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POVZETEK 
V diplomskem delu je analizirana možnost izrabe vodnih obnovljivih virov, v 

okviru dopolnilne dejavnosti, visokogorske kmetije. Opisan je pomen obnovljivih virov 
energije za gospodarstvo Slovenije. Na kratko so predstavljene obstoječe male 
hidroelektrarne na območju koroške regije. V diplomski nalogi je zajeta zakonodaja, 
katero mora investitor upoštevati pri izgradnji male hidroelektrarne. Izdelan je podroben 
tehnični preračun z izborom potrebnih komponent. Za glavne komponente so 
pridobljene ponudbe, ki so podlaga za ekonomski del naloge. V ekonomskem delu je 
izdelana analiza upravičenosti naložbe, s prikazom poslovanja za prva štiri leta 
obratovanja. 

Ključne besede: obnovljivi viri energije, dopolnilna dejavnost, hidroenergetski 
potencial, izgradnja male hidroelektrarne, kvalificiran proizvajalec električne energije, 
investicija, poslovanje 

SUMMARY 

In diploma paper there is analyzed possibility of the use of renewable water 
sources within the supplemental activity of a highland farm. Significance of renewable 
sources of energy for the economy of Slovenia is described. Existent small hydroelectric 
power stations of Koroška region are briefly presented. In diploma paper legislation, 
which must be taken into concern by investor while building the small hydroelectric 
power station, is noted. Detailed technical calculation with the assortment of needed 
components has been made. For the main components offers have been acquired, which 
are basis for the economical part of the thesis. In economical part the analysis of 
investment justification has been made with the review of operations for the initial four 
years of operating.   

Key words: renewable energy sources, supplemental activity, hydro energetic potential, 
construction of a small hydroelectric power station, qualified producer of electric 
power, investment, operations 

UDK: 631.1:621.311.21(043.2)  
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1 UVOD  

Motiv diplomske je naloge izboljšati ekonomske, socialne in okoljske komponente 
visokogorske kmetije ter posledično zmanjšati regionalno razliko med urbanim 
središčem in podeželskim območjem.  

Cilj vsakega gospodarstva, tako na nacionalni kot tudi na globalni ravni, je poleg 
zaposlovanja, inovativnosti, podjetništva, varovanja okolja, tudi trajnostno 
gospodarjenje z obnovljivimi viri energije. Čeprav so obnovljivi viri na voljo že od 
samega začetka človeštva, gre za dokaj mlado industrijo, za katero so značilni visoki 
investicijski stroški. V diplomski nalogi bo poudarek predvsem na izrabi vodnih virov 
energije. 

V kraju, ki bo obravnavan v diplomski nalogi, je potok s konstantnim pretokom in 
velikim padcem. Glede na to, da gre za odročno območje, kjer potreba po električni 
energiji je in da obstaja možnost pridobitve finančnih sredstev za gradnjo, je majhna 
hidroelektrarna (med 5 in 100 kW) kot dopolnilna dejavnost kmetije, lahko dobra 
rešitev zagotovitve boljšega ekonomskega položaja visokogorski kmetiji.  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdelalo Program razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013 (Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 2007), kjer so navedene možnosti za črpanje finančnih sredstev 
iz Evropskega kmetijskega sklada, kar bo podrobneje predstavljeno v drugem poglavju. 

V diplomski nalogi bodo navedeni tudi obstoječi kvalificirani proizvajalci 
električne energije na Koroškem, ki izkoriščajo vodni energetski potencial. Namen 
diplomske naloge je predstaviti konkreten primer postavitve MHE ter na podlagi 
poslovnega načrta in predvidenih investicijskih stroškov dokazati upravičenost 
izgradnje male hidroelektrarne na izbranem območju. 
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2 REGIONALNI RAZVOJ PODEŽELJA  

Prednostne naloge in cilji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so 
zakonito in učinkovito izvajanje nalog, ki se nanašajo na implementacijo reforme 
neposrednih plačil v letu 2007 in Programa razvoja podeželja 2007 - 2013 (PRP) v 
novem programskem obdobju ter dvig konkurenčne ravni slovenskega kmetijskega in 
agroživilskega sektorja v okviru PRP in drugih programov; med drugimi s pomočjo 
ukrepov za razvoj podjetništva v primarnem sektorju ter večjo participacijo v 
mednarodni menjavi v agroživilskem sektorju. Uspešno opravljeno predsedovanje EU v 
prvi polovici leta 2008, bo pripomoglo k boljši realizaciji zgoraj omenjenih nalog ter 
predvsem k pozitivnejši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva. 

Pri izvajanju zastavljenih programskih nalog ministrstvo upošteva načelo 
partnerstva, zato krepi sodelovanje in dialog s partnerskimi, nevladnimi in vladnimi 
institucijami ter stanovanjskimi organizacijami v sektorju, tako na nacionalni kot na 
mednarodni ravni. Naloge ministrstva, poleg normativnega dela (priprava oziroma 
obravnava zakonov in podzakonskih predpisov ter številnih pravilnikov), zajemajo tudi 
izvedbo reforme neposrednih plačil iz leta 2003, razvoj podeželja, gozdarstvo, lovstvo, 
ribištvo, politiko varne hrane, promocijo. Politika razvoja podeželja je začrtana v PRP 
2007 - 2013, ki je bil potrjen v Bruslju. Sedemletni kmetijsko politični in finančni okvir 
naj bi zagotovil stabilno osnovo za izvajanje ukrepov in podpor. Prednost je dana 
ukrepom, ki poudarjajo večnamensko vlogo kmetijstva in njegovo konkurenčnost, 
vključno s celovitim ekonomskim razvojem podeželja, trajnostnim kmetovanjem in 
upravljanjem z naravnimi viri, diverzifikacijo dohodka ter ustvarjanjem novih delovnih 
mest. Pri izvedbi PRP je potrebno upoštevati, da se bodo v tem obdobju dosedanje 
petletne pogodbe iztekle in da bodo v program prišli novi udeleženci.  

V Republiki Sloveniji je več kot tri četrtine celotne površine z omejenimi 
možnostmi kmetovanja. Najpogosteje omejujejo slovensko kmetovanje nadmorska 
višina in velika nagnjenost terena, kraške značilnosti, pokritost površine z gozdom in 
drugi omejujoči dejavniki. S politiko razvoja podeželja lahko predlagane in izbrane 
oziroma odobrene rešitve dejansko delno uresničimo z državno finančno pomočjo. 
Celoten Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013 je 
predstavljen tudi na spletni strani www.mkgp.gov.si, kjer so vse potrebne informacije o 
posameznih ukrepih in javni razpisi z razpisno dokumentacijo. V nadaljevanju bo 
predstavljena politika razvoja podeželja in ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske 
dejavnosti. 
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2.1 Kratka predstavitev domačije Prežil 

Domačija Prežil leži severno od Mute, na nadmorski višini 850 metrov in je v lasti 
Nade Brezovnik. Posest meri približno 46 ha od katerega je dve tretjini  površine gozda 
in skalnatega terena, le eno tretjino predstavljajo travniki ter pašniki.  

V času, ko kmetijska mehanizacija še ni bila dostopna vsakomur, so se na kmetiji 
ukvarjali s poljedelstvom, živinorejo in gozdarstvom (spravilo in razrez lesa). Na 
potoku Prevalov graben je stalo več mlinov (Prežilov mlin, Tivžanov mlin, Šimuncev 
mlin, Žavcerjev mlin, Glavarjev mlin idr.). Vsi navedeni, razen slednjega so stali na 
zemljišču domačije Prežil, brez proti plačila najemnine, saj so bili takrat med sosedski 
odnosi precej drugačni, kot so danes. Prežilov mlin je uporabljalo več okoliških kmetov, 
ki si mlina, kot takega, sami niso mogli privoščiti. Tako so imetniki mlinov, ki so stali 
na zemljišču domačije Prežil, in uporabniki Prežilovega mlina pomagali prednikom na 
domačiji npr. na polju, pri spravilu krme, pri spravilu lesa ali drugih kmečkih opravilih, 
tri delovne dni v posameznem letu. 

Kot je bilo omenjeno že zgoraj, je bil Prežilov mlin v lasti prednikov domačije 
Prežil vse do 2. svetovne vojne, nakar je bil mlin, z nekaj zemljišča, prodan za vrč medu 
in hleb kruha.  

Ker je na omenjenemu območju zagotovljena zadostna količina vode in ker je 
zemljišče, sicer nekoliko višje kot je pred leti stal mlin, še vedno v domači lasti, je 
smiselno odgovoriti na vprašanje, ali je gradnja male hidroelektrarne poteza, ki jo je 
primerno narediti. 

V investiciji, v dopolnilno dejavnost visokogorske kmetije - izgradnja male 
hidroelektrarne, so prednosti in priložnosti, ki jih projekt prinaša; hkrati pa se je 
potrebno zavedati tudi slabosti in nevarnosti, ki nastanejo oziroma utegnejo nastati ob 
realizaciji projekta. Med prednostmi in priložnostmi zagotovo so vir dodatnega 
zaslužka, možnost pridobitve evropskih sredstev - nepovratna sredstva v višini do 50 % 
celotne vrednosti investicije, morebiten dvig cene električne energije v prihodnosti idr. 
Zagotovo so visoki investicijski stroški, birokracija in težje dostopen teren ter morebitne 
nevarnosti, kot so npr. nepriznavanje vseh nastalih investicijskih stroškov za pridobitev 
nepovratnih sredstev, nepričakovana sušna obdobja, nadaljevanje finančne krize ipd., 
slaba stran projekta. 

2.2 Politika razvoja podeželja 

Politika razvoja podeželja pomaga podeželskim območjem, da izpolnjujejo svoj 
potencial kot privlačen kraj za naložbe, delo in življenje. Povečevanje konkurenčnosti v 
kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju je eden temeljnih ciljev razvoja 
podeželja, pri čemer velja izpostaviti inovacije. Za spodbujanje inovacij in podjetništva 
so pomembne lokalne pobude, ki prispevajo k ustvarjanju novih delovnih mest, 
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zviševanju dohodkov in promocij enakih možnosti na podeželju. Nujno je združevanje 
znanja, kapitala in storitev, kar dodatno prispeva k povečevanju dohodka podeželskih 
gospodinjstev, zagotavljanju večje privlačnosti podeželja kot bivalnega prostora in 
posledično k povečevanju njegove poseljenosti.  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opozarja na priložnosti, ki se 
kmetom in podeželskemu prebivalstvu ponujajo skozi možnosti črpanja finančnih 
sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru PRP 2007 - 2013.  
Za to obdobje je razvoju slovenskega podeželja namenjenih skoraj 1,16 milijarde evrov 
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2007).  

