvajal se je redni nadzor nad izvajanjem 
varnostnih ukrepov na deloviščih, izvedena je bila letna gasilska vaja z evakuacijo – Požar 
2010. Za obe področji delovanja (VZD in PV) je pomembno certificiranje po standardu BS 
OHSAS 18001-2007. Pomembno je tudi izvajanje storitev na projektih v okviru izgradnje 
hidroelektrarn na spodnji Savi. 
 
 
PRIHODKI – 16.106.502 EUR  

-         poslovni prihodki 15.572.422 EUR 
-         finančni prihodki iz deležev           284.029 EUR 
-         finančni prihodki iz danih posojil 129.620 EUR 
-         drugi prihodki                 120.431 EUR 
 
 
ODHODKI – 14.112.202 EUR  

- poslovni odhodki     14.083.002 EUR 
- prevrednotovalni poslovni odhodki 18.901 EUR 
- finančni odhodki iz prejetih posojil   6.415 EUR 
- drugi odhodki  3.884 EUR 
 
 
POSLOVNI IZID – 1.645.720 EUR 

-  celotni poslovni izid leta 2010 1.994.301 EUR 
-  davek iz dobička 331.232 EUR 
-  odloženi davki  17.349 EUR 
-  čisti poslovni izid leta 2010 1.645.720 EUR  
 
Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja v letih  2006  –  2010 (v EUR) 

 PODATKI in KAZALNIKI 2006 2007 2008 2009 2010 
Sredstva na dan 31.12. 64.958.653 59.234.691 57.124.279 58.122.075 57.260.275 
Kapital na dan 31.12. 45.658.807 47.113.742 49.496.931 52.187.725 53.723.314 
Prihodki 19.282.294 24.240.556 21.339.043 20.776.873 16.106.502 
Čisti prihodki od prodaje 17.440.144 22.935.485 19.674.872 19.583.385 15.472.787 
Dodana vrednost (kosmati donos iz 
poslovanja – str. blaga, mat., storitev – 
drugi poslovni odhodki) 

11.902.604 11.610.391 14.336.593 13.045.521 11.160.687 

Čisti dobiček 2.073.685 1.454.934 2.536.823 2.551.379 1.645.720 
Produktivnost na zaposlenega (iz 
dodane vrednosti) 

98.369 88.629 106.197 93.182 99.649 

Proizvodnja v GWh 20 77 17 14 6 
Naložbe 1.815.048 1.330.417 2.755.566 10.453.505 801.365 
Število zaposlenih na dan 31.12. 121 131 135 140 112 
Koeficient celotne gospodarnosti 
(prihodki/odhodki) 1,16 1,08 1,17 1,18 1,14 

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

0,047 0,031 0,054 0,051 0,032 

 

 



Termoelektrarna Brestanica d.o.o.                                                    LETNO POROČILO 2010 

7 
 

1.2 POROČILO DIREKTORJA 
 
Termoelektrarna Brestanica (TEB) v slovenskem elektroenergetskem sistemu prvenstveno 
nastopa v vlogi sistemske rezerve, saj je  največji ponudnik sistemskih storitev terciarne 
regulacije za izredne obratovalne dogodke in izravnavo odstopanj, zagona agregatov brez 
zunanjega vira s pomočjo lastnih napetostnih virov, otočnega obratovanja porabnikov na 
področju Posavja in Dolenjske in zagotavljanje napajanja nujne lastne rabe Nuklearne 
Elektrarn Krško (NEK)  v primeru razpada Elektro energetskega sistema (EES). Zaradi 
fleksibilnosti plinskih turbin pa TEB tudi zagotavlja proizvodnjo vršne energije, katere 
proizvodnja je  predvsem odvisna od razmer na evropskem trgu električne energije. Poleg 
osnovne dejavnosti pa osebje TEB po pogodbi  tudi izvaja določene aktivnosti na upravljanju 
naprav družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS).  
 

Termoelektrarna Brestanica je na principu  holdinške organizacije vključena v skupino GEN 
energija, ki  ima kot  edini družbenik v TEB 100% lastniški delež. Zaradi vzpostavitve 
fleksibilne organizacijske strukture v iskanju sinergijskih učinkov med posameznimi družbami  
znotraj skupine, tovrstna ureditev vsem odvisnim družbam v skupini  zagotavlja večjo varnost 
pri obvladovanju tveganj na trgu električne energije. TE Brestanica je s pogodbo o zakupu 
plinskih agregatov  vse svoje kapacitete prodala družbi GEN energija,  katerih del  je le ta  
prodala na trgu sistemskih storitev, preostale razpoložljive kapacitete pa  koristila za dnevno 
trgovanje oziroma za pokritje potreb po nadomestni energiji (količinska tveganja) v primeru 
izpada delujočih agregatov znotraj skupine. 
 

Kljub finančni in gospodarski krizi je bilo po moji oceni poslovanje družbe v letu 2010  
uspešno. Doseženi poslovni rezultati v letu 2010 namreč kažejo na pravilno začrtano 
poslovno politiko družbe in sicer na zagotavljanje  trajnostne ter okolju prijazne proizvodnje 
električne energije, s ciljem zagotoviti dolgoročno varno, zanesljivo in  ekonomsko učinkovito 
obratovanje proizvodnih kapacitet elektrarne.  
 

Realizacija zastavljenih ciljev za  poslovno leto 2010 je bila  iz naslova izvajalca sistemskih 
storitev na zavidljivem nivoju, saj dosegamo kljub nizki proizvodnji in relativno velikemu 
številu zagonov vse kriterije sprejemljivosti. Prav tako je bil uspešno izveden temni zagon in 
otočno napajanje nujne lastne rabe NEK v času remonta elektrarne.  
 

Med ostalimi realiziranimi strateškimi cilji bi omenil intenzivno vključevanje osebja TEB na 
projektu izgradnje verige HE na spodnji Savi in uspešno vzdrževanje sistemov kakovosti  
ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001. V TEB si namreč prizadevamo za doseganje 
celovite in jasne poslovne politike kakovosti, ravnanja z okoljem ter  zdravja in varnosti pri 
delu. 
 

Za dosego zastavljenih ciljev velja pohvaliti celoten kolektiv elektrarne, predvsem pa 
strokovno tehnično osebje. Tu mislim na službo proizvodnje in vzdrževanja, ki sta s procesi 
nadzora in testiranj na temelju vzpostavljenega sistema prediktivnega in preventivnega 
vzdrževanja zagotovila doseženo razpoložljivost in štartno zanesljivost tehnoloških naprav 
elektrarne. Zahvaljujem se tudi lastniku družbi GEN energija za izkazano zaupanje in 
podporo pri uresničevanju  ciljev poslovne politike TEB. 
  
Vzpostavljeno je tudi redno in tesno sodelovanje s predstavniki sindikata in svetom delavcev. 
S takšnim načinom sodelovanja smo v družbi med vodstvom in ostalimi člani kolektiva 
vzpostavili medsebojno zaupanje v zagotavljanju in uravnoteženost različnih interesov, 
razvojnih načrtov, kot tudi v zagotavljanju socialne varnosti zaposlenih.  
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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 31.12.2010: 112 

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 
 

 
 
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 31.12.2010 

DRUŽBENIK NASLOV OSNOVNI KAPITAL 
 (v EUR) DELEŽ v % 

GEN energija d.o.o. Cesta 4. julija 42,  
8270 Krško 10.826.034 100,00 
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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 2010 je prišlo do spremembe 
pri organu poslovodstva. S 31.10.2010 je zaradi prezaposlitve prenehal mandat direktorju g. 
Bogdanu Barbiču, na njegovo mesto je bil za 5-letni mandat imenovan g. Tomislav Malgaj.  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 DEJAVNOSTI DRUŽBE 
 
Glavna dejavnost Termoelektrarne Brestanica d.o.o.:  
- proizvodnja električne energije v TE in JE. 

 
 

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, 
- skladiščenje, 
- oskrba s paro in toplo vodo, 
- zbiranje, čiščenje in distribucija vode, 
- električne inštalacije, 
- vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije, 
- druge inštalacije pri gradnjah. 
 
Ostale dejavnosti: 
- 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, dajanje lastnih nepremičnin v najem, dajanje 
avtomobilov v najem, dajanje drugih strojev in opreme v najem, računovodske, 
knjigovodske in revizijske storitve, 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, druge osebne storitve. 

 

SKUPŠČINA NADZORNI SVET POSLOVODSTVO 

S sprejemom  
Akta o ustanovitvi  

je pristojnosti skupščine 
prevzel edini družbenik 

oz. lastnik – GEN 
energija d.o.o.. 

Sestavljajo ga trije 
člani, od katerih dva 
zastopata interese 

družbenika, eden pa 
interese zaposlenih.  

Družbo neposredno vodi 
in zastopa poslovodstvo, 
ki ga predstavlja direktor 
družbe Tomislav Malgaj; 

 5-letni mandat je nastopil 
01.11.2010. 



Termoelektrarna Brestanica d.o.o.                                                    LETNO POROČILO 2010 

13 
 

2.5 ORGANIZACIJSKE IN POSLOVNE POVEZAVE 
 
V poslovnem letu 2010 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 postala družbenik 
novoustanovljene 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 so v poslovnem letu 2010 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., 
- GEN-I, d.o.o., 
- HSE INVEST, d.o.o., 
- SAVA, d.o.o., 
- GEN-I, d.o.o. Beograd, Srbija, 
- GEN-I, d.o.o. Zagreb, Hrvaška, 
- GEN-I Budapest Kft, 
- S.C. GEN-I, Bucharest s.r.l., 
- GEN-I DOOEL Skopje, Makedonija, 
- GEN-I Tirana Sh.p.k., Albanija, 
- GEN-I d.o.o., Sarajevo, BiH, 
- GEN-I Athens SMMLC, Grčija. 
Termoelektrarna Brestanica d.o.o. nima podružnic. 
 
 
2.6     ORGANIZIRANOST DRUŽBE 

Direktor TEB

Služba za 

kakovost

Tehnični sektor

Služba 

proizvodnje

Služba tehnične 

operative

Služba za razvoj 

in vodenje 

projektov

Finančno-

komercialni sektor

Komercialna 

služba

Računovodska 

služba

Finančno 

planska služba

Splošni sektor

Pravna služba

Kadrovska 

služba

Služba za VZD 

in PV

Predstavnik 

vodstva

Skrbnik sistema
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2.7 POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKI CILJI  
 
Glede na obstoječe stanje in kazalnike prihodnosti, vizija poslovanja ter bodočega razvoja 
družbe Termoelektrarna Brestanica temelji na ohranjanju in krepitvi položaja vodilnega 
ponudnika terciarne regulacije v EES, hkrati pa je usmerjena v iskanje možnosti nadaljnjega 
vsestranskega razvoja družbe, ki bodo tudi v bodoče omogočile perspektiven razvoj  in 
konkurenčno prednost. Zavedamo se, da moramo v bodoče nadaljevati z  začetimi 
aktivnostmi, predvsem pa graditi naše bodoče poslovanje na  izkušnjah dobre prakse iz 
preteklega obdobja.  
 
Tudi v bodoče bomo zato sledili cilju zagotavljanja zanesljive, varne in okolju prijazne 
električne energije, kateremu bo tudi podrejena poslovna politika TE Brestanica. 
 

o Vizija 
Zadržati oziroma povečati tržni delež sistemskih storitev terciarne regulacije na domačem 
trgu električne energije.  

 
o Poslanstvo 

Zagotavljanje visoke zagonske zanesljivosti in  razpoložljivosti naprav in  s tem zagotoviti 
varno in zanesljivo delovanje EE sistema ter s tem krepiti blagovno znamko TE Brestanica in 
posledično skupine GEN energija. 
 

o Vrednote 
Vrednote TE Brestanica so se oziroma se bodo odražale v zanesljivi in okolju prijazni 
proizvodnji električni energiji, odnosu do družbenega okolja, poslovnih partnerjev in lastnikov. 
V odnosu do zaposlenih  bomo podpirali razne procese izobraževanje, predvsem pa gradili 
motivacijsko in ustvarjalno delovno okolje. 
 

o Strateški cilji 
− optimalno tehnološko obvladovanje obstoječih postrojev ter optimizacija stroškov 

poslovanja, 
− zamenjava starih plinskih turbin 3 x 23 MW,  
− aktivna vloga pri izgradnji spodnje Savske verige HE in oblikovanje vzdrževalnega 

centra, 
− aktivno sodelovanje v "multi-utility" programih GEN energije. 

 
o Kadri 

Kadrovska politika bo temeljila na optimiranju trenutno aktivnega kadra, vsekakor pa bodo 
nove zaposlitve potrebne v času  priprav na projekt zamenjave plinskih blokov 3x23 MW. 

