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KENOG naj pripravi simulacijo, kaj za njegovo poslovanje pomeni, če se iz 

proračuna ne financira investicijskega vzdrževanja 

                   

 

 

S 1.1.2010 so se vse postavke, ki so se nanašale na sredstva v upravljanju 

(infrastrukturo) in njihove vire, izločile iz poslovnih knjig KENOG-a in se od tega 

dne dalje vodijo v poslovnih knjigah Mestne občine Nova Gorica kot lastnika 

infrastrukture. 

Zato je bila dne  30.12.2009 med KENOG in MONG podpisana »Pogodba o prenosu 

infrastrukture, najemu infrastrukture in izvajanju GJS«. 

Na osnovi pogodbe ima KENOG infrastrukturne objekte in naprave v najemu, MONG 

pa mu za ta najem zaračunava najemnino. Višina najemnine je enaka višini 

amortizacije infrastrukture.  

Za leto 2010 je najemnina znašala 170.736,24 €, za leto 2011 pa 113.306,04 €, kolikor 

bo predvidoma tudi v letu 2012.  

 

Nove investicije oz. investicijsko vzdrževanje, ki se v skladu z zgoraj omenjeno 

pogodbo, financirajo iz proračuna, povečujejo vrednost infrastrukture, katere lastnik 

je MONG. Posledično je zato obračunana  amortizacija višja in je višja tudi 

zaračunana najemnina. 

 

Kot odgovor na zastavljeno tezo, da se iz proračuna ne financira investicij oz. 

investicijskega vzdrževanja velja obratna logika. Vrednost infrastrukture bi se 

zmanjševala (zaradi amortizacije) dokler ne bi dosegla vrednost nič ( 0 ). Takrat bi 

bila tudi zaračunana najemnina enaka nič ( 0 ). 

 



Na poslovanje KENOG-a nefinanciranje investicij iz proračuna  - neposredno in na 

kratek rok - nima posebej vidnega vpliva. Na daljši rok bi hipotetično KENOG imel 

strošek najemnine enak nič ( 0 ), torej nižje stroške poslovanja, kar se sliši dobro, 

vendar je veliko večja verjetnost, da tega »daljšega roka«  ne bi dočakal, ker bi – 

zaradi iztrošene in neobnovljene infrastrukture - ne mogel izvajati svoje osnovne 

dejavnosti, to je proizvodnje in distribucije toplotne energije.  
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