2.3 Ukrepi za diverzifikacijo podeželskega gospodarstva  

Mednje sodijo ukrepi, katerih cilji so začetek ali posodobitev opravljanja 
dejavnosti, pospešitev ustvarjanja novih delovnih mest, dvig podjetniških veščin in 
upravljavskih znanj ter izboljšanje stanja na področju podjetništva na podeželju. 
Najpomembnejši ukrep za obravnavan primer je zagotovo diverzifikacija v nekmetijske 
dejavnosti. 

Ukrep 311 - diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti   

Predstavlja nova delovna mesta in hkrati dodaten vir dohodka. Stopnja pomoči seže 
do 50 % priznane vrednosti naložb, najnižji znesek pomoči za naložbe na kmetijah je 
3.500 evrov. Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki so ob oddaji vloge registrirane 
kot samostojni podjetnik, gospodarska družba, zadruge ali kmetija z dopolnilno 
dejavnostjo in ne presegajo kriterijev za mikropodjetja (manj kot 10 zaposlenih in manj 
kot 2 mio evrov prometa na leto), odgovorna oseba upravičenca pa mora biti družinski 
član kmetijskega gospodinjstva. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 
pridobi največ 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let.   
 

Javni razpis za ukrep 331 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti 

− Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 
skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2007 - 2013 za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, ki prispevajo 
k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. Višina nepovratnih 
sredstev je namenjena za sofinanciranje projektov, kateri so prispeli na javni 
razpis za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, z možnostjo koriščenja do 
31. 12. 2011.   



Regionalni razvoj podeželja 

5 

− Predmet podpore je med drugim tudi pridobivanje energije za prodajo na 
kmetiji iz obnovljivih virov energije (biomasa, sončni, vetrni in vodni viri), je 
vrsta naložbe, kamor spada obravnavan primer. 

− Upravičene stroške predstavljajo: gradbena in obrtniška dela v celoti; posebno 
usposabljanje za potrebe opravljanja dejavnosti; nakup nove opreme, vključno 
z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo in računalniško programsko 
opremo; med upravičene stroške štejemo tudi stroške, ki so povezani z 
aktiviranjem opreme v tehnološki proces (strošek transporta, montaža opreme). 
Ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z naložbo (honorarji 
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske 
upravičenosti), lahko predstavljajo največ 10 % skupne priznane vrednosti 
naložbe.  

− Pogoji za dodelitev sredstev so splošni in posebni: Vloga za dodelitev 
nepovratnih sredstev PRP 2007 - 2013 mora biti predložena v skladu z 
zahtevami razpisne dokumentacije za ta ukrep. Pri naložbah v obnovljive vire 
vrednost naložbe ob prijavi ne sme preseči 480.000 EUR (vključno z DDV). 
Vlagatelj lahko kandidira za pridobitev sredstev  tudi le za dokončanje naložbe, 
kar pomeni, da mora biti iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije 
razvidno: popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo; pri fazni 
gradnji pa mora biti natančen popis že izvedenih aktivnosti in vrednosti že 
izvedenih del, ki ga potrdi pooblaščen projektant ali nadzornik. Obveznosti 
upravičenca: Poleg številnih osnovnih obveznosti (odprt transakcijski račun v 
Republiki Sloveniji – za nakazilo dodeljenih sredstev; predmet naložbe se mora 
uporabljati izključno za dejavnost, ki je predmet podpore ipd.), je potrebno biti 
dosleden tudi, kar zadeva naložb, in sicer: naložba mora biti zaključena pred 
vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev; naložba mora biti 
zaključena najkasneje v dveh letih od datuma odločbe; za naložbo, za katero je 
bila prejeta podpora, je potrebno voditi predpisano dokumentacijo idr.  

− Omejitve: Za vsa dodeljena sredstva se obračuna akontacija dohodnine v 
skladu z veljavno zakonodajo; dodeljena sredstva niso namenjena kritju 
stroškov poslovanja in bančnim stroškom; nakupu rabljene opreme; nakupu 
kmetijske in gradbene mehanizacije; naložbam v prostore za zasebno rabo idr.  

− Finančni pogoji dodeljevanja sredstev: finančna pomoč se zagotovi v obliki 
nepovratnih sredstev po pravilih državnih pomoči po pravilu de minimis.1 
Struktura financiranja: 50 % upravičenih izdatkov se zagotovi iz javnih virov, 

                                                 
1 De minimis – so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in 

ne predstavljajo denarne pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije (Zakon o spremljanju 
državnih pomoči, 2. člen). 
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50 % upravičenih izdatkov zagotovi upravičenec. Sredstva se izplačajo na 
podlagi zahtevka. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do 60 dni od 
prejema popolnega zahtevka. Zahtevku je potrebno predložiti originalne račune 
z originalnimi dokazili o njihovem plačilu in končno gradbeno situacijo. 
Zahtevek za izplačilo sredstev mora biti poslan v tekočem letu na ARSKTRP 
do 5.10. tekočega leta v skladu z določili odločbe.   

− Razpisna dokumentacija vsebuje: a) prijavni obrazec za diverzifikacijo v 
nekmetijske dejavnosti, kamor je potrebno vnesti podatke o vlagatelju (za 
obravnavani primer: vlagatelj mora imeti registrirano upravičeno dejavnost – 
kmetija z dopolnilno dejavnostjo ali samostojni podjetnik, stalno bivališče 
mora imeti na naslovu kmetije, kjer se bo opravljala dodatna dejavnost ipd.), 
osnovne podatke o naložbi (lokacija naložbe, terminski plan, gradbeno 
dovoljenje in mnenje socialne zbornice, v kolikor je to potrebno), finančne 
podatke o naložbi (celotna vrednost naložbe v evrih), finančno konstrukcijo 
naložbe v evrih (nepovratna sredstva v zadnjem letu) in utemeljitev naložbe; b) 
Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih predloži vlagatelj. Vloga in vsa 
zahtevana dokumentacija se pošlje na naslov Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano; Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, Ljubljana.  
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3 POMEN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ZA GOSPODARSTVO 

Obnovljivi viri energije (OVE) predstavljajo vse vire energije, ki jih črpamo iz 
stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, fotosinteza, s katero rastline gradijo 
biomaso, veter, vodni tok v rekah oziroma potokih (hidroenergija), bibavica in 
zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija).  

Večina OVE nastaja iz sprotnega sončnega sevanja, kar za geotermalne in energije 
bibavice ne moremo reči. Rezultat kratkotrajnega shranjevanja sončne toplote v 
atmosferi so dež, vodni tokovi in veter. Biomasa se nabira v obdobju rasti, rast pa lahko 
traja leto, dve ali več. Tipičen primer biomase sta slama in les. Poudariti velja, da 
zajemanje obnovljivih virov energije ne izčrpa vira, kar pa za fosilna goriva (premog, 
nafta, zemeljski plin, šota ipd.) ne velja in jih zato ne štejemo med obnovljive vire, 
čeprav se lahko obnovijo, vendar je za to potrebno ogromno časa. 

Slovenska vlada je v letu 2008 namenila 7,5 milijona evrov nepovratnih sredstev za 
spodbude obnovljivih virov energije, predvsem za vgradnjo solarnih ogrevalnih 
sistemov, celovito obnovo stanovanjskih stavb in gradnjo stavb v nizko-energijski in 
pasivni energiji (Find-info 2008). 

Vsak izmed nas se je kdaj vprašal, ali smo potrošniki dovolj ozaveščeni o 
učinkoviti rabi energije. V reviji Energetika, gospodarstvo in ekologija skupaj, kjer sta 
avtorja izr. prof. dr. Štefan Bojnec in Drago Papler objavila članek Konkurenčnost 
dobave in učinkovita raba energije je moč prebrati precej koristnih informacij. V 
omenjenemu članku je bila predstavljena raziskava  »Obnovljivi viri energije 2020«  s 
katero je bilo ugotovljeno, koliko smo potrošniki ozaveščeni  o konkurenčnosti, 
učinkoviti rabi energije in o obnovljivih virih energije (Bojnec in Papler 2008).  

3.1 Izraba obnovljivih virov energije s poudarkom na izrabi vodnih virov 

Mnogi avtorji in poznavalci energetike v svojih člankih navajajo, da je še vedno 
veliko možnosti za gradnjo novih in za obnovo obstoječih objektov, čeprav se mnogi 
lastniki primernih zemljišč tega sploh ne zavedejo oziroma ne pokažejo interesa, nimajo 
dovolj znanja ali pa si preprosto ne upajo tvegati. Izraba potencialnih obnovljivih virov 
energije ni odvisna le od zakonodaje, temveč mora biti zagotovljena tudi tehnična in 
ekonomska izvedljivost. 

Sonce 

Sonce je večni jedrski reaktor, je dejansko neizčrpen obnovljivi vir energije in ima 
največjo gostoto med obnovljivimi viri energije. Energija sonca, ki je poslana na 
zemljo, je 15.000 krat večja od energije, ki jo porabi človek; kar pomeni, da sonce 
pošlje na zemljo v treh urah toliko energije, kot jo človeštvo porabi v enem letu 
(Energetska agencija za Podravje 2008). 
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Izkoriščanje sončne energije oziroma pretvarjanje sončne energije v električno 
energijo s pomočjo sončnih celic, je zadnja leta precej aktualno, saj je namestitev 
enostavna, zahtevano pa je minimalno vzdrževanje, čeprav so še vedno prisotne 
strukturalne, tehnične in ekonomske ovire.    

Biomasa 

Biomasa je skupno ime za organski material, rastlinskega izvora, ki ga človek 
uporablja za pridobivanje energije in, za razliko od zgoraj navedenih, ne spada med 
čiste obnovljive vire, ampak med gorljive obnovljive vire energije. Biomasa se 
uporablja kot trdno gorivo, ali iz nje pridobivamo tekoča ali plinasta biogoriva. Sem 
sodijo v prvi vrsti lesna biomasa (les in lesni ostanki), ki predstavlja najbolj razširjen vir 
za pridobivanje energije ter hitro rastoče kulturne rastline, ki vsebujejo ali olja (npr. 
oljna repica in sončnica), ali sladkor (npr. pesa za krmo), ali bazirajo na ogljikovih 
hidratih (npr. žitarice), katere je potrebno pretvoriti v sladkor, travnate rastline (npr. 
trsje, slama).  