Za TE Brestanica je glede na vlogo v EES  ključnega pomena zamenjava plinskih blokov 
moči 3x23 MW z novimi bloki z ekološko in tehnološko najsodobnejšo tehnologijo, ki bodo 
izpolnjevali tehnične zahteve terciarne regulacije in zagona iz teme. TE Brestanica vse od 
postavitve plinskih turbin 3x23 MW leta 1975 s svojimi proizvodnimi enotami v EES 
Republike Slovenije predstavlja energetski objekt z rezervno močjo za takojšnje kritje potreb 
po električni energiji ter predvsem varno in zanesljivo oskrbo Nuklearne elektrarne Krško ob 
morebitnem razpadu EES Slovenije. Starost teh turbin in z njo povezane težave pri 
dobavljanju potrebnih rezervnih komponent predstavljajo resno oviro pri zagotavljanju 
pričakovane zagonske zanesljivosti in razpoložljivosti turbin. Dodatno težavo za nadaljnje 
obratovanje PB1-3, predstavlja politika zaostrovanja okoljskih normativov na ravni EU, zato  
je samo vprašanje časa, kdaj bomo obstoječe turbine morali zaustaviti. Projekt zamenjave 
tudi sovpada z načrtovanimi investicijami izgradnje objektov pasovne energije do leta 2020 in 
z njimi povezane izgradnje dodatnih kapacitet terciarne rezerve. Ob tem ne bomo zanemarili 
vzdrževanja ostalih elektroenergetskih naprav v dobri obratovalni in varnostni kondiciji. 
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Med drugimi cilji pa je za TE Brestanica pomembno tudi investiranje v obnovljive vire 
energije, predvsem v verigo HE na spodnji Savi ter nadaljevanje že začetega cikla izgradnje 
sončnih elektrarn ter zagotoviti diverzifikacijo virov prihodkov; predvsem je pomembno 
nadaljevati s procesom vzdrževanja HE na spodnji Savi. 

V letu 2011 bomo nadaljevali z aktivnostmi na pripravi izvedbe C revizije plinskega bloka 
PB4  (114 MW), ki bo realizirana v drugi polovici leta 2012.  
 
 
 
2.8 KAKOVOST 
 
Služba za kakovost je imela tudi v letu 2010 osnovno nalogo zagotavljanja učinkovitega 
delovanja sistema vodenja družbe v tistem delu, ki je opredeljen po: 

a) Sistemu vodenja kakovosti, usklajenim z zahtevam i referen čnega standarda 
SIST ISO 9001:2008. 

b) Sistemu ravnanja z okoljem, usklajenim z zahteva mi referen čnega standarda 
SIST EN ISO 14001:2004. 

c) Sistemu vodenja poklicnega zdravja in varnosti, usklajenim z zahtevami 
referen čnega standarda BS OHSAS 18001:2007. 

 
Osnovni namen učinkovitega delovanja posameznih sistemov vodenja je sistematično in 
učinkovito vodenje kakovosti, ravnanje z okoljem ter vodenje 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 2010  je naslednje: 

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

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

c) TEB pri poslovanju in delovanju izpolnjuje zahteve zakonodaje. 
d) Vplivi na okolje so bili v okviru predpisanih mej. 
e) V mesecu marcu je bila izvedena redna letna zunanja ponovitvena presoja sistema 

kakovosti ter kontrolna presoja na sistemu ravnanja z okoljem in sistema poklicnega 
zdravja in varnosti in podaljšanje veljavnosti certifikatov. 

 
Stanje po podpornih ciljih za leto 2010 je naslednj e: 

a) Prijave neskladnosti med obratovanjem;  Učinkovito obvladovanje neskladnosti 
med obratovanjem je ključno za doseganje osnovnih ciljev, zato se je vsaka 
prijavljena neskladnost sistematično analizirala in reševala. Kazalci so padajoči-
ugodni in so posledica sistematičnega pristopa pri vzdrževanju in obratovanju.  

b) Vodstveni pregled sistemov vodenja;  Ugotovljena je bila ustreznost izvajanja in 
izpolnjevanja postavljenih zahtev ter ustreznost in učinkovitost postavljenih politik, 
ciljev in sistemov. Prepoznanih je bilo tudi nekaj možnosti za spremembe in 
izboljšave. 

c) Notranje presoje;  Meseca februarja je bila izvedena redna letna notranja presoja 
sistema vodenja. Ugotovljena je bila ustrezna stopnja izvajanja in izpolnjevanja 
postavljenih zahtev za sisteme in proizvod ter ustreznost in učinkovitost sistemov 
vodenja in vzdrževanja le teh. Izrednih notranjih presoj ni bilo. 
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d) Korektivni in preventivni ukrepi;  Pri notranji in zunanji presoji je bilo izrečenih nekaj 
ukrepov, ki so v izvajanju. Spremljala se bo stopnja izvedbe ter ugotavljala ustreznost 
in učinkovitost. 

e) Izvedbeni okoljski cilji;  Izvajali so se preventivni ukrepi za preprečitev okoljskih 
nesreč, izvajal se je monitoring vplivov na okolje, zaposlene in javnost se je 
obveščalo o stanju ter dosežkih na področju ravnanja z okoljem. Izvajali so se eko 
kolegiji, kjer so se obravnavale teme s področja ekologije. 

f) Informiranje in komuniciranje  se je izvajalo tako znotraj družbe kakor tudi z okoljem 
(ekonomsko, družbeno, …) z uporabo ustreznih metod in tehnik (objave na kabelski 
televiziji, lokalnem časopisu, …). 

g) Usposabljanja  so bila 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;  Kolegij direktorja je istočasno tudi Svet kakovosti in se 
je sestajal redno, ko so potekali sestanki kolegija direktorja. Obravnavane so bile 
pomembnejše teme, in sicer notranja presoja, vodstveni pregled, zunanja presoja in 
analiza prijav neskladnosti za leto 2010. 

i) Učinkovitost, razvoj in izboljšave sistema oz. sistem ov vodenja;  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. Zaključki 
analiz so zadovoljivi. 

j) Poročanje direktorju;  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 2010 smo komuniciranju namenjali veliko pozornost, tako z lastnikom, poslovnimi 
partnerji, zaposlenimi in 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 01.01.2010 zaposlenih 140 d elavcev, na dan 31.12.2010 pa je 
bilo število zaposlenih 112.  V letu 2010 smo beležili 6 novih zaposlitev, 9 upokojitev in 25 
sporazumnih prenehanj zaposlitev, od tega 22 prezaposlitev v družbo HESS, 1 prezaposlitev 
v družbo HSE INVEST in 2 sporazumna odhoda. 
Povpre čno število zaposlenih na osnovi podatkov na prvi dan v posameznem  mesecu  
leta 2010  znaša 133,5. 

Zaposleni v letu 2010 po izobrazbeni strukturi  

Stopnja izobrazbe 
01.01.2010 

Št. zaposlenih 
31.12.2010 

Št. zaposlenih 
Povpr. št. zaposl. 

v letu 2010 

N % N % N % 

VIII. stopnja - mag. 1 0,7 1 0,9 1,0 0,7 

VII. stopnja - univ., visoka 37 26,5 29 25,9 34,9 26,2 

VI. stopnja - višja 17 12,1 16 14,3 17,1 12,8 

V. stopnja - srednja 52 37,1 36 32,1 48,2 36,2 

IV. stopnja - poklicna 28 20,0 25 22,3 27,3 20,4 

III. stopnja - PK 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

II. stopnja - NK 4 2,9 4 3,6 4,0 3,0 

I. stopnja - NK 1 0,7 1 0,9 1,0 0,7 

SKUPAJ 140  100,00% 112 100,00% 133,5 100,00% 
 

 
2.10.2 IZOBRAŽEVANJE 
 
- Izobraževanje ob delu 
V letu 2010 so se zaposleni izobraževali ob delu, ki je tako v interesu družbe kot tudi 
delavca, in sicer predvsem zaradi potreb delovnih mest, na katerih so zaposleni delavci, ki se 
odločajo za tovrstno izobraževanje in zaradi načrtovanja karier. Na dan 31.12.2010 smo imeli 
podpisane pogodbe o izobraževanju s 6 delavci. 
 
- Usposabljanja 
Ključnega pomena za razvoj družbe je nedvomno nadgradnja znanja, zato smo v letu 2010 
organizirali različne oblike internega, predvsem pa eksternega usposabljanja, zlasti z 
naslednjih strokovnih področij: varnost in zdravje pri delu, požarna varnost, sistem ravnanja z 
okoljem,  računovodstvo, finance in komerciala,  delovna razmerja ter druga strokovna 
področja. Organizirali smo tudi en »splošni« seminar s področja planiranja kariere generacije 
x in y. Poleg tega so bila izvedena vsa zahtevana periodična usposabljanja in opravljeni 
potrebni izpiti (energetski izpiti…). 
 
2.10.3 ŠTIPENDIRANJE 
 
Na dan 31.12.2010 smo imeli sklenjene pogodbe o štipendiranju s 7 štipendisti. 3 
štipendistom, ki zaključujejo študij, pa pogodbene obveznosti mirujejo. Prav tako imata 2 
štipendista še pogodbene obveznosti. Vseh 7 sklenjenih pogodb je za pridobitev VII. st. 
izobrazbe. Vse pogodbe razen 1, ki je sklenjena med družbo in študentko so sklenjene preko 
Regijske štipendijske sheme, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci regijske 
štipendijske sheme in državo. TE Brestanica je zavezana plačevati 30% sredstev celotne 
štipendije, 50% štipendije zagotovi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij in 20% 
sredstev zagotovi občina delodajalca.  
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Namen štipendiranja je zagotoviti ustrezne kadre za potrebe družbe v primerih redne 
fluktuacije (predvidene upokojitve), kakor tudi za primere nepredvidenih sporazumnih 
prenehanj pogodb o zaposlitvi. 
 
 
 
2.11  KUPCI  
 
V letu 2010 so se vsi prodajni postopki izvajali v skladu z ISO standardom 9001 in 
uveljavljenimi sistemskimi postopki. Pogodbe kakor tudi aneksi so bile pred podpisom 
pregledane s strani strokovnih področij, po sklenitvi pravnih poslov pa smo njihovo realizacijo 
spremljali in analizirali izpolnjevanje pogodbenih zahtev.  
    
V letu 2010 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 na 

področju vodenja projekta, nadzora in inženirskih storitev, zagotavljanja kakovosti, 
storitev varstva in zdravja pri delu ter požarnega varstva (za družbo HESS in HSE 
Invest),  

- izvajanje obratovanja in vzdrževanja na HE Boštanj in HE Blanca, in sicer se izvaja redno 
obratovanje, redno vzdrževanje, vzdrževanje v kriznih razmerah in nadzor v času 
obratovanja (HE Boštanj), 

- izvajanje pravnih in komercialnih storitev ter storitev ekologije (hidrogeološkega in 
hidrološkega monitoringa na območju HE Krško – državna meja RS/RH) za projekt 
izgradnje HE na spodnji Savi, 

- oddajo nepremičnin v najem. 
 
 

Struktura prihodkov od prodaje 
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2.12  DOBAVITELJI 
 
V letu 2010 so postopki nabave potekali po ISO standardu 9001, v skladu s planiranim in 
vodenim procesom nabave. S tem smo zagotavljali, da nabavljeno blago, storitve ali gradnja 
izpolnjujejo nabavne zahteve, saj neposredno vplivajo na poslovni proces ter varno in 
zanesljivo delovanje elektrarne. Hkrati je tudi zagotovljeno, da je nabava izpeljana v skladu s 
pozitivno pravnimi predpisi in splošnimi načeli naročanja. Nabava blaga, storitev in gradnje 
so bili izvršeni z najugodnejšim ponudnikom. Postopki nabave so se vršili transparentno in so 
vključevali tudi izbor dobaviteljev na podlagi standardiziranega postopka ocenjevanja in 
»Spiska sposobnih dobaviteljev oz. izvajalcev«.    
 
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) ter zakup transportne poti za dobavo ZP. 
TE Brestanica z letno pogodbo nima zakupljene, tudi za odjem zavezujoče količine ZP, 
vendar v letu  2010 niso bile prisotne večje težave pri zagotavljanju potrebnih količin tega 
energenta.  
 
V letu 2010 smo kupili 1.012.022 litrov KOEL -a in tako dopolnili zalogo, za proizvodnjo 
električne energije je bilo porabljenega še 1.536.360 Sm3 zemeljskega plina . 
 
V letu 2010 je bil po obsegu prometa največji dobavitelj  ekstra lahkega kurilnega olja 
(KOEL), ki mu sledi dobavitelj električne energije za lastno rabo elektrarne, nato sledi 
dobavitelj zemeljskega plina. Največji naložbeni dobavitelj je realiziral izgradnjo sončnih 
elektrarn MFE2 in MFE3.  
 
Z ostalimi pomembnejšimi dobavitelji so bile opravljene mesečne storitve na podlagi 
sklenjenih letnih pogodb za izvajanje varovanja, zavarovanje celotnega premoženja družbe 
ter izvajanje ostalih  manjših pogodbenih vzdrževalnih in investicijskih del. 
 
 
 
2.13  PROIZVODNJA 
 
2.13.1 PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE PB 1-5 
 
V letu 2010 smo proizvedli in prejeli naslednje količine električne energije: 
 
Proizvodnja elektri čne energije na plinskih blokih v letu 2010 
Proizvodnja na generatorju 6.389.694 kWh 
Oddaja el. energije na pragu 6.251.966 kWh 
Lastna poraba** 5.411.059 kWh 
Nakup el. energije za lastno rabo* 5.273.331 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. 
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Prevzete koli čine elektri čne energije  iz plinskih blokov s strani kupca v MW h  
Turbina / 

Mesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2010 

PB1-3 194 29 24 25 119 51 2 38 129 306 103 145 1.165 

PB4-5 44 275 938 57 72 495 515 207 466 596 300 1.122 5.087 

Skupaj 238 304 962 82 191 546 517 245 595 902 403 1.267 6.252 

Plan 13.000 13.000 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.000 13.000 13.000 100.000 
Realizacija 
v % 1,83 2,34 48,10 4,10 9,55 5,46 5,16 2,46 5,95 45,10 3,10 9,74 6,25 

 

 
 

2.13.1.1 Poraba goriva 
 
Za realizirano proizvodnjo električne energije ter ogrevanje tehnološkega procesa in upravnih 
prostorov so bile porabljene naslednje količine goriva.  
 
Poraba goriva v letu 2010 

Namen porabe /  gorivo 
Vrsta goriva Ekvivalent toplotne 

vrednosti 
KOEL Zemeljski plin KOEL Zemeljski plin  

Proizvodnja 872.644  litrov  1.536.360 Sm3 31.320 GJ 52.359 GJ 
 - PB1-3 199.041 litrov 308.340 Sm3 7.144 GJ 10.508 GJ 
 - PB4-5 673.603 litrov 1.228.020 Sm3 24.176 GJ 41.851 GJ 
Ogrevanje tehnološkega procesa in 
upravnih prostorov 73.555 litrov  182.846 Sm3 2.640 GJ 6.231 GJ 

Skupaj 946.199  litrov  1.719.206 Sm3 33.960 GJ 58.591 GJ 
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2.13.1.2 Obratovalno stanje naprav 
 
Število zagonov  

Število zagonov PB 1-5 

Zahteva GEN 50 
Testiranje + zahteva GEN 105 

 
Število temnih zagonov  

Število zagonov 
PB 1-3 

uspel  neuspel  

Število temnih zagonov 13 0 

 
Zagonska zanesljivost na zemeljski plin in KOEL  
Zagonska zanesljivost PB 1-5 

Zahteva GEN 100,0% 
Testiranje + zahteva GEN 91,4% 

 
2.13.1.3 Emisijski kuponi 
 
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.  
 

Stanje emisijskih kuponov Koli čina CO 2  (ton) 
Prenos dodeljenih emisijskih kuponov iz preteklih let 43.040 
Dodeljeni emisijski kuponi CO2 za 2010 65.200 
Emitirane količine emisij v letu 2010 5.754 
Ostanek na dan 31.12.2010 102.486 
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2.13.2 DELEŽ TE BRESTANICA V VIŠINI 2,8% PROIZVEDENE ELEKTRIČNE  ENERGIJE 
V HIDROELEKTRARNAH NA SPODNJI SAVI  

 
V letu 2010 znaša celotna realizacija proizvedene električne energije na HE Boštanj in HE 
Blanca 319,988 GWh. Pripadajoči 2,8% delež TE Brestanica v proizvedeni električni energiji 
iz hidroelektrarn na spodnji Savi znaša 8.959.659 kWh. 
 
 
2.13.3 PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE S SONČNIMI ELEKTRARNAMI  

MFE TEB 1, 2, 3 
 
V letu 2009 je bila zgrajena in dana v obratovanje prva sončna elektrarna, nazivne moči 
38,08 kW. Sončna elektrarna z oznako MFE TEB 1 je v letu 2010 proizvedla 31,691 MWh 
elektri čne energije.   
 
V letu 2010 je bila zgrajena in meseca aprila dana v obratovanje MFE TEB 2, nazivne moči 
81,78 kW, ki je v letu 2010 proizvedla 62,935 MWh elektri čne energije.  
 
V letu 2010 je bila prav tako zgrajena in meseca aprila dana v obratovanje MFE TEB 3, 
nazivne moči 49,9 kW, ki je v letu 2010 proizvedla 38,236 MWh elektri čne energije. 
 
Skupaj proizvedena električna energija sončnih elektrarn v letu 2010 znaša 132,862 MWh 
elektri čne energije  in je subvencionirana z odločbami Javne agencije RS za energijo. 
 
 
 
2.14  VZDRŽEVANJE 
 
Služba tehnične operative Termoelektrarne 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.  
 
Tako je bilo v letu 2010 delovanje usmerjeno v naslednje aktivnosti: 
– izvedbo revizije plinskih blokov PB1, PB2, PB3 in PB4 ( PB5 ima po izvedeni C inšpekciji 

v letu 2009 18-mesečno periodo, naslednja predvidena revizija je v letu 2011) - v okviru 
vseh revizij se je izvedel podroben pregled vročih delov plinskih blokov,  

– izboljšave programov preventivnega (PvV) in prediktivnega (PdV) vzdrževanja obstoječih 
tehnoloških sistemov in komponent, 

– izvedbo rednega vzdrževanja sistemov in naprav na agregatih HE Boštanj in HE Blanca 
in v sodelovanju z dobavitelji opreme odprava napak na obeh navedenih 
hidroelektrarnah. 
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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 plinskih blokov so bile izvedene po planu in med samimi revizijami ni bilo posebej 
ugotovljenih nepravilnosti. Glede na starost sistema se sistem relejne zaščite pregleduje 2-
krat letno. V letu 2010 je bila ponovno izvedena revizija transformatorskih regulacijskih stikal 
na T11, T12 in T13. Med letom  je prišlo do okvare na regulatorju tekočega goriva 65FP na 
plinskem bloku PB1, preventivno pa je bil pregledan sistem na PB2 in PB3. Zamenjan je bil 
nadzorni računalnik na PB3, v letu 2011 sledi zamenjava na PB1 in PB2. 
 
2. Plinski bloki PB4 in PB5 
Na plinskem bloku PB4 in PB5 je bilo izvajano rutinsko/dnevno (PvV in PdV) vzdrževanje, 
predvsem v smislu rednih pregledov, odkrivanja napak ter njihove odprave (prijave 
neskladnosti). 
 
V letu 2010 je bila izvedena le revizija PB4, revizija PB5 pa se po izvedeni C inšpekciji v letu 
2009 izvaja vsakih 18 mesecev, torej v letu 2010 ni bila potrebna izvedba le-te. 
Posebej pa velja poudariti večje vzdrževalne posege: 
– filtracija mazalnega olja na PB4, 
– mapiranje in nastavitev vžignega tlaka propana na PB4 in PB5, 
– zamenjava duše tlačnega akumulatorja mazalnega olja in sanacija notranje površine 

tlačnega akumulatorja na PB4 in PB5, 
– zamenjava reducirnega ventila za vžigno gorivo propan in nastavitev vžignega tlaka, 
– preventivna zamenjava Ex bariere za 15MBU41AA008. 

 
3. Parogeneratorji na odpadno toploto (WB1, WB2, WB 3) 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 in tlačni preizkus. V času 
revizije PB1–PB3 je bila izvedena tudi revizija WB1–WB3 in v okviru revizije  tudi pregled 
varnostnih ventilov na WB1, WB2, WB3 in WB skupnih sistemih. 
 
Zaradi dotrajanosti kotlov WB1, WB2 in WB3 so bili potrebni pogosti interventni posegi v 
smislu popravila ocevij (puščanje) in armatur na vseh treh kotlih. Izveden je bil servisni 
pregled vseh treh visokotlačnih črpalk. Glede na določila zakonodaje je bil izveden zunanji 
inšpekcijski pregled kotlov in skupnih sistemov. 
 
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 KPV in ostalih črpalnic v okviru TE Brestanica. 
Izvedena je bila revizija črpalnic goriva (Č1, Č2 in AC pretakališča). 
Posebej pa velja poudariti večje vzdrževalne posege: 
– zamenjavo defektnega plinskega korektorja Instromet 782 z novim ELSTER model 2000 

na PB4,  
– priprave na migracijo strežnika sistema nadzora oljnega in plinskega gospodarstva TEB v 

VMware okolje, 
– priprave na vzpostavitev direktnega branja števčnih stanj korektorjev plina PB2, PB3, 

PB4, PB5 in MRP, 
– priprave na izvedbo alarmiranja puščanja R1, R2 in R3, skladno z Uredbo o skladiščenju 

nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, 
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– sanacijo puščanja na 40m3 podzemnem rezervoarju na AC pretakališču in pregled s 
strani pooblaščene inštitucije. 

 
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,  
– sistem splošne lastne rabe, 
– sistem brezprekinitvenega napajanja, 
– ozemljitveni sistem, 
– strelovodni sistem, 
– katodna zaščita. 
 
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).  
Podrobnejše poročilo je navedeno v poglavju  2.17. Informatika. 
 
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 
Dela v okviru gradbenega vzdrževanja so se izvajala skladno z letnim planom vzdrževanja 
za leto 2010. V zimskem in spomladanskem času so bila dokončana dela na projektu 
rekonstrukcije parkirišča v TEB in sicer je bila zgrajena avtomobilska nadstrešnica z 
integrirano sončno elektrarno MFE TEB 2. Na novem parkirišču je bila  urejena tudi 
prometna signalizacija. Vzporedno s tem projektom se je izvajal še projekt izgradnje sončne 
elektrarne MFE TEB3 na strehi objekta GPO2. Prenovljen je bil geodetski načrt TEB. V 
mesecu decembru so potekale aktivnosti v prostorih 20kV stikališča. Elektro oprema je bila 
odstranjena iz prostora, zato se je lahko izvedlo rušenje 20kV celic v prostoru 20kV stikališča 
in se prostor pripravil za novo namembnost. 
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2.15  NALOŽBE 
 
2.15.1 NALOŽBE V LASTNA OSNOVNA SREDSTVA  
 
2.15.1.1 Izvajanje naložb 
 
- Projektna in investicijska dokumentacija, študije, nadzor, inženiring  

 
V okviru te pozicije se je v preteklem poslovnem letu izdelalo največ projektne in investicijske 
dokumentacije v sklopu Projekta zamenjave starih plinskih turbin PB 1,2,3, ki predstavlja za 
Termoelektrarno Brestanica enega najpomembnejših in ključnih razvojnih projektov. Izdelane 
so bile spodaj navedene študije in analize, ki bodo služile kot vhodna dokumentacija za 
nadaljnjo izvedbo projekta: 
– Analiza ustreznosti zagotavljanja terciarne regulacije s PT oz. ČE v EES RS, 
– Študija - analiza potreb nujne lastne rabe NE Krško, 
– Študija vključitve novih PB v EES RS, 
– Novelacija in dopolnitev Idejnih zasnov nadgradnje koničnih in rezervnih virov v TE 

Brestanica,  
– Analiza potreb po terciarni regulaciji do leta 2030, 
– Izdelava študije umeščanja novih plinskih enot v prostor, 
– Izdelava preliminarnega poročila o vplivih na okolje - okoljski in prostorski vidiki 

zamenjave PB 1,2,3, 
– Analiza preostale življenjske dobe PB1,2,3 z analizo podaljšanja življenjske dobe s 

potrebnimi ukrepi, 
– Analiza kratkostičnih razmer in obratovalnih stanj glede na vključitev novih plinskih blokov 

v TE Brestanica,  
– Analiza cen električne energije za sistemske storitve za potrebe terciarne regulacije. 
 
Vsi stroški navedenih študij so vključeni v izkazu poslovnega izida v postavki stroškov 
storitev za študije in analize. 
 
V sklopu nadaljnje izvedbe projekta je bila izdelana razpisna dokumentacija ter izveden 
razpis za izdelavo projektne dokumentacije (Predinvesticijska zasnova, Idejni projekt, 
Investicijski program). Z izbranima izvajalcema za izdelavo predinvesticijske zasnove, 
idejnega projekta in investicijskega programa sta bili podpisani pogodbi. Izdelava 
predinvesticijske zasnove in idejnega projekta je bila skladno s pogodbo zaključena do konca 
leta 2010, medtem ko je izdelava investicijskega programa še v teku. Skladno z veljavno 
zakonodajo je bila na Direktorat za energijo naslovljena vloga za izdajo energetskega 
dovoljenja, pričele so se tudi aktivnosti na področju umeščanja v prostor. 
 
- Izgradnja fotovoltai čne elektrarne  

 
V letu 2010 sta bili zgrajeni in predani v obratovanje sončni elektrarni MFE TEB 2 (sončna 
elektrarna integrirana v streho avtomobilske nadstrešnice) in MFE TEB 3 (sončna elektrarna 
zgrajena na strehi objekta GPO 2). Uspešno je bilo zaključeno tudi poskusno obratovanje teh 
dveh sončnih elektrarn.  
Poleg tega je bil v preteklem letu izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
prosto stoječo sončno elektrarno – solarni park MFE TEB 4 in sprožen upravni postopek za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelana razpisna dokumentacija in  izveden razpis za 
izbor najugodnejšega izvajalca. Zaradi neugodnih razmer na trgu ključnih fotovoltaičnih 
komponent je bila nato sprejeta odločitev o začasni zamrznitvi projekta. 
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- Rekonstrukcija črpališ ča na potoku z izgradnjo cevovoda  
 

V okviru tega projekta so bile izvedene sledeče aktivnosti:  
– za potrebe lažjega pridobivanja služnosti je bila izvedena korekcija trase cevovoda na 

določenih odsekih,  
– sklepanje služnostnih pogodb z lastniki parcel, kjer bo potekal cevovod,  
– razširitev projektne dokumentacije za spremljajoče objekte črpališča, 
– naročilo projekta za razpis. 

 
Obstoječe črpališče na potoku je bilo od samega začetka obratovanja pa do danes dobro 
vzdrževano, kar izkazuje pridobljeno potrdilo o brezhibnem delovanju. Glede na takšno 
stanje obstoječega črpališča na potoku smo ocenili, da projekt rekonstrukcije črpališča na 
potoku ni prioriteten projekt, zato se bo izvedba le tega zamaknila v kasnejše obdobje. 
 
- Generalni remont plinskega bloka 4   

 
Po izvedbi generalnega remonta na plinski turbini 5, ki je bil izveden v letu 2009 se je, glede 
na obratovalne razmere, pojavila potreba po izvedbi generalnega remonta na plinski turbini 4 
v letu 2011. Zaradi ugodnih razmer v EES RS in s tem posledično manjšega angažiranja 
agregatov v TEB, je bila sprejeta odločitev o prestavitvi roka C-inšpekcije na jesen leta 2012. 
Kljub temu so, glede na dolge dobavne roke rezervnih delov že stekle določene pripravljalne 
aktivnosti.   
 