Voda 

Vodna energija, skupaj z vetrom, soncem, bibavico, valovi in geotermalno energijo, 
spada med čiste obnovljive vire, saj njena pretvorba v električno energijo ne onesnažuje 
okolja (ali mimalno) in tako skrbi za zmanjševanje emisij plinov tople grede. Natančno 
zasnovana hidroelektrarna lahko pripomore k trajni in obnovljivi vodni energiji. 

Energija vode je zanesljiva, testirana, uporabljena tehnologija; ima znane pozitivne 
in negativne učinke. Hidroelektrarne imajo obratovalno dobo tudi nad 100 let in so 
vsekakor bolj učinkovite kot vse ostale vrste elektrarn, ki uporabljajo neobnovljive in 
obnovljive vire (izjema so le geotermalne elektrarne). Stroški obratovanja in 
vzdrževanja so nizki, nadzor obratovanja pa je praviloma enostaven. Olajšan je hiter 
odziv na spremembe pretoka in učinkovita izhodna regulacija. Izkoristek, s katerim 
pretvarjajo vodne turbine energijo vode v mehansko, je na splošno med 85 in 95 %, kar 
je precej več, kot so vrednosti za vse ostale vrste elektrarn (Energetska agencija za 
Podravje 2008). 

3.2 Vrste hidroelektrarn  

Potencialna energija, ki jo ima tekoča oziroma akumulirana voda, se s pomočjo 
vodnih pogonskih strojev (vodne turbine, ki poganjajo generatorje električne energije) 
pretvori v električno energijo. S stališča stroškov vhodne energije gre za najcenejšo 
proizvodnjo električne energije.    

Glede na mehansko (pretvorba potencialne v kinetično oziroma v določenih 
primerih tudi obratno) obliko energije (Razpet 2001), ki jo ima voda, delimo 
hidroelektrarne na pretočne in akumulacijske. Vrsta hidroelektrarne je torej odvisna 
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predvsem od topografskih in hidroloških pogojev, hidroenergetskega izkoriščanja vode, 
interesov gospodarstva, kmetijstva,  okolje varstva idr.  

Akumulacijske hidroelektrarne 

Imeti morajo naravno ali umetno jezero, v katerem se nabira voda. Načeloma 
izkoriščajo majhno količino vode, ki pa ima razmeroma velik padec.  
Zbrano energijo potem izkoriščajo ob končnih obremenitvah čez dan ali pa ob sušnem 
obdobju. Ob letnih in, jasno tudi sezonskih akumulacijah, je potrebno imeti izjemno 
velika jezera, kar pa dosežemo z zajezitvami celih dolin (Razpet 2001). 

Pretočne hidroelektrarne 

Gre za izkoriščanje sprotnega dotoka vode, z razmeroma majhnim padcem in veliko 
količino vode. Ker se pretok vode v slovenskih rekah zelo spreminja, imajo te elektrarne 
več vodnih turbin, kar pomeni, da je njihova moč prilagojena povprečnemu ali 
srednjemu pretoku in da ob zmanjšanem pretoku delujejo le tiste turbine, za katere je 
zagotovljena zadostna količina voda (Razpet 2001). 

Male hidroelektrarne 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Republike Slovenije (Jerkovič 1996) navaja 
številne prednosti malih hidroelektrarn:  

− z ekološkega vidika, ne onesnažujejo okolja in ne zahtevajo gradnje 
infrastrukturnih objektov; 

− izkoriščanje obnovljivih virov vodotokov in s tem prihranek fosilnih goriv; 
− izboljšujejo napetostne razmere elektroenergetskega omrežja in zmanjšujejo 

izgube električne energije v omrežju (delež tega je v večji meri zanemarljiv); 
− gradbena dela opravljajo domači izvajalci; 
− opremo izdelajo predvsem domači proizvajalci; 
− prispevajo k razvoju podeželja in odročnosti krajev. 

Odročnost in težka dostopnost kraja torej nista ovira za postavitev male hidroelektrarne, 
saj so komponente oziroma sestavine, katere so potrebne za proizvodnjo električne 
energije, majhne in jih dejansko lahko pripeljemo na sam kraj postavitve.  

Posamezne dele oziroma komponente, lahko investitor izdela sam oziroma jih zanj 
izdelajo lokalni proizvajalci, s čimer je cena elementov sorazmerna z lokalnimi plačami, 
kar bistveno zniža investicijske stroške. Druge elemente (turbina in generator), katerih 
izdelava je nekoliko bolj zapletena, je smiselno nabaviti kot tipske.   

Večina malih hidroelektrarn je priključenih in oddaja električno energijo v elektro 
omrežje. Del električne energije v veliki meri porabljajo za osebno porabo (npr. farme, 
galvanizacija, žage ipd.).  
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3.3 Vodne turbine za male hidroelektrarne  

Vodne turbine so (Tuma in Sekavčnik 2005) pogonski stroji, ki spreminjajo 
potencialno energijo v kinetično ter v mehansko. Bistvo vodnih turbin je, da pretvarjajo 
razpoložljivo energijo iz obnovljivih virov. Vodne turbine so tako lahko nadtlačni ali 
enotlačni turbinski stroji. Vsaka turbina je sestavljena iz gonilnika2 in okrova3 (okrov je 
v večini primerov vodilnik).     

V nadaljevanju bosta predstavljeni turbini, ki ju najpogosteje uporabljajo pri malih 
hidroelektrarnah.  

Turbina Pelton 

Peltonove turbine so primerne za velike višinske razlike (od 60 do 2000 m) in 
majhne pretoke. Sestavljena je iz gonilnika z lopaticami, šobe z iglo in odklonila. 
Število šob (odvisno je od energijskih veličin in možne izvedbe) je načeloma od ene do 
šest, pri tem pa je vodni curek zmeraj usmerjen tangencialno na gonilnik. Voda udarja 
ob lopatice in oddaja gonilniku svojo kinetično energijo. Pretok vode in s tem moč 
turbine se uravnava s premikanjem igle v šobi, katere naloga je, da zagotovi 
enakomeren tlak (spreminja pretok) v tlačnem cevovodu, pri tem pa ji pomaga poseben 
nož, ki je vgrajen na iztoku vode iz šobe. Turbina je lahko nameščena vertikalno ali 
horizontalno in je v vsakem primeru enakotlačna oziroma akcijska, saj se vsa 
potencialna energija pretvarja v kinetično pri pretoku vode čez šobo.  

Slika 3.1 Peltonova turbina 

 
Vir: Razpet 2001, 163.   

                                                 
2 Gonilnik je vodno kolo (Tuma in Sekavčnik 2005), imenovan tudi rotor. 
3 Okrov (Tuma in Sekavčnik 2005), imenovan tudi stator. Njegova funkcija je, da obdaja in 

nosi vse dele v turbini.  
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Turbina Francis 

Francisova turbina je primerna za srednje in velike padce ter srednje pretoke. Je 
med najbolj pogosto uporabljenimi vodnimi turbinami.  

Slika 3.2 Francisova turbina 

 
Vir: Razpet 2001, 164. 
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4 OBSTOJEČE MALE HIDROELEKTRARNE   

Male hidroelektrarne in hidroelektrarne nasploh, proizvajajo energijo s pomočjo 
edinega čistega obnovljivega vira, ki ima pomemben delež v slovenski energetski 
bilanci. Male hidroelektrarne proizvedejo 3,2 % celotne električne energije, ki se porabi 
v Sloveniji. Kljub temu, da je delež energije, ki ga proizvedejo male hidroelektrarne 
majhen, je za slovenska gospodinjstva pomemben in ga ne smemo zanemariti (Čadež 
2008). 

4.1 Hidrografsko območje Slovenije  

V Sloveniji imamo hidrografska območja razdeljena po nivojih glede na porečje in  
tako imamo šest hidrografskih območij prvega nivoja, kamor sodijo porečja Save, 
Kolpe, Drave, Mure, Obale in Soče.  

Porečje Drave ima osem hidrografskih območij drugega nivoja, kamor spadajo 
Dravinja, Gradiška Drava, Mejna Drava, Meža, Ormoška Drava, Pesnica, Ptujska Drava 
in Zgornja Drava.  

Zgornja Drava ima pet hidrografskih območij tretjega nivoja, kamor uvrščamo 
Dravo - Radlje, Dravo - Ruše, Dravo - Trbonje, Mučko Bistrico in Radoljno.  

Mučka Bistrica ima tako le še tri hidrografska območja četrtega nivoja in sicer 
Dravsko Bistrico, Kobansko Bistrico in Prevalov graben (Agencija RS za okolje 2008). 

4.2 Letne vrednosti padavin na območju koroške regije 

Karta prikazuje povprečne letne vsote korigiranih padavin v obdobju: 1971 - 2000 
za celotno Slovenijo, in iz nje je moč odčitati, da je povprečna letna količina padavin, na 
izbranem območju, med 1300 in 1400 mm. 
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Slika 4.1 Povprečna vsota korigiranih padavin v obdobju 1971 - 2000 

 
Vir: Agencija RS za okolje 2008. 

4.3 Male hidroelektrarne na območju koroške regije 

Koroška regija zajema dvanajst občin, med katerimi je tudi manjši kraj Muta, ki 
združuje 6 naselij v občino Muta. V tabeli 4.1, ki je bila izdelana na podlagi Registra 
kvalificiranih proizvajalcev električne energije 2007, so navedene posamezne občine in 
število pripadajočih naselij za posamezno občino ter število obstoječih malih 
hidroelektrarn v posamezni občini, omejeno na območje Koroške regije.  
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Tabela 4.1 Število malih hidroelektrarn na območju Koroške regije 

Občina Število naselij Število malih 
hidroelektrarn 

Črna na Koroškem 9 1
Dravograd 24 5
Mežica 6 1
Mislinja 12 8
Muta* 6 1
Podvelka 11 2
Prevalje 12 2
Radlje ob Dravi 14 2
Ravne na Koroškem 16 3
Ribnica na Pohorju 6 1
Slovenj Gradec 22 7
Vuzenica 5 2

* V občino Muta spada območje v nadaljevanju obravnavanega konkretnega primera 
postavitve male hidroelektrarne. 