- Izvedba manjših tehnoloških modifikacij na obstoje čih napravah  

 
V letu 2010 se je zaradi potrebe po izpolnjevanju zakonskih zahtev glede monitoringa stanja 
okolja, pričelo s pripravo vhodne dokumentacije (projektne naloge) za zamenjavo oziroma 
obnovitev imisijske postaje na Sv. Mohorju (NOx, SO2, O3, meteorologija) ter ekološko-
informacijskega sistema,  izdelana je tudi projektna dokumentacija (PZI) za zamenjavo 
sistema zunanje razsvetljave (svetlobno onesnaževanje). 
 
- Ostalo (drobne naložbe, orodje, oprema, vozni park)   

 
Na tem področju se je pripravljala vhodna dokumentacija za nabavo vozil, opreme in orodja, 
kakor tudi sama nabava. 
 
2.15.1.2 Financiranje naložb v osnovna sredstva 
 
Financiranje naložb je v letu 2010 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 801.365 EUR. Financiranje je potekalo z lastnimi denarnimi sredstvi 
iz preteklih let. 
 
Celotna vrednost realiziranih naložb v letu 2010 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 DOLGOROČNA FINANČNA NALOŽBA V DRUŽBO HESS 
 
- Dolgoro čna finan čna naložba -  naknadna vpla čila  
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 takšen način sofinanciranja v tuja neopredmetena 
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sredstva, to je v »Skupni podvig« z ustanovitvijo nove družbe HESS spremenil v stvarni 
vložek TE Brestanica v družbo HESS. Vsa nadaljnja vlaganja predstavljajo dolgoročno 
finančno naložbo TE Brestanica v družbo HESS.  
 
TE Brestanica je v tem projektu udeležena v obliki naknadnih vplačil družbenikov z 2,8% 
vložkom, glede na celotno predračunsko vrednost naložbe v energetski objekt. V letu 2010 
znaša realizacija dolgoročne finančne naložbe v družbo HESS 406.000 EUR. 
 
 
 
2.16  RAZISKAVE IN RAZVOJ 
 
Predvidene raziskave in razvoj TE Brestanica so v letu 2010 tekle v skladu z dolgoročnim 
načrtom za obdobje 2010-2016, ki obsega naslednji  okvirni načrt  naložb: 
– študije, investicijsko in projektno dokumentacijo, 
– generalni remont PB4 in PB5, 
– zamenjavo plinskih turbin 3 x 23 MW, 
– nadomestni kotel za ogrevanje tehnoloških procesov, 
– rekonstrukcijo črpališča z izgradnjo cevovoda za požarno vodo, 
– izgradnjo kogeneracijskih blokov, 
– izgradnjo novega plinsko parnega bloka moči 250-300 MW, 
– izgradnjo objektov za zagotavljanje sistemskih storitev (havarijska rezerva), 
– uporabo obnovljivih virov energije (OVE) in projekt učinkovite rabe energije (URE), 
– posodobitev informacijske tehnologije, 
– ostalo (drobne investicije, manjše avtomatizacije, oprema, obnove obstoječih objektov), 
– dolgoročno finančno naložbo -  (HESS). 

 
 
 
2.17  INFORMATIKA 
 
Informacijski sistem zajema: 
– telekomunikacije, 
– računalniška omrežja, 
– programsko opremo, 
– sistem tehničnega varovanja, 
– računalniško strojno 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 2010: 
– vzdrževanje poslovnega računalniškega omrežja, 
– programska in strojna posodobitev strežnika NASBACKUP, 
– migracija na Microsoft Windows 7 in Microsoft Windows 2010, 
– vzpostavitev elektronskih zahtevnic, elektronske orodjarne in arhiviranja v VMWARE 

okolju, 
– postavitev novega poštnega Exchange Serverja 2010, 
– vzdrževanje in posodobitve sistemov tehničnega varovanja (zamenjava analognih kamer 

z digitalnimi, posodobitev sistema kontrole pristopa in registracije delovnega časa),   
– nabava stacionarnih in prenosnih računalnikov, 
– postavitev oddaljenega strežniškega sistema, 
– nabava nove centralne multifunkcijske naprave. 
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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 2010 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, elektromagnetno sevanje, 
ravnanje z odpadki, učinkovito rabo vode in energije ter varnosti naprav in celovitega 
obvladovanja tveganja. Prav tako dovoljenje opredeljuje obveznosti poročanja, obratovalni 
monitoring po področjih, druge posebne zahteve ter pravni okvir dovoljenja. 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 
2010 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. 
 
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.  
 
Uveljavitev nove Uredbe o emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja zahteva 
nadzor kakovosti zunanjega zraka (imisijo). Predlog območja vrednotenja in predlog merilnih 
mest za ocenjevanje obremenitve ter program ocenjevanja celotne obremenitve sta bila 
izdelana v zadnjih dveh letih. V letu 2010 so se  izvajale  meritve na dodatni merilni postaji v 
Anžah, do konca leta 2011, pa je potrebno izdelati oceno celotne in dodatne obremenitve 
onesnaženja zunanjega zraka v skladu z zahtevami IPPC okoljevarstvenega dovoljenja.  
 
Dodatne zahteve po zmanjševanju onesnaževanja okolja vnašajo tudi drugi zakonodajni akti, 
kot so Kjotski protokol, Direktiva o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov in sprememba Direktive v našem pravnem sistemu upoštevani v Uredbi o 
vrsti dejavnosti in naprav, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih 
plinov. TE Brestanica je vključena v Nacionalni alokacijski načrt delitve pravic do emisije CO2 
za obdobje 2008-2012, na osnovi katerega so TE Brestanica dodeljene kvote emisij CO2 za 
posamezno leto v načrtovanem obdobju. 
 
Pooblaščena inštitucija BVQI je tudi v letu 2010 izvedla presojo na področju emisij 
toplogrednih plinov (emisij CO2) in potrdila doslednost in natančnost  nadzora tudi na tem 
področju. 
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TE Brestanica mora s stališča varovanja okolja upoštevati tudi zahteve SEVESO direktive o 
obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katero so vključene nevarne snovi in v naš pravni 
red preneseno Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic. V 
letu 2010 so se ponovno pričele aktivnosti za pridobitev SEVESO okoljevarstvenega 
dovoljenja, ki se bodo nadaljevale do pridobitve le-tega. 
 
V letu 2010 se je izpolnilo del zahtev po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja in zamenjalo predvideni del svetilk na področju elektrarne, ostale se 
bodo zamenjale postopoma do leta 2015.  
 
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 2010 aktivno vključevala v postopek 
prenove IPPC direktive o industrijskih emisijah. 
 
V letu 2010 so se pričele aktivnosti povezane z analizo, reševanjem in aktivnim iskanjem 
optimalnih rešitev obvladovanja  vplivov na  okolje pri projektu Zamenjave starih plinskih 
turbin, predvsem z vidika hrupa in emisij snovi v zrak. 
 
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 2010 so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

- izvajanje stalnega izobraževanja in usposabljanja iz VZD in PV, 
- izvajanje usposabljanj in preizkusov znanja za novo zaposlene in študente, 
- izvajanje nadzora na projektih izgradnje malih fotovoltaičnih elektrarn 2 in 3.,  
- 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 VPP za 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 HE na spodnji Savi. 
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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.  
 
Aktivnosti s podro čja 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, 
- revizija Načrtov evakuacije in Požarnih načrtov RTP 110/20 kV Brestanica, 
- izdelava navodila za interveniranje ob požarnem alarmu v objektu RTP 110/20 kV 

Brestanica, 
- preventivni kontrolni obhodi s področja varstva pred požarom,  
- izvedba letne gasilske vaje z evakuacijo - Požar 2010, 
- periodičen nadzor lovilnikov olja, lovilnih jam, oljnih jam ter praznjenja oljnih jam v TEB, 
- pranje in čiščenje asfaltnih in drugih površin na območju TEB, 
- 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 TEB in stranke, 
- pregled, preizkušanje in osnovno vzdrževanje gasilske opreme, vozil, tehnike in 

prostorov, 
- izvajanje storitev na projektih v okviru izgradnje HE na spodnji Savi. 
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2.20  RAČUNOVODSKA ANALIZA POSLOVANJA S KAZALNIKI 
 
2.20.1 ANALIZA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
Analiza poslovanja je pokazatelj odmikov pri uresničevanju ciljev poslovne politike, njihovih 
vzrokov in možnosti za izboljšanje. Rezultati analize so podlaga poslovodstvu za 
sprejemanje nadaljnjih odločitev pri poslovanju.  
 
Analiza računovodskih izkazov zajema ustaljene računovodske podatke, pomembne za 
prikazovanje rezultatov delovanja celotnega podjetja in različnih kapitalskih, poslovnih ter 
finančnih razmerij z drugimi. Izražene spremembe v sestavi in velikosti posameznih postavk 
predstavljajo sodila o smereh nadaljnjega razvoja družbe. 
 

POSTAVKE IZ BILANCE STANJA   (vrednosti v EUR) REALIZACIJA 
2010 

delež v 
sredstvih 

2010 

REALIZACIJA 
2009 

indeks 
real. 10/ 
real. 09 

SREDSTVA 57.260.275 100,0% 58.122.075 99 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 45.380.286 79,3% 49.353.258 92 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoro čne aktivne časovne 
razmejitve 240.928 0,4% 253.666 95 

II. Opredmetena osnovna sredstva 35.722.102  62,4% 39.966.277 89 

IV. Dolgoro čne finan čne naložbe 9.294.642  16,2% 9.028.702 103 

V. Dolgoro čne poslovne terjatve 15.148 0,0% 7.331 207 

VI. Odložene terjatve za davek 107.466 0,2% 97.282 110 

B. KRATKORO ČNA SREDSTVA 11.857.862 20,7% 8.762.967 135 

II. Zaloge 2.607.217 4,6% 2.468.284 106 

III. Kratkoro čne finan čne naložbe 7.160.780  12,5% 4.023.777 178 

IV. Kratkoro čne poslovne terjatve 2.088.545  3,6% 2.269.998 92 

V. Denarna sredstva 1.320 0,0% 908 145 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  22.127 0,0% 5.850 378 

ZABILAN ČNA SREDSTVA 10.021.563 - 7.590.589 132 

 

Aktivna stran bilance stanja prikazuje glede na predhodno leto zmanjšanje sredstev, ki gre 
predvsem na račun zmanjšanja opredmetenih osnovnih sredstev  v dolgoročnih sredstvih. 
Glede na predhodno leto je sestava sredstev po stanju na dan 31.12.2010 dolgoro čna 79% 
: kratkoro čna 21%, posledica povečanja kratkoročnih finančnih naložb v primerjavi s 
predhodnim letom. Trend zniževanja sredstev je posledica odpisanosti le- teh. TE Brestanica 
se po 10-ih letih z naložbo v »Zamenjavo starih plinskih turbin 3x23 MW« pripravlja na nov 
naložbeni cikel , ki bo obrnil trend navzgor. 
 
Stanje zabilančnih sredstev predstavlja izkazano zalogo 12.402.927 litrov ekstra lahkega 
kurilnega olja po maloprodaji ceni. TE Brestanica opravlja skladiščenje goriva v lasti Zavoda 
RS za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov in tako oddaja v najem dva rezervoarja.  
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POSTAVKE IZ BILANCE STANJA   (vrednosti v EUR) REALIZACIJA 
2010 

delež v 
sredstvih 

2010 

REALIZACIJA 
2009 

indek s 
real. 10/  
real. 09 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 57.260.275 100,0% 58.122.075 99 

A. KAPITAL  53.723.314 93,8% 52.187.725 103 

I. Vpoklicani kapital 10.826.034 18,9% 10.826.034 100 

II. Kapitalske rezerve  11.856.717 20,7% 11.856.717 100 

III. Rezerve iz dobi čka 29.171.292 50,9% 28.307.289 103 

IV. Presežek iz prevrednotenja -124.351 -0,2% -14.220 874 

V. Preneseni čisti poslovni izid 1.211.905 2,1% 0  0 

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 781.717  1,4% 1.211.905 65 

B. REZERVAC. IN DOLG. PASIVNE  ČASOVNE RAZMEJITVE 1.408.335 2,5% 1.499.160 94 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.103.168 3,7% 4.432.151 47 

II. Kratkoro čne finan čne obveznosti 0 0,0% 1.505.721 0 

III. Kratkoro čne poslovne obveznosti 2.103.168  3,7% 2.926.430 72 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 25.458 0,0% 3.039 838 

ZABILAN ČNE OBVEZNOSTI 10.021.563 - 7.590.589 132 

 
Pasivna stran bilance stanja prikazuje glede na predhodno leto zmanjšanje obveznosti do 
virov sredstev, na račun zmanjšanih kratkoročnih obveznosti, saj je bilo v februarju 2010 v 
celoti odplačano kratkoročno domače posojilo. 
 

POSTAVKE IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA  
(vrednosti v EUR) Realizacija 2010 Realizacija 2009 % real. 10/ 

real. 09 

1. Čisti prihodki od prodaje 15.472.787 19.583.385 79 

4. Poslovni prihodki 99.635 441.441 23 

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 15.572.422 20.024.826 78 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 4.003.150  6.284.523 64 

6. Stroški dela 4.643.940 4.619.190 101 

7. Odpisi vrednosti  5.046.228 5.969.229 85 

8. Drugi poslovni odhodki 408.585 694.782 59 

SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA 14.101.903 17.567.724 80 

POSLOVNI IZID IZ CELOTNEGA POSLOVANJA 1.470.519 2.457.102 60 

9. Finan čni prihodki iz deležev  284.029 434.124 65 

10. Finan čni prihodki iz danih posojil 129.620 217.372 60 

11. Finan čni prihodki iz poslovnih terjatev 1.627  4.287 38 

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI 415.276 655.783 63 

13. Finan čni odhodki iz finan čnih obveznosti 6.415  75.894 8 

14. Finan čni odhodki iz poslovnih obveznosti 108  221 49 

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI 6.523 76.115 9 

POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA  1.879.272 3.036.770 62 

15. Drugi prihodki 118.804 96.263 123 

16. Drugi odhodki 3.775 657 575 

CELOTNI POSLOVNI IZID 1.994.301 3.132.376 64 

17. Davek iz dobi čka 331.232 594.357 56 

18. Odloženi davki 17.349 -13.360 -130 

19. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA OBDOBJA 1.645.720 2.551.379 65 

 
Realizacija prihodkov in odhodkov v letih 2010 in 2009 je rezultat uresničevanja kratkoročnih 
in dolgoročnih ciljev. Evidentiranje poslovnih dogodkov je potekalo v skladu s SRS 2006 in 
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ostalo veljavno zakonodajo. V letu 2010 smo v primerjavi s predhodnim letom dosegli za 
tretjino nižji čisti poslovni izid, vzroki pa so naslednji: 

- Ustvarjeni so bili nižji prihodki od prodaje iz naslova sistemskih storitev na podlagi 
kupoprodajne pogodbe, 

- Zaradi manjših potreb elektroenergetskega sistema po zagotavljanju terciarne 
regulacije je bilo proizvedene manj električne energije in iz tega naslova ustvarjeni 
nižji prihodki, 

- Velik vpliv imajo tudi stroškovne postavke višje obračunane amortizacije zaradi 
aktiviranja naložbe v stikališče, v sončne elektrarne in izvedbe C revizije na PB4, 
ki prav tako zvišuje vrednost opreme. Bistveno povišanje glede na predhodno leto 
je v postavki stroškov drugih storitev, zaradi izvedenih študij in analiz, ki bodo 
vplivale na odločitev o realizaciji naložbe v »Zamenjavo starih plinskih turbin 3x23 
MW«.  

 
 
2.20.2 KAZALNIKI 
 
Na podlagi analize računovodskih izkazov navajamo kazalnike uspešnosti poslovanja in jih 
pojasnjujemo. Primerjalni kazalniki poslovanja TE Brestanica za leti 2010 in 2009 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 
2010, in sicer iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, kot razmerja med postavkami 
opredeljenimi po SRS 29 (2006).  

 
 
� V prvi skupini kazalnikov so zajeti tisti, s katerimi ugotavljamo strukturo 
financiranja sredstev in odražajo stopnjo finan čne neodvisnosti.  Višji kot je kazalnik 
lastniškosti financiranja , večje možnosti zadolževanja ima podjetje, vendar le, če zmore iz 
poslovnega izida pokrivati obresti. Tako nam rezultat »100« pove, da so celotne obveznosti 
do virov sredstev sestavljene zgolj iz kapitala in rezultat »0«, da med obveznostmi do virov 
sredstev ni kapitala.  
 
Stopnja lastniškosti financiranja  (vrednosti v EUR)  2010 2009 

1. Obveznosti do virov sredstev 57.260.275 58.122.075 

2. Kapital 53.723.314 52.187.725 

Stopnja lastniškosti financiranja = 2/1 93,82% 89,79% 
 

Stopnja dolgoro čnosti financiranja  (vrednosti v EUR)  2010 2009 

1. Kapital 53.723.314 52.187.725 

2. Dolgoročne obveznosti 0 0 

3. Rezervacije in dolgoročne PČR 1.408.335 1.499.160 

4. Skupaj (1+2+3) 55.131.649 53.686.885 

5. Obveznosti do virov sredstev 57.260.275 58.122.075 

Stopnja dolgoro čnosti financiranja = 4/5 96,28% 92,37% 

 
93,28% stopnja kapitala v obveznostih do virov sredstev je dosežena na račun le 3,7% 
udeležbe kratkoročnih obveznosti in 2,5% udeležbe rezervacij. Med obveznostmi do virov 
sredstev ne izkazujemo dolgoročnih obveznosti, kar pomeni, da so bila sredstva financirana 
iz lastnih virov. Dosežene stopnje so odraz manjših naložbenih aktivnosti in bodo z 
realizacijo načrtovanega naložbenega cikla obrnile trend, saj bodo dolgoročna sredstva 
financirana z dolgoročnimi viri. 
Stopnja dolgoročnosti financiranja prikazuje 96,28% delež trajnega in dolgoročnega 
financiranja v obveznostih do virov sredstev. Ti viri financiranja se na splošno opredeljujejo 
kot »kvalitetni« viri financiranja in načeloma vplivajo na večjo varnost poslovanja.  
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� Druga skupina kazalnikov zajema tiste, s katerimi ugotavljamo, kam je podjetje 
vlagalo svoja sredstva in kakšno ima strukturo sredstev glede na ta vlaganja – to so 
kazalniki sestave sredstev.   

 

Stopnja osnovnosti investiranja (vrednosti v EUR)  2010 2009 

1. Opredmetena osnovna sredstva 35.722.102 39.966.277 

2. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 240.928 253.666 

3. Skupaj osnovna sredstva po neodpisani vrednosti (1+2) 35.963.030 40.219.943 

4. Sredstva 57.260.275 58.122.075 

Stopnja osnovnosti investiranja = 3/4 62,81% 69,20% 

 
Stopnja osnovnosti investiranja kaže na visoko kapitalno intenzivnost sredstev TE Brestanica 
in je odraz visoke udeležbe opredmetenih osnovnih sredstev v celotnih sredstvih podjetja, 
kar je značilnost podjetij elektrogospodarstva. Nižja stopnja glede na predhodno leto je odraz 
porasta kratkoročnih sredstev na račun kratkoročnih finančnih naložb. Tovrstna sestava je iz 
likvidnostnih razlogov za podjetje zelo ugodna, saj lahko kratkoročna sredstva zelo hitro 
unovčimo.  

 

Stopnja dolgoro čnosti investiranja (vrednosti v EUR)  2010 2009 

1. Opredmetena osnovna sredstva 35.722.102 39.966.277 

2. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 240.928 253.666 

4. Dolgoročne finančne naložbe 9.294.642 9.028.702 

5. Dolgoročne poslovne terjatve 15.148 7.331 

6. Skupaj (1+2+3+4+5) 45.272.820 49.255.976 

7. Sredstva 57.260.275 58.122.075 

Stopnja dolgoro čnosti investiranja = 6/7 79,06% 84,75% 

 
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 79,06%. 

 
� Tretja skupina predstavlja kazalnike finan čnega kritja.  Iz njih razberemo, ali je 
podjetje likvidno in ali lahko pokriva svoje kratko ročne obveznosti.   

 

Hitri koeficient (vrednosti v EUR)  2010 2009 

1. Denarna sredstva 1.320 908 

2. Kratkoročne finančne naložbe 7.160.780 4.023.777 

3. Skupaj likvidna sredstva (1+2) 7.162.100 4.024.685 

4. Kratkoročne obveznosti 2.103.168 4.432.151 

Hitri koeficient = 3/4 3,41 0,91 

 
Hitri koeficient prikazuje razmerje med likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, ki 
dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Koeficient 3,41 se je v primerjavi z letom 2009 zvišal 
na račun ustvarjenih kratkoročnih finančnih naložb. Dospelost teh naložb do enega leta je 
ključnega pomena, zaradi pripravljalnih aktivnosti na C revizijo in naložbo v »Zamenjavo 
starih plinskih turbin 3x23 MW« in s tem povezanimi avansnimi plačili, ki pa še niso 
evidentirani med poslovnimi dogodki leta 2010. 
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Pospešeni koeficient (vrednosti v EUR)  2010 2009 

1. Denarna sredstva 1.320 908 

2. Kratkoročne finančne naložbe 7.160.780 4.023.777 

3. Kratkoročne poslovne terjatve 2.088.545 2.269.998 

4. Skupaj (1+2+3) 9.250.645 6.294.683 

5. Kratkoročne obveznosti 2.103.168 4.432.151 

Pospešeni koeficient = 4/5 4,40 1,42 

 
Pospešeni koeficient kaže, ali družba financira kratkoročna sredstva s kratkoročnimi 
obveznostmi ali tudi dolgoročna. V našem primeru je višina kazalnika odraz, da bodo 
ustvarjene kratkoročne finančne naložbe porabljene za plačilo naložbenih aktivnosti, ki bodo 
realizirane v naslednjih letih. 

 

Kratkoro čni koeficient (vrednosti v EUR)  2010 2009 

1. Kratkoročna sredstva 11.857.862 8.762.967 

2. Kratkoročne AČR 22.127 5.850 

3. Skupaj (1+2) 11.879.989 8.768.817 

4. Kratkoročne obveznosti 2.103.168 4.432.151 

Kratkoro čni koeficient  = 3/4 5,65 1,98 

 
Kratkoro čni koeficient  prikazuje financiranje kratkoročnih sredstev (vključno z zalogami) s 
kratkoročnimi viri sredstev. Usklajenost oz. pokritost ročnosti terjatev in dolgov je ključnega 
pomena za optimizacijo likvidnosti poslovanja. 
 
� Četrta skupina so kazalniki gospodarnosti in donosnosti , s katerimi merimo 
učinkovitost poslovanja. Tako ugotovimo, koliko smo ustvarili dobička in kako smo bili glede 
na razpoložljiva sredstva uspešni. 

 

Koeficient gospodarnosti poslovanja (vrednosti v EUR)  2010 2009 

1. Poslovni prihodki (čisti prih. od prodaje + posl. prih.)  15.572.422 20.024.826 

2. Stroški blaga, materiala in storitev 4.003.150 6.284.523 

3. Stroški dela 4.643.940 4.619.190 

4. Odpisi vrednosti 5.046.228 5.969.229 

5. Drugi poslovni odhodki 408.585 694.782 

6. Skupaj poslovni odhodki (2+3+4+5) 14.101.903 17.567.724 

Koeficient gospodarnosti poslovanja = 1/6 1,10 1,14 

 
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. 
 

Koeficient čiste dobi čkonosnosti kapitala (vrednosti v EUR)  2010 2009 

1. Čisti dobiček obračunskega leta 1.645.720 2.551.379 

2. Povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 52.132.660 49.566.639 

Koeficient čiste dobi čkonosnosti kapitala = 1/2 0,0316 0,0515 
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Koeficient čiste dobi čkonosnosti kapitala prikazuje čisti dobiček na enoto kapitala in je 
eden izmed najbolj sumarnih kazalnikov uspešnosti podjetij, saj prikazuje uspešnost 
upravljanja s premoženjem lastnikov. Kljub nižje izkazanemu pozitivnemu poslovnemu izidu 
je bilo poslovanje v preteklem letu rentabilno. Kapital se je kapitaliziral s stopnjo 3,16%, iz 
tega izhaja, da je TE Brestanica na 1000 EUR vloženega kapitala ustvarila 31,6 EUR čistega 
dobička.  
 
Koeficient čiste dobi čkonosnosti sredstev (vrednosti v EUR)  2010 2009 

1. Čisti dobiček obračunskega leta 1.645.720 2.551.379 

2. Dane obresti v poslovnem letu 6.415 68.933 

3. Povprečna sredstva 57.691.175 57.623.177 

Koeficient čiste dobi čkonosnosti sredstev =(1+2)/3 0,03 0,04 
 
Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev je izračunan kot razmerje med čistim dobičkom 
obračunskega leta in povprečnimi sredstvi. Glede na preteklo leto je vrednost koeficienta 
nižja, saj smo dosegli nižji čisti dobiček. Vloga TE Brestanica kot sistemske rezerve pomeni 
omejitve na strani doseganja prihodkov, ki bili v primeru odprtega obratovanja neprimerno 
višji in s tem tudi čisti dobiček.  

 

Koeficient dolgovno - kapitalskega razmerja  ( vrednosti v EUR)  2010 2009 

1. Kratkoročni dolgovi 2.103.168 4.432.151 

2. Dolgoročni dolgovi 0 0 

3. Skupaj (1+2) 2.103.168 4.432.151 

4. Kapital 53.723.314 52.187.725 

Koeficient dolgovno - kapitalskega razmerja = 3/4 0,04 0,09 

 
Koeficient dolgovno-kapitalnega razmerja prikazuje razmerje med dolgovi in kapitalom. V 
strukturi dolgov tako ne izkazujemo dolgoročnih, pa tudi višina kratkoročnih dolgov je glede 
na leto 2009 nižja. V njihovi strukturi so kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev. Ob 
predvideni zadolžitvi za realizacijo naložbe v »Zamenjavo starih plinskih blokov 3x23 MW« 
načrtujemo v strukturi tudi dolgoročne dolgove.  
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2.21  GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ 
 
Termoelektrarna Brestanica je imela v letu 2010 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 2010 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 2010 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 razpoložljivos tjo 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 se TE 
Brestanica poslužuje novih, modernih metod preventivnega in prediktivnega vzdrževanja ob 
podpori ustreznih računalniških orodij s poudarjeno vlogo diagnostike in analitike. Ob 
slednjem se izvaja redno mesečno testiranje naprav in spremljajo parametri agregatov, ki 
imajo za posledico visok nivo startne zanesljivosti in obratovalne razpoložljivosti.  
 