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo 2007. 

Iz tabele 4.1 je tako razvidno, da ima vsaka občina na Koroškem vsaj eno ali več 
malih hidroelektrarn, kar za ostale regije zagotovo ne moremo trditi. V koroški regiji 
imamo torej 35 malih hidroelektrarn, od tega je le ena v občini Muta. 
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5 ZAKONODAJA 

Komisije za varstvo voda, ki delujejo v okviru Ministrstva za okolje in prostor, 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ribiške zveze Slovenije in drugih 
institucij, opozarjajo na številne probleme, s katerimi se srečujejo, ko lastniki malih 
hidroelektrarn, z nestrokovnim odvzemom vode (npr. nizek vodostaj), naravi in živim 
organizmom v vodi povzročijo škodo (Koračin 2008).  

5.1 Zahteve Republike Slovenije in zahteve EU za gradnjo MHE 

Tako kot vsaka druga dejavnost, je tudi proizvodnja električne energije omejena in 
pogojena s predpisi in z zakoni.  

Slovenija je pravnomočna članica Evropske unije od 1. maja 2004 in je takrat tudi 
sprejela osnovno politiko varstva okolja ter se zavezala, da bo vzpostavila instrumente 
za njeno učinkovito izvajanje. Tako je bil leta 2002 sprejet Zakon o vodah (ZV), ki v 
slovenski pravni red prevzema evropske vodne direktive (Water Framework Directive 
oziroma krovna vodna direktiva). 

5.1.1 Koncesija in koncesijske dajatve 

Za rabo vode na podlagi koncesije, ki jo je treba, v skladu z Zakonom o vodah in 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, pridobiti za rabo vode za 
proizvodnjo električne energije, se plačuje vodno povračilo in plačilo za vodno pravico 
(koncesnino).  

Vsak koncesijski akt določa tudi višino plačila koncesnine. Pri današnjih uredbah o 
podelitvah koncesije se določa ta vrednost na 4,2 % povprečne prodajne vrednosti v 
koledarskem letu proizvedene in v javno električno omrežje oddane električne energije. 
Ker gre pri podelitvi koncesije za javni razpis, lahko ponudnik zahteva višji odstotek 
plačila za koncesijo. 

5.1.2 Lokacijsko dovoljenje in soglasje za izgradnjo male hidroelektrarne 

Po odobreni koncesiji oziroma pridobljenem vodnem dovoljenju (gospodarsko 
izkoriščanje vode), mora investitor, ki želi graditi malo hidroelektrarno, po veljavni 
zakonodaji, pridobiti lokacijsko dovoljenje od občinskega oziroma državnega 
upravnega organa pristojnega za urejanje prostora.  

Lokacijsko dovoljenje je upravni akt, na podlagi katerega se dovoljuje gradnja 
objekta. Osnova za izdajo lokacijskega dovoljenja je lokacijska dokumentacija, izdelana 
v skladu z določbami zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter v skladu 
s splošnimi usmeritvami in merili iz odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih.  
Lokacijski dokumentaciji morajo biti predložena soglasja in dokazilo, da ima investitor 
pravico razpolagati z zemljiščem. 
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Sestavine lokacijske dokumentacije so:  

− kopija katastrskega načrta obravnavanega primera; 
− geodetski načrt obstoječega stanja terena, objektov in naprav; 
− načrt predvidene rabe površin s podatki o oblikovanju objekta; 
− karta – situacija celotnega objekta od zajetja do strojnice. 

V večini primerov so male hidroelektrarne priključene na distribucijsko omrežje, 
kar pomeni, da mora investitor pridobiti tudi soglasje pristojnega podjetja za distribucijo 
električne energije. V vsakem primeru pa je potrebno predložiti tudi še nekatera druga 
soglasja, kot so:  

− vodnogospodarske smernice in stališča (izda jih pristojna, pooblaščena 
vodnogospodarska organizacija Ministrstva za okolje in prostor ali podjetje za 
urejanje hudournikov po Zakonu o vodah);  

− energetsko soglasje (po Zakonu o energetskem gospodarstvu ga izda 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Republike Slovenije);  

− sanitarno in požarno-varstveno  soglasje (samo za male hidroelektrarne, ki so 
predvidene za obratovanje v omrežju elektroenergetskega sistema);  

− dokazilo, da je investitor upravičen razpolagati z zemljiščem, na katerem 
namerava graditi ali drugače posegati v prostor;  

− soglasje Zavoda za ribištvo;  
− pogoji Zavoda za varstvo okolja in kulturne dediščine;  
− morebitna druga soglasja.  

5.1.3 Pridobitev gradbenega dovoljenja 

Investitor male hidroelektrarne lahko začne gradnjo na podlagi gradbenega 
dovoljenja, ki ga za male hidroelektrarne izda območna upravna enota Republike 
Slovenije. Zahtevi po izdaji gradbenega dovoljenja je treba predložiti naslednje 
dokumente:  

− dokazilo o pravici do razpolaganja z zemljiščem;  
− pravnomočno lokacijsko dovoljenje;  
− soglasja prizadetih sosedov, če tako določajo posebni predpisi; 
− projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo pridobitve gradbenega 

dovoljenja, ki vsebuje gradbeni in elektro-strojni del;  
− vodnogospodarsko soglasje. 

Preden pristojni organ izda gradbeno dovoljenje, preveri tudi ali je bila opravljena 
kontrola projekta, ali ima projekt (pridobitev gradbenega dovoljenja) vse vsebinske 
sestavne dele in ali je projekt izdelan v skladu s pogoji lokacijskega dovoljenja.  
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Po pridobitvi gradbenega dovoljenja, tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega 
dovoljenja, pridobimo še vodnogospodarsko dovoljenje. Vodnogospodarsko dovoljenje  
izda upravni organ, ki izda tudi vodnogospodarsko soglasje.  

5.1.4 Predviden poseg v okolje 

Ohranitev naravnega okolja je ena od poglavitnih družbenih vrednot, ki omogoča 
življenje, zato je potrebno z okoljem ravnati skrbno in ga varovati. V primeru, da je 
območje vključeno pod naravovarstveno zaščito, je v postopku pridobivanja državne 
koncesije in gradbenega dovoljenja vključen Zavod za varstvo narave (ZVN).  

ZVN teži k ohranitvi naravnega okolja in tako svojo presojo izvede izjemno 
enostransko.  Pogosto so zaščitena območja oziroma lokacije, kjer je možno doseči le 
majhen padec, ki ne zagotavlja ekonomske upravičenosti in tako zagotovijo določen 
delež zaščitenih območij. 

Izbira lokacije mora biti skrbno izbrana, in sicer tam, kjer ima naravna struga 
največji nagib tako, da bo mogoče na kratkem odseku pridobiti kar najvišji padec. 
Bodoči investitor je lastnik zemljišča ob Prevalovem grabnu, kar je razlog za izbiro 
lokacije v obravnavanem primeru.  

Slika 5.1 Lokacija za postavitev objekta male hidroelektrarne 

 
A: predvideno mesto zajetja 
B: predvideno mesto strojnice 

Vir: Agencija RS za okolje 2008. 

A

B
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6 TEHNIČNI DEL - IZGRADNJA MALE HIDROELEKTRARNE  

V nadaljevanju bo predstavljen tehnični del obravnavanega primera, iz katerega bo 
razvidno, kolikšen je energetski potencial vode, kakšen je izkoristek agregata, kateri 
cevovod bo uporabljen, kakšen je neto padec in nenazadnje, koliko kWh električne 
energije je možno proizvesti v enem letu.  

Zaradi lažjega izračuna so ponudbene cene in ocenjeni stroški zaokroženi, kar je 
razvidno tudi iz ekonomskega dela naloge.  

6.1 Pretok (Q) in bruto padec vode (H) 

S pomočjo padca vode in prostorninskega pretoka, je mogoče na mestu samem 
neposredno določiti, koliko električne energije je mogoče proizvesti. Ravno zato so za 
postavitev hidroelektrarn primerni in zanimivi kraji, kjer je praktično možno doseči ali 
velik padec, ali velik pretok (po možnosti oboje). 

Pretok vode je določen s povprečno količino rečne vode, medtem ko je višinska 
razlika z zemeljskim reliefom na mestu postavitve hidroelektrarne. Nihanje pretokov je 
nekaj povsem normalnega, saj je pretok vode lahko ledeniške (dokaj stalen pretok), 
snežne (velik pretok spomladi) ali hudourniške (povečan pretok ob vsakem deževju) 
narave, kar je potrebno ugotoviti že na samem začetku projekta. 

6.2 Energetski potencial vode oziroma vodotoka 

V vsakem vodotoku se nenehno pretvarja energija prav zaradi padca pri pretoku 
vode v strugi. Moč na določenem odseku se izračuna (osnovna ocena):  

 
P = 9,81 x Q x H 

 
pri čemer je:  

Q (m³/s)  pretok vode v kubičnih metrih na sekundo  
H (m)  padec vode na izbranem odseku v metrih  
P (kW) teoretična moč vode na odseku s pretokom Q in padcem H 

 
Dejanska moč (električna energija), ki jo mala hidroelektrarna (MHE) doseže, je 

odvisna od izkoristkov naprav (turbine, generatorja in transformatorja) in ne le od 
pretoka vode, oziroma od hidroenergetskega potenciala konkretnega vodotoka.

Izračun moči za obravnavan primer

Hitrost vode na gladini toka: 
vg = L / t = 10 / 17,42 = 0,57 m/s 
pri čemer je:  
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 vg (m/s) izmerjena hitrost vode na gladini v metrih na sekundo 
 L (m)  dolžina merilnega odseka v metrih (merilni odsek 10 m) 
 t (s)  čas v sekundah (izmerjeno 17,42 s) 
 

Hitrost vode na gladini je višja od srednje hitrosti vode, zato je potrebno izračunati 
srednjo hitrost vode.  
v = k x vg = 0,65 x 0,57= 0,37 m/s 
pri čemer je:  
 v (m/s)  srednja hitrost vode v metrih na sekundo  
 k  koeficient k za računanje srednje hitrosti vode (k je določen po 
diagramu - slika 1/14, 21. Zgradimo majhno hidroelektrarno) 
 
Izračunamo pretok vode 
Q = v x S = 0,37 x 0,275 = 0,102 m³/s 
pri čemer je:  
Q (m³/s) pretok vode  
S (m²)  ploščina preseka vodnega toka4 
 
Sedaj lahko izračunamo moč vode 
P = 9,81 x Q x H = 30 kW  

H (m)  padec vode na izbranem odseku v metrih (izmerjeno 30 m) 

6.3 Izkoristek in moč agregata 

Izkoristek turbine je število, ki je manjše od ena in pove, kolikšen del energije vode 
se pretvori,  pri prehodu čez turbino, v mehansko moč. Navadno se ta vrednost pri polni 
obremenitvi malih vodnih turbin giblje v mejah od 0,76 do 0,84 (za obravnavani primer 
vzamemo 0,8), kar pa je odvisno od vrste, velikosti in natančnosti izdelave turbine.  

Izkoristek generatorja je približno 0,90, saj moč izgubljamo tudi v generatorju 
(trenje v ležajih, ventilacija), kar pomeni, da generator 90% pogonske mehanske moči 
spreminja v električno moč.  
 
Izkoristek agregata dobimo, če izkoristek turbine pomnožimo z izkoristkom generatorja 
(0,8 x 0,9 = 0,72). 
 
Izračun moči agregata:  
Pa = P x 0,72 = 21,6 kW 
 

                                                 
4 Višina x širina vodnega toka 
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6.4 Zajetje vode 

Sestavni deli zajetja so običajno:  

− jez; 
− vtok z grobo rešetko in vtočno zapornico; 
− peskolov z izpiralno zapornico in prelivom ter kanal po katerem se vrača 

naplavina v potok; 
− drobna (gosta) rešetka pred vtokom v dovodni kanal ali cevovod;  
− vtok v dovodni kanal ali cevovod.  

Nekaj metrov nad jezom je zgrajen vtočni kanal, ki ga sestavljajo vstopni prag, 
drobna rešetka, vstopna zapornica, usedalnik in vtok v cevovod. Vodo v tem primeru 
čistimo naplavin in peska samo z eno rešetko, zato mora biti drobna. Najprimernejše je, 
če je postavljena vzporedno z naravnim tokom vode, saj se le tako izognemo preveliki 
nevarnosti mašitve. Prag drobne rešetke naj leži nad dnom struge. 

Po oceni Matjaža Breznika, lastnika male hidroelektrarne v občini Radlje ob Dravi, 
znašajo stroški zajetja ter jezu z zapornico in rešetkami 5.000 €. V to ceno je tako vštet 
ves potreben gradbeni material in stroški izvajalnih del. 

6.5 Dovodni objekti 

Dovodni objekti dovajajo vodo od zajetja do strojnice. Po načinu dovajanja ločimo 
dovode s prosto gladino in dovode pod tlakom. Dovodi s prosto gladino so lahko kanali, 
tuneli ali cevovodi. Dovodi pod tlakom so lahko tuneli ali cevovodi. V konkretnem 
primeru bo uporabljen cevovod, ki bo vkopan. 

Dovodni cevovod 

Voda teče po dovodnem cevovodu skozi predturbinsko zapiralo v turbino. 
Predturbinsko zapiralo zapremo pred daljšo ustavitvijo turbine (remont). Opustiti ga 
smemo le, kadar so uporabljeni zelo kratki cevovodi, saj takrat to vlogo lahko prevzame 
vstopna zapornica. Voda zapušča turbino po cevi in se vrača v svojo naravno strugo. 
Manjši kot je premer, večja bo pri instaliranem pretoku hitrost vode v cevovodu in večja 
bo izguba padca v njem. Cevovod manjšega premera bo cenejši in lažji. Če pa izberemo 
večji premer, bo hitrost vode pri istem pretoku manjša in manjša bo tudi izguba padca, s 
tem bo cevovod težji in dražji, vendar bo z večjim premerom cevovoda ustvarjeno tudi 
več energije (razlika zaradi manjših uporov v cevi).  
  Gospodarski premer cevovoda je tisti premer, pri katerem je presežek energije 
vrednostno enak presežku cene večjega cevovoda nad manjšim. Odvisen je od cene 
materiala cevovoda in cene energije. Gospodarski premer je torej spremenljiv.  
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Izračun premera cevovoda5: 
D = 0,653 x Q 0,429 = 0,653 x 0,102 0,429= 0,25 → 0,30 m 
pri čemer je:  

D gospodarski premer cevovoda (m) 
Q instaliran pretok (m³/s) 

 
Izguba padca pri cevovodu je odvisna od vrednosti hitrosti vode v cevovodu v 
(m³/s), hidravličnega polmera R (m) in koeficienta k (Šolc 1981, 55). 

 
Hitrost vode pri znanem premeru cevovoda in znanem instaliranem pretoku izračunamo 
z enačbo:  
v = 4 x Q / (D² x Π) = 4 x 0,102 / (0,30² x 3,14) = 1,44 m/s 
pri čemer je:  

v hitrost vode (m/s) 
Q instaliran pretok (m³/s) 
D izbrani notranji premer cevovoda (m) 
Π 3,14 

 
Hidravlični polmer je pri okroglem preseku cevovoda enak: 
R = D/4= 0,30/4= 0,075 m 
pri čemer je:  

R hidravlični polmer (m) 
D izbrani notranji premer cevovoda (m) 

 
Izračun izgube padca v cevovodu: 
I = v²/ (k² x R1,333) = 1,44²/ (120² x 0,0751,333) = 0,004549 m/m' 
pri čemer je:  

I (m/m') vrednost izgube padca v metrih na tekoči meter 
 

Koeficient k ima v odvisnosti od gradiva cevovoda različne vrednosti. Koeficient k 
je določen po tabeli (Šolc 1981, 55). Izbrane cevi so plastične, zato k=120. 
     
hi = I x L = 0,004549 x 300= 1,36 m 
pri čemer: 

300 (m)  predstavlja celotno dolžino cevovoda v metrih 
hi (m) izguba padca v cevovodu v metrih 

                                                 
5 Dobljeno vrednost zaokrožimo navzgor in izberemo standardni premer cevovoda 

 



Tehnični del – izgradnja male hidroelektrarne 
 

22 

 
hid = hi + 2 x 0,05 = 1,36 + 2 x 0,05 = 1,46 m 
pri čemer: 

0,05 (m)  predstavlja izgubo padca v rešetki zajetja in predturbinskega zapirala v 
metrih 
hid (m) celotna izguba padca v cevovodu v metrih 
 

Neto padec: 
H = Hb - hid = 30 – 1,46= 28,54 m 

Pri čemer je: 
H (m) neto padec 

 
kar znaša: 
(28,54 / 30) x 100 = 95 % bruto padca. Premer cevovoda je primerno izbran (Šolc 
1981, 55). 

Slovenski dobavitelj, Pipelife Slovenija d.o.o. iz Trzina, dobavlja cevovode 
različnih karakteristik in različnih tujih proizvajalcev. Na podlagi povpraševanja je bila 
izdelana ponudba št. PP082063 za več različnih cevovodov. Izbran cevovod je tako 
polnostenska oziroma debelostenska PVC cev s tesnilom. Cena izbranega cevovoda po 
ponudbi znaša 7.408,41 EUR, ob upoštevanju stroškov polaganja znaša cena cevovoda 
približno 10.000 EUR (Priloga 2). 

6.6 Strojnica z opremo 

Objekt, približnega tlorisa 20m², ki bo stal na betonskih temeljih in z betonsko 
podlago, nadgradnja bo zidana z opeko. Pokrit bo s streho s kritino, ki se bo, kakor cel 
objekt vklapljala v okolje. V objektu bo stala turbina z generatorjem, regulacijo ter 
električna omarico z električnimi inštrumenti. Do turbine bo v objekt speljan cevovod s 
predturbinskim zapiralom (ventilom). Iz objekta pa bo speljana odtočna cev od turbine v 
potok. V objektu bo prostor še za delovno mesto s pisalno mizo in osebnim 
računalnikom, ki bo skupaj z videonadzornim sistemom služil tudi za nadzor nad 
delovanjem elektrarne brez prisotnosti v samem objektu.  

Matjaž Breznik, lastnik male hidroelektrarne v občini Radlje ob Dravi, na podlagi 
lastnih izkušenj pravi, da strošek strojnice, s poslovnim prostorom, in dovodnega kanala 
znaša 6.700 EUR. Po njegovi oceni strošek video nadzora (kamera in računalnik) ne 
presega 1.700 EUR, kar je v ekonomskem delu naloge prikazano kot strošek 
računalnika in računalniške opreme. Je pa dodanih še 900 EUR za programsko opremo. 
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6.6.1 Izbira turbine  

Izbira turbine je torej nedvomno odvisna od pretoka in padca vode. Za obravnavan 
primer je tako primerna Francisova spiralna turbina moči 25kW, kar je razvidno iz 
diagrama obratovalnega območja malih turbin (pretok Q = 0,102 m³/s, padec H = 30m). 
(Jerkovič 1996, 26).  

6.6.2 Generator 

Pri izbiri generatorja je pomemben namen uporabe. Navaden asinhronski generator 
je primeren za male hidroelektrarne, ki izrabljajo le razpoložljivo vodno moč medtem, 
ko sta sinhroni ali asinhroni generator, z lastnim vzbujenjem primerna za zagotavljanje 
električne energije tudi v času izpada javnega omrežja (samostojno obratovanje). Izbira 
moči generatorja je določena z razpoložljivo močjo, ki jo prejema na svojo gred od 
turbine.  

Izberemo asinhroni generator, saj bo vzbujen oz povezan z omrežjem. Asinhroni 
generatorji so praviloma cenejši, kar se bo poznalo tudi pri višini ocenjene investicije.  

Dobavitelj Vodosil d.o.o., inženiring in proizvodnja hidroenergetskih naprav iz 
Laškega, je na podlagi povpraševanja izdelal ponudbo 05/09-OJ/JJ, kjer je podana cena 
primerne turbine in cene ostalih pripadajočih komponent. Cena turbine tako znaša 
21.500 EUR, predturbinsko zapiralo 940 EUR, demontažni kos po ponudbi 
(komponenta, ki služi demontaži turbine)  630 EUR, elastična sklopka turbina-generator 
420 EUR, turbinski regulator 4.430 EUR, asinhroni generator 6.700 EUR. Seštevek 
vseh navedenih komponent, predstavlja končno ceno turbine in generatorja, 34.600 
EUR. Predmet omenjene ponudbe je tudi upravljalno energetska omara z elementi 
upravljanja, ki omogoča delovanje agregata brez stalne prisotnosti posadke (regulacija) 
in znaša 9.500 EUR. Montaža opreme in spuščanje v pogon pa znaša 7.300 EUR 
(Priloga 1). 