V letu 2010 je k boljši zanesljivosti agregatov pripomogla v letu 2009 izvedena C revizija na 
PB5. Kljub starosti agregatov PB1,2,3 se je v preteklem letu njihova zanesljivost izkazala v 
sklopu remonta v NEK  v mesecu oktobru, z uspešno izvedenim testom zagona iz teme z 
otočnim napajanjem nujne lastne rabe NEK, kar bi v primeru neuspešnega zagona pomenilo 
razpad elektroenergetskega sistema. 
Z odločitvijo o investiciji »Zamenjave starih plinskih turbin 3x23 MW« in nadalje tudi vse bolj 
verjetni njeni realizaciji, bo tovrstno tveganje še bolj obvladljivo, kakor tudi z izvedeno  C 
revizijo PB4, ki je načrtovana v jeseni leta 2012.  
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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. 
 
Z natančno dorečenimi sistemskimi postopki, ki smo jih uporabljali v poslovnih procesih je 
bilo v letu 2010 tovrstno tveganje v celoti zanemarljivo.  
 
- Finančna tveganja 
Likvidnostno tveganje: Izpolnjevanje finančnih obveznosti strateškega kupca v letu 2010 
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 standardni finančno-zavarovalni instrumenti.  
 
V letu 2010 smo z razpršenostjo finančnih naložb in obveznosti, usklajevanjem ročnosti 
terjatev in obveznosti ter načrtovanjem dnevnih in bodočih denarnih tokov obvladovali 
likvidnostno tveganje in poslovno disciplino. 
 
Obrestno in valutno tveganje: Z dokončnim odplačilom dolgoročnega tujega kredita v CHF 
februarja 2009, je TE Brestanica zaključila obdobje visokega obrestnega in valutnega 
tveganja, vezanega tako na spremenljivo obrestno mero kakor tudi na gibanje tečaja CHF.  
 
Vpliv gospodarske krize se je v preteklem letu odrazil tudi v bančnem sektorju in sicer kot 
nezainteresiranost bank za kreditiranje gospodarstva. V februarju 2010 je bilo dokončno 
odplačano kratkoročno domače posojilo, najeto za C revizijo plinske turbine PB5, ki je bila 
izvedena v jeseni 2009. Stagnacija aktivnosti gospodarstva je v enaki meri vplivala na 
obrestne mere. Vse to je minimiziralo obrestno tveganje. Valutno tveganje pa zaradi 
poslovnih aktivnosti, ki so bile izražene v domači valuti prav tako ni bilo prisotno.  
 
− 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 m oči – tržno tveganje 
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.. V letu 2010 smo s kupoprodajno pogodbo 
uspeli prodati celotno moč 297 MW in iz tega naslova ustvarili prihodke od opravljanja 
sistemskih storitev za vso razpoložljivo moč elektrarne. 
 
- Tveganje glede denarnega toka  
Vsa predhodno opisana tveganja, ki so prisotna v poslovnih procesih TE Brestanica in smo 
jih uspešno obvladovali, so imela v letu 2010 v končni fazi pozitiven vpliv na velikost 
denarnih tokov.   
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2.22  PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE 
 
Pričakovana strategija razvoja družbe, bo ob zagotovitvi  pogojev za nemoteno poslovanje 
podjetja temeljila  na pripravah za  realizacijo projekta »Zamenjava plinskih blokov 3x23 
MW«. Ena od ključnih nalog pri izvedbi zastavljenega razvojnega projekta je zagotovitev  
zadostnih virov financiranja, zato bo GEN energija kot lastnica morala v najkrajšem času 
sprejeti odločitev glede nadaljnje  usode projekta. V TE Brestanica ga zaradi  primanjkljaja  
finančnih sredstev namreč nismo v stanju sami realizirati. Zavedamo se, da je  nastala 
finančna kriza vplivala tudi na poslovanje GEN energije, vendar v kolikor želimo tudi v 
prihodnosti zadržati energetski objekt najvišje kvalitete na področju izvajalca  terciarne 
regulacije in neodvisnega vira napajanja lastne rabe NEK  je ključna zamenjava obstoječih 
turbin.  
 
Za zagotovitev nemotenega poslovanja in s tem razvoja družbe  bomo v letu 2011 zagotovili 
sledljivost sledečim ciljem:  
 
- varna, zanesljiva in okolju prijazna  proizvodnja električne energije: 

o povprečna razpoložljivost  plinskih turbin:  > 98%, 
o štartna zanesljivost: > 97%, 

 
- izvajanju poslovne politike podjetja: 

o doseči optimalno organiziranost in preglednost poslovanja, 
o poslovati v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo,  
o zagotoviti nenehno povečevanje prihodkov iz ostalih dejavnosti z obstoječimi 

kadri, 
o zniževanje vseh stroškov, na katere imamo možnost vpliva, 
o recertificirati standard procesa vodenja sistema kakovosti 9001, 

 
- 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, 

 
- naložbe in investicije: 

o ob projektu zamenjave plinskih blokov bomo investirali v obnovljive vire 
(vlaganja v verigo HE na spodnji Savi in izkoriščanje sončne energije-
fotovoltaika), 
 

- odgovornost do okolja: 
o obvladovanje vplivov na okolje (recertificiranje certifikata ISO 14001 in  

pridobitev SAVESO dovoljenja),  
o recertificirati sistem ravnanja z okoljem ISO 14001, 
o posvečati pozornost okolju v luči  trajnostnega razvoja, 
 

- zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu: 
o recertificirati standard poklicnega zdravja in varnosti po standardu OHSAS 

18001, 
 
- upravljanje s človeškimi viri: 

o racionalizacija organizacijske strukture zaposlenih kadrov s pomočjo 
strateškega načrtovanja karier, 

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

 
 
Pomembni dogodki v letu 2010, ki bodo imeli vpliv na organiziranost in poslovanje v letu 
2011: 
 
- 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 2011. 
 

- Podpis pogodbe o zagotavljanju podpore električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih 
virov energije v proizvodni napravi – sončna elektrarna MFE – TEB1, nazivne moči 
38,08 kW v letu 2011. 

 
- Podpis pogodbe o zagotavljanju podpore kot zagotovljeni odkup električne energije, 

proizvedene iz obnovljivih virov energije v proizvodni napravi z integrirano sončno 
elektrarno MFE TEB2, nazivne moči 81,87 kW v letu 2011.  

 
- Podpis pogodbe o zagotavljanju podpore kot zagotovljeni odkup električne energije, 

proizvedene iz obnovljivih virov energije v proizvodni napravi mikro sončne elektrarne 
MFE TEB3, nazivne moči 49,90 kW v letu 2011.  

 
- Podpis pogodbe z družbo HESS o izvajanju vzdrževanja HE Boštanj in HE Blanca, na 

HE Krško pa sodelovanje pri stavljanju v pogon in vzdrževanje po zaključku investicije, 
in sicer za čas od 01.01.2011 do 31.12.2015 oz. do zaključka izgradnje HE Brežice. 
Pogodba pomeni temelj za opravljanje dopolnilne dejavnosti in bo predstavljala glavni 
vir prihodkov od opravljanja storitev na trgu.  

 
- 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 21. decembra 2010 sprejela sklep o 
naknadnih vplačilih družbenikov za leto 2011 v izgradnjo verige HE na spodnji Savi. Z 
2,8% udeležbo TE Brestanica v obliki mesečnih vplačil, znaša za leto 2011 načrtovana 
višina te dolgoročne finančne naložbe 660.800 EUR.  

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

izvajanje storitev strokovnih sodelavcev pri izgradnji verige HE na spodnji Savi.  
 

- S strani družbe IBE sta v izdelavi idejni projekt in investicijski program za projekt 
»Zamenjave plinskih turbin 3x23 MW«, ki bosta v letu 2011 podlaga za odločitev o  
investiciji. 

 
- V letu 2010 smo dobavitelja rezervnih delov plinskih turbin PB4 in PB5 pozvali k oddaji 

ponudbe za nabavo rezervnih delov za PB4, ki bodo potrebni za izvedbo C revizije v 
jeseni 2012. Na osnovi te ponudbe bo z dobaviteljem rezervnih delov v prvem 
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trimesečju 2011 podpisana pogodba, ki bo imela zaradi avansnega plačila ob podpisu 
pogodbe neposreden vpliv na denarne tokove iz naslova investiranja. 

 
- V letu 2010 je bil s strani Javne agencije RS za energijo spremenjen »Akt o 

metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za 
elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine«. V letu 2010 
je bila oblikovana delovna skupina podjetij elektrogospodarstva, ki bo obravnavala 
problematiko obračunavanja omrežnine za dostop do prenosnega omrežja za potrebe 
lastne rabe električne energije v času, ko objekt ne proizvaja električne energije. 
Morebitna uveljavitev novega akta bo imela v letu 2011 velik finančni odliv, saj pomeni 
plačilo tovrstne dajatve tudi za čas, ko elektrarna ne bo obratovala. 
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
3.1 POROČILO REVIZORJA 
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3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 
 
Računovodski izkazi TE Brestanica za leto 2010  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 2010, 
- IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA, 
- IZKAZ DENARNIH TOKOV, 
- IZKAZ GIBANJA KAPITALA. 

 
 
Konsolidirano letno poročilo za najožji krog družb v skupini GEN energija za leto 2010 
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 2010 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                    v EUR 

POSTAVKA Tekoče leto na dan 
31.12.2010 

Prejšnje leto na dan 
31.12.2009 

SREDSTVA 57.260.275 58.122.075 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 45.380.286 49.353.258 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoro čne aktivne časovne razmejitve 240.928  253.666 
1. Dolgoročne premoženjske pravice 238.640 251.728 
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 2.288 1.938 
II. Opredmetena osnovna sredstva 35.722.102 39.966.277 
1. Zemljišča in zgradbe 7.454.648 7.947.620 
    a) zemljišča 214.531 214.531 
    b) zgradbe 7.240.117 7.733.089 
2. Proizvajalne naprave in stroji 28.109.620 31.885.346 
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 157.834 133.311 
    a) opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 157.834 133.311 
IV. Dolgoro čne finan čne naložbe 9.294.642 9.028.702 
1. Dolgoro čne finan čne naložbe, razen posojil 9.294.642 9.026.307 
    č) druge dolgoročne finančne naložbe 9.294.642 9.026.307 
2. Dolgoro čna posojila 0 2.395 
    b) dolgoročna posojila drugim 0 2.395 
V. Dolgoro čne poslovne terjatve 15.148 7.331 
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 15.148 7.331 
VI. Odložene terjatve za davek 107.466 97.282 
B. KRATKORO ČNA SREDSTVA 11.857.862 8.762.967 
II. Zaloge 2.607.217 2.468.284 
1. Material 2.607.217 2.468.284 
III. Kratkoro čne finan čne naložbe 7.160.780 4.023.777 
2. Kratkoro čna posojila 7.160.780 4.023.777 
    b) kratkoročna posojila drugim 7.160.780 4.023.777 
IV. Kratkoro čne poslovne terjatve 2.088.545 2.269.998 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.588.004 1.723.678 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 150.860 325.437 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 349.681 220.883 
V. Denarna sredstva 1.320 908 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  22.127 5.850 
ZABILAN ČNA SREDSTVA 10.021.563 7.590.589 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 57.260.275 58.122.075 
A. KAPITAL  53.723.314 52.187.725 
I. Vpoklicani kapital 10.826.034 10.826.034 
1. Osnovni kapital 10.826.034 10.826.034 
II. Kapitalske rezerve  11.856.717 11.856.717 
III. Rezerve iz dobi čka 29.171.292 28.307.289 
1. Zakonske rezerve 957.126 874.840 
5. Druge rezerve iz dobička 28.214.166 27.432.449 
IV. Presežek iz prevrednotenja -124.351 -14.220 
V. Preneseni čisti poslovni izid 1.211.905 0 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 781.717 1.211.905 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.408.335 1.499.160 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 568.819 639.094 
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 839.516 860.066 
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.103.168 4.432.151 
II. Kratkoro čne finan čne obveznosti 0 1.505.721 
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 0 1.505.721 
III. Kratkoro čne poslovne obveznosti 2.103.168 2.926.430 
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 74.809 19.732 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.339.690 2.137.931 
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 688.669 768.767 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 25.458 3.039 
ZABILAN ČNE OBVEZNOSTI 10.021.563 7.590.589 
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Programska Emisijski Dolgoročne SKUPAJ

oprema kuponi AČR NS

Nabavna vrednost
1.januarja 2010 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
Pridobitve iz naložb v gradnji 0 - 776.842 776.842 776.842
Neposredne pridobitve 1.185 1.185 622 622 7.723 7.723 801.365 809.710
Odtujitve (7.026) (13.088) (835) (20.948) (897.440) (897.440) (409.634) (34.292) (443.926) (776.842) (2.118.208)
Prevrednotovanje - - -
31. decembra 2010 141.268 238.640 2.288 382.197 214.531 34.139.754 34.354.285 104.204.045 1.814.298 106.018.343 157.834 140.530.462

Odpisana vrednost - - -
1.januarja 2010 148.294 148.294 27.303.483 27.303.483 72.894.061 898.297 73.792.358 101.095.841
Amortizacija v letu 0 493.115 493.115 4.394.659 139.553 4.534.212 5.027.327
Pridobitve 0 - - -
Odtujitve (7.026) (7.026) (896.961) (896.961) (391.900) (25.947) (417.847) (1.314.808)
Prevrednotovanje 0 - - -
31. decembra 2010 141.268 - - 141.268 - 26.899.637 26.899.637 76.896.820 1.011.903 77.908.723 - 104.808.360