6.7 Priključek na električno omrežje 

Priključek na električno omrežje mora zadostiti energetskim, varnostnim in 
obratovalnim kriterijem za nemoteno obratovanje energetskega sistema in same 
elektrarne. Način vključitve generatorja v električno omrežje je odvisen od inštalirane 
moči generatorja. Obravnavana elektrarna spada v območja inštalirane moči do 36kVA, 
zato je za priklop na omrežje EES predvidena splošna shema A po tabeli Osnovni načini 
vključevanja elektrarne v omrežje EES (Jerkovič 1996, 33) - direkten priklop na nizko 
napetostno omrežje. 

Cena priključka na električno omrežje po oceni Matjaža Breznika, lastnika male 
hidroelektrarne v občini Radlje ob Dravi, znaša 6.500 EUR. 
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6.8 Vrednost proizvedene električne energije 

Tržna vrednost električne energije, ki jo proizvede mala hidroelektrarna v enem 
letu, je izračunana na podlagi cene za prevzem tako proizvedene elektrike v javno 
omrežje, ki je enaka 63,41 EUR/ MWh. 

Koliko električne energije lahko proizvedemo, izračunamo tako, da pomnožimo 
moč generatorja v kilovatih s časom v urah – koliko traja odvzemanje oziroma 
proizvajanje električne energije s to močjo.   
  
E = P x t = 21,6 x 8.640 = 186.624 kWh 
Pri čemer je:  

E količina električne energije v kWh / leto 
P moč generatorja v kW = moč agregata (Pa)  
t čas v urah (30 dni x 24 ur x 12 mesecev) 
Lahko upoštevamo, da bo v elektrarni prišlo do nepredvidenih zaustavitev in 

vzdrževalnih del, za kar predvidevamo največ 10% obratovalnega časa,  tako da je 
končna predvidena letna količina proizvedene električne energije: 
 
El = E x 0,9= 186.624 x 0,9 ≈ 167.962 kWh ≈167,96 MWh 
 
Predviden letni prihodek je torej: 
El x 63,41 ≈ 10.650 EUR 
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7 PREDVIDENI INVESTICIJSKI STROŠKI ZA POSTAVITEV IN 
OBRATOVANJE MALE HIDROELEKTRARNE 

Zaradi relativno visokih začetnih investicijskih stroškov in dolgega časa izgradnje 
so vodne elektrarne nizko rentabilne, kadar se odloča samo na podlagi kratkoročnih 
ekonomskih premislekov (ki temeljijo na obdobju od 10 do 20 let). Če pa vzamemo v 
ozir dolgo obratovalno dobo vodne elektrarne, zanesljivost in zmanjšanje emisije CO², 
postane hidroelektrarna pogosto najzanimivejša možnost na območju, kjer so viri 
zagotovljeni.  

Pravilna ocena investicije je odločilnega pomena pri odločitvi o gradnji male 
hidroelektrarne. Pogojena je s tehničnimi pogoji gradnje, ki določajo višino investicije s 
predvideno letno proizvodnjo električne energije ter letnimi stroški obratovanja.  

Tako stroški, kot proizvodnja so ponovno odvisni od tehničnih rešitev in od 
naravnih danosti lokacije. Sodobno investicijsko odločanje zahteva rok vračanja 
investicije nekje v desetih letih. To bi pomenilo, da bi se morala investicija v projekt 
»izgradnja male hidroelektrarne« poplačati v prvih 15 % življenjske dobe, kar pa je 
izjemno težko doseči.  

Izračunavanje kriterijev, kot so NSV, IRR, vračilna doba investicije … je za 
tovrsten projekt zelo problematično, saj je nemogoče napovedati, kakšne bodo cene 
električne energije čez nekaj let, kaj šele čez 30 ali 50 let. 

Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije je v okviru predstavitve 
Energetska politika v Sloveniji in EU predstavilo, da bo od leta 2007 do leta 2016 
namenilo 3.664. mio EUR za investicije v energetsko infrastrukturo. Največji delež 
sredstev, in sicer kar 41 %, je tako namenjenih za  HSE - vlaganja v RS, 35 % delež je 
namenjen distribuciji, 14 % delež za prenos, 7 % delež je namenjen za geoplin in 
plinovod ter 3% delež za NEK (Šalamun 2007). 

Vse tabele v nadaljevanju so oblikovane po principu Slovenskega podjetniškega 
sklada in bralcu omogočajo lažji pregled nad ekonomskim delom diplomske naloge.  

7.1 Investicija 

Zagotovitev ustreznih virov financiranja za ustanovitev, zagon in rast podjetja je 
ključnega pomena za poslovanje podjetja. Pomembno je izbrati pravilno kombinacijo 
med dolžniškim in lastniškim kapitalom. Gre za vlaganje sredstev v neko dejavnost ali 
sistem z namenom, da oplemenitimo vložek. Sredstva vložimo, saj pričakujemo, da 
bomo čez nekaj časa dobili nazaj več, kot smo na začetku vložili.  
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Tabela 7.1 Predračunski stroški investicije 
Načrt porabe 

sredstev za leto
Predračunski stroški investicije v EUR 

Znesek 
v EUR Delež v % 1 2 

1. Zemljišče 0 0 0   
2. Poslovni prostor/zgradba/objekt 

-          zajetje , strojnica in odvodni kanal 6.700 8,2 6.700  
3. Stroji in oprema     

-          Jez z zapornico in rešetkami 5.000 6,1 5.000 
-          Cevovod s polaganjem 10.000 12,2 10.000 
-          Turbina in generator 34.600 42,1 34.600 
-          Električna omarica in regulacija 9.500 11,6 9.500  

4. Računalniki in računalniška oprema 1.700 2,1 1.700  
A. STROŠKI MATERIALNIH INVESTICIJ 67.500 82,1 67.500 0
1. Računalniški programi/programska oprema 900 1,1 900  

   2. Ostali nematerialni stroški      
-          Priklop na elektro omrežje 6.500 7,9 6.500 
-          Montaža in spuščanje v pogon 7.300 8,9 7.300  

B. STROŠKI NEMATERIALNIH INVESTICIJ 14.700 17,9 14.700 0
   C. STROŠKI INVESTICIJE (A+B) 82.200 100 82.200 0

Vir: Rezultati lastnih izračunov 2009. 

Iz zgornje tabele je razvidno, da znaša predvidena investicija v izgradnjo male 
hidroelektrarne 82.200 EUR, pri čemer ni upoštevan DDV. Investicije v zemljišče ni, 
ker je zemljišče v lasti investitorja. Stroški pridobivanja dovoljenj za izgradnjo niso 
predmet diplomske naloge. Največji delež, in sicer 82,1 % celotne investicije 
predstavljajo stroški materialnih investicij (nakup turbine, generatorja, cevovod, jez, 
rešeto, elektro omarica in regulacija), stroški nematerialnih investicij (računalniški 
programi, priklop na elektro omrežje ter montaža in spuščanje v pogon) pa predstavljajo 
le 17,9 % celotne investicije.  

7.2 Vir financiranja investicije 

Viri financiranja investicij so vsi viri oziroma izdatki, ki so potrebni za financiranje 
investicij v nova in rabljena osnovna sredstva in so iz:  

− lastnih sredstev (realizacija v lastni režiji); 
− združenih sredstev; 
− finančnih sredstev (krediti, finančni najem); 
− sredstev posebnih namenskih skladov iz Slovenije in Evropske unije; 
− sredstev brez nadomestila oziroma brezplačno (nepovratna sredstva). 

 
V tabeli 7.2 niso uporabljeni vsi zgoraj navedeni viri financiranja, ki so možni, 

ampak le tisti, ki so v obravnavanem primeru aktualni.  
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Tabela 7.2 Viri financiranja stroškov investicije 

Delež Načrt zagotavljanja virov
Viri financiranja stroškov investicije v EUR Znesek v % 1 leto 2 leto 

1. Lastna denarna sredstva podjetnika 49.320 50% 49.320  
2. Lastna denarna sredstva podjetnika     

A. SKUPAJ LASTNA SREDSTVA 49.320 50% 49.320 0

1. Posojila pri bankah in drugih pravnih in 
fiz. osebah 0 0 0  0

2. Subvencija Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja 49.320 50% 49.320 0 

3. Posojilo pri Slovenskem podjetniškem 
skladu 0 0 0 0

4. Posojilo podjetnika 0 0 0 0

B. SKUPAJ POSOJILA 49.320 50% 49.320 0
C. SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA (A+B) 98.640 100% 98.640 0

Vir: Rezultati lastnih izračunov 2009. 

Iz zgornje tabele je razvidno, da 50 % delež denarnih sredstev predstavljajo 
investitorjeva lastna denarna sredstva, 50 % delež pa predstavlja subvencija Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Subvencija 

Subvencija je denarna podpora, pomoč, navadno iz družbenega proračuna za 
določene namene. Subvencija za obravnavani primer je tako po drugem odstavku, 20. 
člena Zakona o dohodnini obdavčena, ker gre za subvencijo, ki jo posameznik prejme v 
zvezi z doseganjem dohodkov iz zaposlitve in kapitala (Zakon o dohodnini). 

Predpostavimo, da Evropski kmetijski sklad za regionalni razvoj podeželja 
subvencijo dodeli za nakup turbine in cevovoda, zato je plan črpanja dolgoročnih 
rezervacij iz naslova prejete subvencije 20 let.  Celotna subvencija znaša 41.100 EUR, 
letno se prenese med prihodke 5 %, kar znese 2.055 EUR (več v izkazu poslovnega 
izida). 

Tabela 7.3 Izplačilo subvencije v EUR 

Načrtovano izplačilo 
Izplačilo subvencije v EUR Znesek 1 leto 2 leto 

1. Subvencija za stroške investicije (turbina + cevovod)  41.100    
A. SKUPAJ subvencija pri EKSRP 41.100 41.100 0

Vir: Rezultati lastnih izračunov 2009. 
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8 SMOTRNOST IN DONOS 

Gradnja malih hidroelektrarn je danes smiselna na lokacijah, ki omogočajo vodni 
padec najmanj štiri metre. S stališča upravljanja malih hidroelektrarn se je v praksi 
izkazalo, da so daleč najugodnejše instalacije na visokih padcih z nizkimi pretoki. To so 
instalacije s tlačnimi cevovodi in Peltonovimi turbinami, ki zagotavljajo visok 
izkoristek tudi na območju nizkih in srednjih pretokov. Prednost takih malih 
hidroelektrarn je tudi v lažjem obvladovanju vode in pojavov povezanih z vodo, saj 
imamo opraviti z majhnimi pretoki. 

Eden od odločilnih vhodnih parametrov za izračun donosnosti je predvidena letna 
proizvodnja električne energije, na katero pa poleg naravnih danosti in tehničnih rešitev 
močno vpliva tudi višina ekološko sprejemljivega pretoka oziroma biološkega 
minimuma, ki ga je potrebno spuščati po strugi mimo hidroelektrarne, za ohranjevanje 
vodnega in obvodnega življenja. 

8.1 Ocena bodočega poslovanja (izkaz uspeha) 

V izkazu uspeha prikazujemo prihodke in odhodke. Razlika med njimi je poslovni 
izid v obravnavanem obdobju. Če je razlika med prihodki in odhodki pozitivna, 
govorimo o dobičku, pri negativni razliki pa o izgubi (Bojnec idr. 2007). 

8.1.1 Prihodki od poslovanja 

Delimo jih na prihodke od poslovanja, finančne prihodke in izredne prihodke. 

Tabela 8.1 Prihodki od poslovanja 

Vrsta plan  leta 1 Plan leta 2 Plan leta 3 
Količina Vrednost Količina Vrednost Količina Vrednostproizvoda/storitve/prihodka 
V MWh V EUR V MWh V EUR V MWh V EUR 

Proizvedena električna energija 167,96 10.650 167,96 10.650 167,96 10.650

A. SKUPAJ  ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE  

 10.650  10.650   10.650

B. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 
(Subvencija) 

 2.055  2.055   2.055

C. KOSMATI DONOS OD 
POSLOVANJA (A + B) 

 12.705  12.705   12.705

Vir: Rezultati lastnih izračunov 2009. 

Kosmati donos od poslovanja za posamezno leto, tako predstavlja tržno vrednost 
električne energije (za male hidroelektrarne znaša 63,41 EUR/ MWh), ki je pomnožena 
s količino proizvedene električne energije. Zmnožku je prišteta še prejeta subvencija za 
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nakup turbine, generatorja in cevovoda. 41.100/ 20 let = 2.055 EUR (upoštevana 5 % 
amortizacija). Prihodki od poslovanja tako letno znašajo 12.705 EUR. 

8.1.2 Stroški poslovanja (poslovni odhodki) 

Stroški (Bojnec idr. 2007, 54) so v denarju izraženi potroški proizvodnih 
dejavnikov. So ekonomska oziroma denarna kategorija. Eksplicitne stroške 
predstavljajo dejanski izdatki, kot so stroški materiala, plače, najemnine in podobno 
medtem, ko bi implicitne stroške predstavljali stroški, ki bi nastali, v primeru, da bi 
izbrali sicer opuščeno možnost (oportunitetni stroški). 

V primeru, da bi znesek 41.100 EUR, ki ga namenimo izgradnji male 
hidroelektrarne, vložili na banko Koper d. d. za obdobje enega leta, znaša obrestna mera 
3% (Banka Koper 2009).  

Oportunitetni strošek za eno leto: 41.100  x  0,03  = 1.230 EUR 
Z investicijo v malo hidroelektrarno imamo že prvo leto dobiček v višini 3.682 

EUR, kar pomeni, da je investicija v malo hidroelektrarno bolj dobičkonosna, kot če bi 
omenjen znesek vložili na banko.  

Za pridobitna podjetja so pomembni tudi stalni in spremenljivi stroški. Stalne 
oziroma fiksne stroške (FC) povzročijo stalni proizvodni dejavniki in se glede na obseg 
proizvodnje v kratkem obdobju ne spreminjajo (plačilo obresti, delno plače, najemnine 
ipd.), spremenljivi stroški (VC) pa so neposredno povezani z obsegom proizvedenega 
proizvoda. Vsota stalnih in spremenljivih stroškov predstavlja celotne stroške (TC).  

Delimo jih na: odhodke od poslovanja, finančne odhodke in izredne odhodke. 

Tabela 8.2 Stroški poslovanja 

Vrsta stroška v EUR 1 leto 2 leto 3 leto 
doseženo €/mesec €/leto €/mesec €/leto €/mesec €/leto 

A. SKUPAJ STROŠKI 
PORABLJENEGA MATERIALA    0   0    0
1. Strošek porabljene el. energije 15  180  15  180  15  180  
2. Strošek interneta 25  300  25  300  25  300  
3. Strošek zavarovanja 35  420  35  420  35  420  
4. Strošek nadzora 120  1.440  120  1.440  120  1.440  
5. Strošek koncesijskih dajatev 510 510   510  
B. SKUPAJ STROŠKI STORITEV 
(1+2+3+4+5)  2.850  2.850   2.850
C. SKUPAJ STROŠKI (A+B)  2.850 2.850  2.850

Vir: Rezultati lastnih izračunov 2009. 

V tabeli so prikazani predvideni stroški, ki bodo nastali pri poslovanju. Strošek za 
posamezno storitev je prikazan tako na mesečni, kot tudi na letni ravni. Če povzamemo, 
bodo celotni stroški iz poslovanja znašali 2.850 EUR letno, ob predpostavki, da se cene 
navedenih storitev ne bodo drastično spremenile.  
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Amortizacija 

Pomeni strošek, ki nastane na podlagi uporabe osnovnih sredstev v proizvodnem 
procesu. Uporabljeno osnovno sredstvo v procesu proizvodnje izgublja svojo vrednost, 
zato je potrebno sprotno odpisovanje njegove vrednosti. Z vidika toka poslovnega izida 
odpisovanje vrednosti osnovnega sredstva predstavlja strošek, z vidika finančnega toka 
pa pritok, saj je amortiziranje zmanjševanje vrednosti sredstev, ki jih amortiziramo. 
(Bojnec idr. 2007)  

Tabela 8.3 Letne amortizacijske stopnje za izračun planirane amortizacije 

Letne amortizacijske stopnje v % po katerih se izračunava planirana amortizacija 
A. ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA: 10,00%
B. ZA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA:  
1. Poslovni prostori/zgradba 6,00%
2. Oprema  
- Turbine, generatorji, transformatorji 5,0%
- Strojni deli tlačnega cevovoda, rešetke, zapirala, jeklene obloge 5,0%
3. Računalniki in računalniška oprema 25,0%
4. Drugo 10,0%

Vir: Navodilo o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
 in opredmetenih osnovnih sredstev 2005. 

Tabela 8.4 Stroški planirane amortizacije v EUR 

1 2 3 4 
Stroški amortizacije v EUR plan plan plan plan 

1. Računalniški programi/ programska oprema 90 90 90 90
2. Priklop na elektro omrežje 650 650 650 650
3. Montaža in spuščanje v pogon 730 730 730 730
A. NEOPREDMETENA SREDSTVA (1+2+3) 1.470 1.470 1.470 1.470
1. Poslovni prostori/zgradba 
    - Zajetje, strojnica, dovodni kanal 402 402 402 402
2. Oprema:   
    - Turbina in generator 1.730 1.730 1.730 1.730
    - Električna omarica 475 475 475 475
    - Jez z zapornico in rešetkami 250 250 250 250
    - Cevovod s polaganjem  500  500  500  500
3. Računalnik in oprema 425 425 425 425
B. SKUPAJ OPREDMETENA OSNOVNA SR. (1+2+3) 3.782 3.782 3.782 3.782
C. SKUPAJ (A+B) 5.252 5.252 5.252 5.252

Vir: Rezultati lastnih izračunov 2009. 

Iz tabele 8.4 je tako razvidno, da letna amortizacija (za prva štiri leta) skupaj za 
neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva znaša 5.252 EUR. Letne 
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amortizacijske vrednosti so izračunane na podlagi veljavnih letnih amortizacijskih 
stopenj.  

Tabela 8.5 Stanje na dan 31. december v EUR 

1 2 3 4 
Stanje na dan 31. december v EUR  plan plan plan plan 

1. Računalniški programi/ programska oprema 810 720 630 540
2. Priklop na elektro omrežje 5.850 5.200 4.550 3.900
3. Montaža in spuščanje v pogon 6.570 5.840 5.110 4.380
A. NEOPREDMETENA SREDSTVA (1+2+3) 13.230 11.760 10.290 8.820
1. Poslovni prostori/zgradba 
    - Zajetje, strojnica, dovodni kanal 6.298 5.896 5.494 5.092
2. Oprema:  
    - Turbina in generator 32.870 31.140 29.410 27.680
    - Električna omarica 9.025 8.550 8.075 7.600
    - Jez z zapornico in rešetkami 4.750 4.500 4.250 4.000
    - Cevovod s polaganjem  9.500 9.000 8.500 8.000
3. Računalniki in oprema 1.275 850 425 0

B. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
(1+2+3) 63.718 59.936 56.154 52.372
C. SKUPAJ (A+B) = neodpisana vrednost 76.948 71.696 66.444 61.192

Vir: Rezultati lastnih izračunov 2009. 

V tabeli 8.5 so prikazani stroški amortizacije za posamezno leto, hkrati je 
prikazana, za letno amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih sredstev, zmanjšana 
začetna vrednost investicije. 