Neodpisana vrednost
31. decembra 2010 - 238.640 2.288 240.928 214.531 7.240.1 17 7.454.648 27.307.225 802.395 28.109.620 157.834 35.722.102

Zgradbe
Nepremičnine 

skupaj
Proizvajalna 

oprema

PREGLED SPREMEMB KNJIGOVODSKIH VREDNOSTI NEOPREDMET ENIH 
 SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV za leto  2010

Nadomestni 
deli

Oprema 
skupaj

SKUPAJ OOS
Naložbe v 

gradnji
Zemljišča
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje januar – december  2010 
                            v EUR 

POSTAVKA Tekoče leto  
01.01. - 31.12.2010 

Prejšnje leto  
01.01. - 31.12.2009 

1. Čisti prihodki od prodaje 15.472.787 19.583.385 

  a) na doma čem trgu 15.472.787 19.583.385 

                       - iz razmerij do družb v skupini 13.682.169 17.909.353 

                       - iz razmerij do drugih  1.790.618 1.674.032 

4. Poslovni prihodki 99.635 441.441 

                       - drugi  86.410 434.327 

                       - prevrednotovalni  13.225 7.114 

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 15.572.422 20.024.826 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 4.003.150 6.284.523 

  b) stroški materiala 1.861.224 2.883.789 

  c) stroški storitev 2.141.926 3.400.734 

6. Stroški dela 4.643.940 4.619.190 

  a) stroški plač 3.399.424 3.420.996 

  b) stroški socialnih zavarovanj  716.837 710.176 

                       - stroški pokojninskih zavarovanj 469.816 444.476 

                       - ostali stroški socialnih zavarovanj 247.021 265.700 

  c) drugi stroški dela 527.679 488.018 

7. Odpisi vrednosti  5.046.228 5.969.229 

  a) amortizacija  5.027.327 4.080.814 

  b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri  NS  in OOS 18.214 1.888.415 

  c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 687 0 

8. Drugi poslovni odhodki 408.585 694.782 

SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA 14.101.903 17.567.724 

POSLOVNI IZID IZ CELOTNEGA POSLOVANJA 1.470.519 2.457.102 

9. Finan čni prihodki iz deležev  284.029 434.124 

                      - iz drugih naložb 284.029 434.124 

10. Finan čni prihodki iz danih posojil 129.620 217.372 

                      - danih drugim 129.620 217.372 

11. Finan čni prihodki iz poslovnih terjatev 1.627 4.287 

                      - do drugih 1.627 4.287 

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI 415.276 655.783 

13. Finan čni odhodki iz finan čnih obveznosti 6.415 75.894 

                      - finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 6.415 68.933 

                      - finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 6.961 

14. Finan čni odhodki iz poslovnih obveznosti 108 221 

                      - finančni odhodki iz obv. do dobavit. in meničnih obveznosti 102 0 

                      - finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 6 221 

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI 6.523 76.115 

POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA  1.879.272 3.036.770 

15. Drugi prihodki 118.804 96.263 

16. Drugi odhodki 3.775 657 

CELOTNI POSLOVNI IZID 1.994.301 3.132.376 

17. Davek iz dobi čka 331.232 594.357 

18. Odloženi davki 17.349 -13.360 

19. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA OBDOBJA 1.645.720 2.551.379 
    

 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJO ČEGA DONOSA   

19. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA OBDOBJA 1.645.720 2.551.379 

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

-137.664 179.193 

24. CELOTNI  VSEOBSEGAJO ČI  DONOS 1.508.056 2.730.572 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV za leto 2010 

 
                                                                                                                     v EUR 

  POSTAVKA Tekoče leto            
01.01.-31.12.2010 

Prejšnje leto          
01.01.-31.12.2009 

A DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     

a) Prejemki pri poslovanju 18.844.061 24.024.422 

1. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 18.629.938 22.738.161 

2. Drugi prejemki pri poslovanju 214.123 1.286.261 

b) Izdatki pri poslovanju -12.508.147 -20.598.349 

1. Izdatki za nakupe materiala in storitev -4.357.446 -12.773.846 

2. Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku -4.024.331 -3.842.244 

3. Izdatki za dajatve vseh vrst -3.698.038 -3.587.736 

4. Drugi izdatki pri poslovanju -428.332 -394.523 

c) Prebit ek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov p ri 
poslovanju  6.335.914 3.426.073 

B DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     

a) Prejemki pri naložbenju 9.190.241 26.519.068 

1. 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se 
nanašajo na naložbenje 365.846 585.560 

3. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 1.818 

5. Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 2.395 0 

6. Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 8.822.000 25.931.690 

b) Izdatki pri naložbenju -14.013.607 -27.837.853 

2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  -1.696.407 -5.166.995 

4. Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -406.000 -841.858 

5. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -11.911.200 -21.829.000 

c) Prebitek prejemkov  pri naložbenju ali prebitek izd atkov pri 
naložbenju  -4.823.366 -1.318.785 

C DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

a) Prejemki pri financiranju 0 2.500.000 

3. Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 0 2.500.000 

b) Izdatki pri financiranju -1.512.136 -4.607.761 

1. Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -12.136 -107.896 

3. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0 -3.499.865 

4. Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -1.500.000 -1.000.000 

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek iz datkov pri 
financiranju -1.512.136 -2.107.761 

Č KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 1.320 908 

1. Denarni izid v obdobju 412 -473 

2. Začetno stanje denarnih sredstev 908 1.381 
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2010 
 
                            v EUR 

POSTAVKE 

Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička 

Presežek iz 
prevrednotenja 

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid 

Čisti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

leta 
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A. Stanje na začetku leta 
01.01.2009 10.826.034  11.856.717 747.271 25.015.553 -153.635 1.204.991 0 49.496.931 

B. Premiki v kapital 0  0  0 0 139.415 0 2.551.379 2.690.794 

d) 
Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta 

            2.551.379 2.551.379 

e) Vnos zneska prevrednotenj kapitala         139.415     139.415 

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

D. 
Končno stanje v obdobju 
31.12.2009 10.826.034  11.856.717  874.840 27.432.449 -14.220 0 1.211.905 52.187.726 

BILANČNI DOBIČEK 0  0  0 0 0 0 1.211.905 1.211.905 

 

A.1. 
Stanje konec prejšnjega 
poročevalskega obdobja 10.826.034  11.856.717 874.840 27.432.449 -14.220 0 1.211.905 52.187.725 

A.2. Začetno stanje poročevalskega 
obdobja 10.826.034  11.856.717  874.840  27.432.449  -14.220 1.211.905 0  52.187.725  

B.2. Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0  0  0 0 -110.131 0 1.645.720 1.535.589 

a) 
Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja 

            1.645.720 1.645.720 

č) 
Sprememba presežka iz 
prevrednotenja finančnih naložb 

        -110.131     -110.131 

B.3. Spremembe v kapitalu 0  0  82.286 781.717 0 0 -864.003 0 

b) 

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

    82.286 781.717     -864.003 0 

C. Končno stanje poročevalskega 
obdobja 10.826.034  11.856.717  957.126 28.214.166 -124.351 1.211.905 781.717 53.723.314 

 BILANČNI DOBIČEK 0 0 0 0 0 1.211.905 781.717 1.993.622 
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3.3 POJASNILA K RA ČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
3.3.1 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 31.12.2010 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 2010 pridobljena sredstva niso bila prevrednotena. Za dolgoročna sredstva niso bila 
najeta posojila in tudi niso bila pridobljena s finančnim najemom.  
 
Neopredmetena sredstva 
 

v EUR 2010 2009 
Dolgoro čne premoženjske pravice 240.928 253.666 
emisijski kuponi 238.640 251.728 
odloženi stroški poslovanja-rezervni sklad 2.288 1.938 

 
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% 

 
V letu 2010 opredmetena osnovna sredstva povečujejo nove nabave zgradb in opreme v 
višini 785.187 EUR, zmanjšujejo pa jo odpisi in prodaje v višini 1.341.367 EUR.  
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Dolgoro čne finan čne naložbe  
vrednosti v EUR 

Banka/družba Vrsta 
naložbe 

št. 
delnic 

% 
udeležbe  

Stanje 
31.12.2009 Pridobitev Prevrednotenje  Stanje 

31.12.2010 
NLB d.d. Ljubljana delnice 7080   386.685   386.685 

Triglav d.d. Ljubljana delnice 17672   448.869  -137.665 311.204 

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

HESS d.o.o. Brežice delež   2,80 6.072.571 406.000  6.478.571 

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

 Skupaj       9.026.307 406.000 -137.665 9.294.642 
 

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 31.12.2010 je bilo možno ugotoviti pošteno - borzno vrednost 
delnice Triglav d.d..  
 

Dolgoro čna posojila  
 

v EUR 2010 2009 
Druga dolgoro čno vložena sredstva 0  2.395 

 

Na podlagi Pogodbe o vračilu vloženih sredstev, postavko drugih dolgoročno vloženih 
sredstev v višini 2.395 EUR, zmanjšuje vračilo vloženih sredstev kot delež vloženih sredstev 
v počitniški dom Krvavec, s čimer so na družbo Eldom prenesena vsa upravičenja in 
obveznosti. 
 

Dolgoro čne poslovne terjatve  
 

v EUR 2010 2009 
Dolgoro čne poslovne terjatve do drugih 15.148  7.331 

 

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih predstavljajo terjatve iz naslova prodaje stanovanj po 
stanovanjskem zakonu v višini 5.769 EUR in terjatve iz naslova stavbne pravice v 110 kV 
stikališču, soinvestirano z ELES Ljubljana in Elektro Celje v višini 9.379 EUR. 
 

Odložene terjatve za davek 
 

v EUR 2010 2009 
Odloženi davek iz naslova oblikovanja dolgoro čnih 
rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne  
nagrade ter  oslabitve dolgoro čne finan čne naložbe 

107.466 97.282 

 

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.  
 
 
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. 
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Zaloge 
 

v EUR 2010 2009 
Zaloge 2.607.217 2.468.284 
zaloga materiala v skladišču 402.520 383.890 
zaloga ekstra lahkega kurilnega olja 1.417.926 1.300.980 
pisarniškega materiala 4.382 4.490 
rezervnih delov 770.130 766.887 
drobni inventar z dobo koristnosti do 1 leta 12.259 12.037 

 

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.  
 

Kratkoro čne finan čne naložbe 
 

v EUR 2010 2009 
Kratkoro čni depoziti  pri bankah 7.160.780  4.023.777 

 

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.  
 

Kratkoro čne poslovne terjatve 
 

v EUR 2010 2009 
Kratkoro čne poslovne terjatve 2.088.545  2.269.998 
kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.588.004 1.723.678 
kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 150.860 325.437 
kratkoročne poslovne terjatve do drugih 349.681 220.883 

 

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 2011 je bilo plačanih 1.658.536 EUR terjatev do kupcev, v 
času izdelave letnega poročila za leto 2010 pa 76.572 EUR terjatev do kupcev, v začetku 
marca 2011 dospe v plačilo še preostalih 3.756 EUR terjatev do kupcev izkazanih v bilanci 
stanja na dan 31.12.2010.  
 

Denarna sredstva 
 

v EUR 2010 2009 
Denarna sredstva 1.320  908 
denarna sredstva na poslovnih računih             1.189               752 
denarna sredstva na odpoklic 131 156 

 
 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

v EUR 2010 2009 
Kratkoro čne aktivne časovne razmejitve 22.127  5.850 
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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 2010 2009 
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 2010 2009 
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 dobi čka 
 

v EUR 2010 2009 
Rezerve iz dobi čka 29.171.292 25.762.823 
zakonske rezerve 957.126 874.840 
druge rezerve iz dobička 28.214.166 27.432.449 

 

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 2010, kar 
znaša 82.286 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 
sklepov skupščine v preteklih letih in sklepa edinega lastnika v letu 2008 kot namensko 
zadržan del čistega dobička. 
 

Presežek iz prevrednotenja 
 

v EUR 2010 2009 
Presežek iz prevrednotenja -124.351  -14.220 
Presežek iz prevrednotenja 155.439 -17.775 
Popravek vrednosti presežka  iz prevrednotenja -31.088 3.555 

 

Presežek iz prevrednotenja z oblikovanim popravkom vrednosti je izkazan zaradi 
prevrednotenja dolgoročne finančne naložbe, ki je razvrščena med finančna sredstva, 
razpoložljiva za  prodajo in se na bilančni presečni dan izmerijo po pošteni vrednosti. 
 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 
 

v EUR 2010 2009 
Čisti poslovni izid 781.717  1.211.905 
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Ostanek čistega poslovnega izida poslovnega leta 2010 znaša 781.717 EUR. 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 

31.12.2009 Odprava Stanje 
31.12.2010 

Dolgoro čne PČR 860.066 20.550 839.516 
namenske dotacije za OOS 621.426 14.796 606.630 
emisijski kuponi 238.640 5.754 232.886 

 

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 EUR  

Stanje 
31.12.2009 

Dodatno 
oblikovanje, 

odprava 

Poraba v letu 
2010 

Stanje 
31.12.2010 

Rezervacije 639.094 32.946 103.221 568.819 
odpravnine ob upokojitvi 386.497 20.308 72.408 334.397 
jubilejne nagrade 252.597 12.638 30.813 234.422 

           
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 2010 je bil izdelan aktuarski izračun 
obveznosti do zaposlencev skladu s SRS 10 in določili MRS 19. 
      
                                                                                                           

KRATKOROČNE  OBVEZNOSTI 
 

Kratkoro čne finan čne obveznosti 
 

v EUR 2010 2009 
Kratkoro čne finan čne obveznosti do bank 0  1.505.721 

 

V prvem trimesečju leta 2010 so bile kratkoročne finančne obveznosti do banke iz naslova 
kratkoročno najetega posojila v letu 2009 poravnane.  
 

Kratkoro čne poslovne obveznosti 
 

v EUR 2010 2009 
Kratkoro čne poslovne obveznosti 2.103.168  2.926.430 
kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 74.809 19.732 
kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.339.690 2.137.931 
druge kratkoročne poslovne obveznosti  688.669 768.767 

 

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 2010.  
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KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
v EUR 2010 2009 
Kratkoro čne pasivne časovne razmejitve 25.458  3.039 
vnaprej vračunani stroški 14.216 0 
kratkoročno odloženi prihodki 11.242  3.039 

 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo prihodke, ki bodo med prihodki v izkazu 
poslovnega izida izkazani v naslednjih poslovnih letih in vračunane stroške leta 2010. 
 
 
3.3.2 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 2010. 
 

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.  
 

v EUR 2010 2009 

PRIHODKI 16.106.502 20.776.872 
POSLOVNI PRIHODKI 15.572.422 20.024.826 
FINANČNI PRIHODKI 415.276 655.783 
DRUGI PRIHODKI 118.804 96.263 

 

Čisti prihodki od prodaje 
 

v EUR 2010 2009 

Čisti prihodki od prodaje na doma čem trgu 15.472.787 19.583.385 
Prihodki iz razmerij do družb v skupini 13.682.169 17.909.353 
Prihodki iz razmerij do drugih 1.790.618 1.674.032 

 

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

električno energijo in najem poslovnih prostorov, 
- Iz razmerij do drugih za opravljene storitve 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.  
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Poslovni prihodki 
 

v EUR 2010 2009 

Poslovni prihodki 99.635 441.441 
Drugi poslovni prihodki 86.410 434.327 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 13.225 7.114 

 

Postavka drugi poslovni prihodki vključuje: 
- 14.796 EUR prihodkov od odprave 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, 

- prihodke iz naslova proizvedenih emisij in s tem predaje emisijskih kuponov državi 
v višini 5.754 EUR, 

- 45.168 EUR prihodkov iz naslova sofinanciranja mladih raziskovalcev iz 
gospodarstva, ki poteka iz Evropskega socialnega sklada, 

- 20.451 EUR iz naslova obratovalne podpore sončnim elektrarnam MFE 1,2,3 na 
podlagi Odločb s strani Javne agencije RS za energijo, 

- 241 EUR prihodkov Vzajemne za provizije po pogodbi o nakazovanju premij 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. 

 

Prevrednotovalni poslovni prihodki so bili ustvarjeni s prodajo oz. odtujitvijo opredmetenih 
osnovnih sredstev v višini 13.225 EUR.  
 

Finančni prihodki 
 

v EUR 2010 2009 
Finančni prihodki iz deležev iz drugih naložb 284.029 434.124 

 

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

v EUR 2010 2009 
Finančni prihodki iz danih posojil drugim 129.620 217.372 

 

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 2010 2009 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 1.627 4.287 
tečajne razlike - terjatve do drugih poslovnih partnerjev 1.627 4.287 

 

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 2010 2009 
Drugi prihodki 118.804  96.263 

 

Drugi prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki zajemajo: 
- prejete odškodnine in kazni v višini 10.266 EUR, 
- priznane bonuse iz naslova zavarovalnih premij, vračilo štipendije ter druge 

neobičajne in enkratne prihodke v višini 108.538 EUR. 
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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 2010 2009 

ODHODKI 14.112.202 17.644.496 
POSLOVNI ODHODKI 14.083.002 15.679.309 
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 18.901 1.888.415 
FINANČNI ODHODKI 6.523 76.115 
DRUGI ODHODKI 3.775 657 

 
Odhodki iz poslovanja 
 

v EUR 2010 2009 

Stroški blaga, materiala in storitev 4.003.150 6.284.523 
Stroški materiala 1.861.224 2.883.789 
Stroški storitev 2.141.926 3.400.734 

 

V celotnih stroških materiala predstavljata: 
- 66,8% strošek porabljenega energetskega goriva za proizvodnjo električne 

energije in strošek najema plinovodnega omrežja, 
- ostalih 33,2% predstavljajo stroški energije, porabljenega materiala za proizvodnjo 

in vzdrževanje, odpis drobnega inventarja ter stroški pisarniškega materiala in 
strokovne literature. 

 

V strukturi stroškov storitev znašajo: 
- 23,7% storitve vzdrževanja elektroenergetskih sistemov,  
- 47,6% stroški drugih storitev, katerih večje vrednosti predstavljajo: storitve 

svetovanja, analiz in študij za projekt »Zamenjave starih plinskih blokov 3x23 
MW«, izdelavo projektne dokumentacije, stroške ekologije in varstva okolja na 
podlagi zakonodaje, storitve gasilske službe varovanja po pogodbi, storitve 
fizičnega varovanja po pogodbi, plačane članarine, komunalne storitve, ISO 
standardi in drugi poslovni stroški,  

- 18,7% znaša zavarovanje celotnega premoženja družbe, 
- ostalih 10% znašajo povračila zaposlenim v zvezi z delom, stroški plačilnega 

prometa, intelektualnih in osebnih storitev, storitev fizičnih oseb ter reklame in 
reprezentance. 

 

Skladno z 69. členom ZGD-1 znaša:  
- strošek revizije Letnega poročila 12.160 EUR in predstavlja celotni znesek tovrstnih 

intelektualnih storitev. 
 

V EUR 2010 2009 

Stroški dela 4.643.940 4.619.190 
Stroški plač 3.399.424 3.420.996 
Stroški socialnih zavarovanj 716.837 710.176 
Drugi stroški dela 527.679 488.018 
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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 zaposlene po pogodbi o zaposlitvi 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 2010 2009 

Odpisi vrednosti 5.046.228 5.969.229 
Amortizacija 5.027.327 4.080.814 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS 18.214 1.888.415 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 687 0 

 

Po SRS 13 (2006) družba pri obračunu amortizacije uporablja metodo enakomernega 
časovnega obračunavanja za skupine opredmetenih osnovnih sredstev in skupine 
neopredmetenih sredstev. V letu 2010 gre povečanje amortizacije na račun novih naložb oz. 
aktiviranj 110 kV stikališča in sončnih elektrarn MFE 1,2,3. 
 

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih nanašajo na izločitev in prodajo tovrstnih sredstev, pri obratnih sredstvih 
pa na odpise terjatev v zvezi s kratkoročnimi sredstvi. 
 

v EUR 2010 2009 

Drugi poslovni odhodki 408.585 694.782 
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 305.537 298.239 
Izdatki za varstvo okolja 6.438 13.416 
Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi 6.171 4.940 
Štipendije 10.043 6.416 
Ostali stroški 47.450 60.350 
Dodatno oblikovane rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 32.946 311.421 

 

Drugi poslovni odhodki predstavljajo 2,9% vrednosti prodanih poslovnih učinkov in se 
nanašajo na izdatke za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča, trošarine, zakonsko 
določene 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 5.754 EUR.  
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Finančni odhodki 
 

v EUR 2010 2009 

Finančni odhodki iz finan čnih obveznosti 6.415 75.894 
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 6.415 68.933 
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 6.961 

 

Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank predstavljajo odhodke za obresti domačega 
kratkoročnega posojila, ki je bil dokončno odplačan v mesecu februarju 2010. 
 

v EUR 2010 2009 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 108 221 
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 108 221 

 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti predstavljajo tečajne razlike za obveznosti do 
dobaviteljev, izražene v  tujih valutah in druge poslovne obveznosti.   
 

Drugi odhodki 
 

v EUR 2010 2009 

Drugi odhodki 3.775 657 
odškodnine in zamudne obresti 622 619 
drugi odhodki 3.153 38 

 
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 12.119.572 86,06% 
Stroški prodajanja 576.300 4,09% 
Stroški splošnih dejavnosti 1.387.130 9,85% 
SKUPAJ: 14.083.002 100,00% 

 
 

POSLOVNI IZID  
 

v EUR 2010 2009 

Pozitivni celotni poslovni izid leta 1.994.301 3.132.376 
Davek od dohodkov pravnih oseb po stopnji 20% 331.232 594.357 
Odloženi davki 17.349 -13.360 
Čisti poslovni izid leta 1.645.720 2.551.379 

 
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%. 
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IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
 
Izkaz vseobsegajočega donosa je opredeljen kot spremembe lastniškega kapitala v obdobju, 
ki so posledice transakcij ali drugih  dogodkov, razen sprememb, ki so posledice transakcij z 
lastniki, ko delujejo kot lastniki.  
 
V izkazu vseobsegajočega donosa prikazujemo spremembo iz naslova prevrednotenja 
dolgoročnih finančnih naložb razpoložljivih za prodajo  brez povezanih davčnih učinkov v 
znesku 155.438 EUR. Pripadajoči odložen davek iz tega naslova znaša 31.088 EUR.  
 
 
3.3.3 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 2010 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 2010 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 odtujitve dolgoročnih in 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 izdatke za odplačilo obresti iz naslova kratkoročnega posojila, 
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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3.3.4   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 bilan čnega dobi čka za leto 2009 
 
V skladu s Sklepi edinega družbenika z dne 14.09.2010 – Sklep št. 16 ugotovljeni bilančni 
dobiček družbe za leto 2009, ki znaša 1.211.904,88 EUR v celoti ostane nerazporejen.   
 
 
SPREMEMBE V KAPITALU 
 
Spremembe v kapitalu   (v EUR) 2010 2009 
zakonske rezerve 82.286 127.569 
druge rezerve iz dobička 781.717 2.416.896 

 
V skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, se izkazani čisti poslovni izid, ki 
znaša 1.645.720 EUR razporedi za naslednje namene: 

- 5% za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 82.286 EUR, 
- 50% ostanka izkazanega čistega poslovnega izida v višini 781.717 EUR se po 

predlogu poslovodstva razporedi v druge rezerve iz dobička,  
- 50% ostanka izkazanega čistega poslovnega izida v višini 781.717 EUR pa ostane 

nerazporejen.   
 
Shema bilan čnega dobi čka: v EUR 
 Postavka 2010 2009 
 čisti poslovni izid poslovnega leta 1.645.720 2.551.379 

+ preneseni čisti dobiček 1.211.905  
- povečanje zakonskih rezerv iz dobička 82.286 127.569 
- povečanje rezerv iz dobička po odločitvi poslovodstva in 

nadzornega sveta 781.717 1.211.905 

= BILANČNI DOBIČEK  1.993.622 1.211.905 
 
V primeru, da bi v skladu s SRS 8.30 za izračun ohranjanja kupne moči kapitala uporabili 
rast cen življenjskih potrebščin (1,9%), bi v Izkazu poslovnega izida izkazovali celotni 
pozitivni poslovni izid v višini 1.002.735 EUR.  
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3.3.5   DRUGA POJASNILA 
 
3.3.5.1 Poročilo o odnosih do povezanih družb 
 
Na podlagi 3. odstavka 545. in 546. člena Zakona o gospodarskih družbah je poslovodstvo 
sestavilo: 

- »Poročilo poslovodstva Termoelektrarne Brestanica d.o.o. o razmerjih z 
obvladujo čo družbo za leto 2010« , v katerem so navedeni vsi pravni posli, ki jih je 
družba sklenila z obvladujočo družbo ali z njo povezanimi družbami in  

- »Poročilo poslovodstva Termoelektrarne Brestanica d.o.o. o odnosih do 
povezanih družb za leto 2010« , v katerem so navedeni vsi pravni posli TE 
Brestanica, sklenjeni s povezano družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o.. 
Poročili je pregledal revizor v času izvedbe revizije. Ugotovljeno je bilo, da TE 
Brestanica iz navedenih razmerij v poslovnem letu 2010 ni bila prikrajšana. 

 
3.3.5.2 Pravni spori 
 
Termoelektrarna Brestanica d.o.o. v letu 2010 ni imela nobene aktivne in tudi ne nerešene 
tožbe. 
 
3.3.5.3 Prejemki (nadzorni svet, poslovodstvo, zaposleni po individualni pogodbi) 
 
ČLANI NADZORNEGA SVETA: 
Predsednik Jože Špiler  
Član Nikola Galeša 
Član Roman Pleterski 

 
Prejemki članom nadzornega sveta (v EUR): zunanji notranji 
-sejnine 4.140 1.800 

 
POSLOVODSTVO:  
Direktor Bogdan Barbič1 mandat do 31.10.2010 
 Tomislav Malgaj 2 mandat od 01.11.2010 

 
Prejemki poslovodstva (direktor): (v EUR) 

-plača, regres, boniteta, DPPZ1 90.951 
-plača, regres, boniteta, DPPZ2 8.880 

 
 
OSTALI DELAVCI  ZAPOSLENI PO IP:   
Vodja splošnega sektorja Gorazd Pozvek prenehanje 31.10.2010 
Vodja finančno komercialnega sektorja Tončka Les  
Vodja tehničnega sektorja Edvard Zidarič  
Vodja službe za kakovost Silvester Jeršič prenehanje 30.09.2010 
Vodja splošnega sektorja Nina Ribič zaposlitev od 01.12.2010 

 
Prejemki ostalih zaposlenih po individualni pogodbi: (v EUR) 

-plača, regres, boniteta, DPPZ 338.355 
 

V letu 2010 TE Brestanica ni odobrila nobenih predujmov, posojil in poroštev za obveznosti 
članom nadzornega sveta, poslovodstvu in ostalim zaposlenim po individualni pogodbi.  