8.2 Izkaz poslovnega izida oziroma izkaz uspeha bodočega poslovanja  

Gre za računovodski izkaz, v katerem so prikazani rezultati poslovanja v nekem 
časovnem obdobju (navadno je zajeto obdobje enega leta). V njem so prikazani prihodki 
in odhodki. Če je razlika med prihodki in odhodki pozitivna, govorimo o dobičku, pri 
negativni razliki pa o izgubi (Bojnec idr. 2007).   
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Tabela 8.6 Izkaz poslovnega izida bodočega poslovanja 

1 2 3 4 P O S T A V K A 
plan plan plan plan 

1. Čisti prihodki od prodaje 10.650 10.650  10.650  10.650 
    Čisti prihodki na domačem trgu 10.650 10.650 10.650 10.650
2. Drugi poslovni prihodki 2.055 2.055 2.055 2.055
3. Stroški blaga, materiala in storitev 2.340 2.340 2.340 2.340

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0 0 0 0
b) Stroški porabljenega materiala 180 180 180 180
1. Stroški surovin in materiala          0 0 0 0
2. Stroški pomožnega materiala 0 0 0 0
3. Stroški nadomestnih delov 0 0 0 0
4. Drugi stroški materiala 180 180 180 180
c) Stroški storitev 2.160 2.160 2.160 2.160
1. Stroški promocijskih aktivnosti 0 0 0 0
2. Izdelava proizvodov 0 0 0 0
3. Stroški prevoznih storitev 0 0 0 0
4. Stroški vzdrževanja 0 0 0 0
5. Stroški najemnin 0 0 0 0
6. Stroški drugih storitev 2.160 2.160 2.160 2.160

4. Stroški dela 0 0 0 0
a) Stroški plač 0 0 0 0
b) Stroški pokojninskih zavarovanj 0 0 0 0
c) Stroški drugih zavarovanj 0 0 0 0
d) Drugi stroški dela 0 0 0 0

5. Odpisi vrednosti, amortizacija 5.252 5.252 5.252 5.252
1. Ne-opredmetena sredstva 1.470 1.470 1.470 1.470
2. Opredmetena osnovna sredstva 3.782 3.782 3.782 3.782

2.1. Poslovni prostori/zgradba 402 402 402 402
2.2. Oprema 2.955 2.955 2.955 2.955
2.3. Računalniki z opremo 425 425 425 425
2.4. Drugo 0 0 0 0

6. Drugi poslovni odhodki 510 510 510 510
7. Finančni prihodki       
8. Finančni odhodki   
9. Drugi prihodki       
10. Drugi odhodki       
11. DOHODEK/NEGATIVNI  IZID 4.603 4.603 4.603 4.603
12. Davek od dohodkov iz dejavnosti 921 921 921 921
13. PODJETNIKOV DOBIČEK/IZGUBA 3.682 3.682 3.682 3.682

Vir: Rezultati lastnih izračunov 2009. 
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Opis dobljenih rezultatov za izkaz poslovnega izida (postopek je enak za vsa 

nadaljnja leta):  

− Razlog za uporabo pričakovane stopnje davka na dohodek pravnih oseb (20 %) 
za leto 2010 in nadaljnja leta je ravno predviden pričetek obratovanja male 
hidroelektrarne v letu 2010. 

−  V izkazu poslovnega izida so tako zajeti prihodki od poslovanja (čisti prihodek 
od prodaje), drugi poslovni prihodki (subvencija), stroški poslovanja, odpisi 
vrednosti, amortizacija, drugi poslovni odhodki (koncesnina).  

− Prihodki od poslovanja in drugi poslovni prihodki zmanjšani za stroške 
poslovanja, odpis vrednosti, amortizacijo, druge poslovne odhodke 
(koncesnina) predstavljajo dohodek/ negativen izid.  

− Dohodek: 4.603 EUR, zmanjšan za davek od dohodkov iz dejavnosti 921 EUR, 
predstavlja podjetnikov dobiček. Ker je razlika med prihodki in odhodki 
pozitivna, govorimo o dobičku, in sicer v višini 3.682 EUR letno. 

8.3 Bilanca stanja bodočega poslovanja 

Bilanca stanja (Bojnec idr. 2007, 53) prikazuje stanje premoženja (sredstev), ki ga 
ima podjetje na določen dan na eni strani, ter izvor teh sredstev na drugi strani 
(obveznosti do virov sredstev). Sredstva so prikazana na aktivi, njihovi viri pa na pasivi 
bilance stanje. Sredstva in obveznosti do virov sredstev sta statični ekonomski 
kategoriji, saj prikazujeta stanje premoženja podjetja in njegove vire v določenem 
trenutku. Osnovno načelo je, da je aktiva enaka pasivi. 
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Tabela 8.7 Bilanca stanja bodočega poslovanja 

Postavka na dan 31.12. leta v EUR 0 1 2 3 4 
 doseženo plan plan plan plan 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 82.200 76.948 71.696 66.444 61.192
I. Ne-opredmetena sredstva in DAČR 14.700 13.230 11.760 10.290 8.820

1. Ne-opredmetena sredstva 14.700 13.230 11.760 10.290 8.820
2. Dolgoročne AČR 0 0 0 0 0

II. Opredmetena osnovna sredstva 67.500 63.718 59.936 56.154 52.372
1. Zemljišče 0 0 0 0 0
2. Poslovni prostori/zgradba 6.700 6.298 5.896 5.494 5.092
3. Oprema, vozila, mehanizacija 59.100 56.145 53.190 50.235 47.280
4. Računalniki z opremo 1.700 1.275 850 425 0
5. Drugo 0 0 0 0 0

III. Naložbene nepremičnine 0 0 0 0 0
IV. Dolgoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0
V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0 0 0
B.  KRATKOROČNA SREDSTVA 0 8.215 15.094 21.973 28.852
I. Sredstva za prodajo 0 0 0 0 0
II. Zaloge 0 0 0 0 0
III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0
IV.  Kratkoročne poslovne terjatve 0 1.065 1.065 1.065 1.065
V. Denarna sredstva 0 7.150 14.029 20.908 27.787
C. KRATKOROČNE AČR 0 0 0 0 0
Č. TERJATVE DO PODJETNIKA 0 0 0 0 0
SREDSTVA 82.200 85.163 86.790 88.417 90.044
A. PODJETNIKOV KAPITAL 41.100 44.782 48.464 52.146 55.828
B. REZERVACIJE IN DPČR 41.100 39.045 36.990 34.935 32.880

1. Rezervacije 0 0 0 0 0
2. Dolgoročne PČR (subvencija) 41.100 39.045 36.990 34.935 32.880

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 0 0 0
I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 0 0 0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 0 0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 0 1.336 1.336 1.336 1.336
I. Obveznosti za odtujitev 0 0 0 0 0
II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 0 0 0 0
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 0 1.336 1.336 1.336 1.336
D. KRATKOROČNE PČR 0 0 0 0 0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 82.200 85.163 86.790 88.417 90.044

Vir: Rezultati lastnih izračunov 2009. 

Pri bilanci stanja so upoštevane naslednje postavke:  

− Mesečna prodaja: 10.650 EUR/ 12 = 887,5 + 20 % DDV → 1.065 EUR 
terjatev do kupca/ mesec (* pri tem je upoštevan plačilni rok 30 dni, tako, da 
je na koncu leta odprta terjatev enega meseca). 

− Mesečna nabava: 2.850 EUR/ 12 = 237,5 + 20 % DDV → 285 EUR 
obveznost do dobavitelja/ mesec (* pri tem je upoštevan plačilni rok 30 dni, 
tako, da je ob koncu leta odprta obveznost enega meseca).  
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− Obveznost do države iz naslova DDV. Davek od mesečne prodaje znaša 177,5 
EUR, od nabave pa 47,5 EUR, kar pomeni, da je neto obveznost za DDV→ 
130 EUR. 

− Obveznost do države iz naslova davka od dohodka → 921 EUR.  
 

Tabela 8.8 Razlika med vsemi prilivi in odlivi je stanje denarja na TRR 

Razlika med vsemi prilivi in odlivi je stanje denarja na transakcijskem računu 
  1 2 3 4 
Stanje denarnih sredstev predhodnega obdobja  0 7.150 14.029 20.908
Prilivi od kupcev (en mesec preteklega leta 
+ 11 mesecev tekočega leta) 11.715 12.780 12.780 12.780
Odlivi dobavit.( en mesec preteklega leta 
+ 11 mesecev tekočega leta) 3.135 3.420 3.420 3.420
Plačilo DDV državi  1.430 1.560 1.560 1.560
Plačilo davka od dohodka   0 921 921 921
Stanje denarnih sredstev  7.150 14.029 20.908 27.787
   
letni davek od prodaje  2.130 2.130 2.130 2.130
letni davek od nabave  570 570 570 570
neto obveznost za davek  1.560 1.560 1.560 1.560
   
mesečna obveznost za davek  130 130 130 130
plačan davek za 11 mesecev  1.430 1.430 1.430 1.430

Zaradi zaokroževanja na cele zneske, so razlike upoštevane na denarnih sredstvih. 
Podjetnikov kapital se iz leta v leto povečuje za čisti dobiček tekočega leta.  

Vir: Lastni izračuni 2009.  
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8.4 Izkaz denarnih tokov bodočega poslovanja 

Denarni tok je seštevek čistega dobička (zmanjšan za izgubo) ter amortizacije 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v 
posameznem obdobju.  

Tabela 8.9 Izkaz denarnih tokov 

1 2 3 4 Postavka v EUR 
plan plan plan plan 

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU         
1. Dobiček (izguba) pred obdavčitvijo 4.603 4.603 4.603 4.603
2. Amortizacija 5.252 5.252 5.252 5.252
3. Davki iz dobička -921 -921 -921 -921
4. Zmanjšanje (- povečanje) poslovnih terjatev -1.065 0  0  0 
5. Zmanjšanje (- povečanje) zalog 0 0  0  0 
6. Povečanje (- zmanjšanje) poslovnih dolgov 1.336 0  0  0 
7. Povečanje za finančne odhodke 0 0  0  0 

Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju 9.205 8.934  8.934 8.934
    
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   

1. Prejemki (+) in izdatki (-) pri ne-opredmetenih 
dolgoročnih sredstvih 

0 0  0  0 

2. Prejemki (+) in izdatki (-) pri opredmetenih osnovnih 
sredstvih 

0 0  0  0 

3. Prejemki od kratkoročnih finančnih naložb      
Pribitek prejemkov ali izdatkov pri naložbenju 0 0  0  0 
        
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU       

1. Prejemki (+) za vplačan in izdatki (-) za vračilo  
kapitala 

0 0  0  0 

2. Prejemki (+) in izdatki (-) za dolgoročne finančne 
obveznosti in DPČR 

-2.055 -2.055 -2.055  -2.055

3. Prejemki (+) in izdatki (-) za kratkoročne finančne 
obveznosti 

0 0  0  0 

Prebitek prejemkov ali izdatkov pri financiranju 0 0  0  0 
    
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 7.150 14.029 20.908 27.787

1. Denarni izid v obdobju 7.150 6.879 6.879 6.879
2. Začetno stanje denarnih sredstev 0 7.150 14.029 20.908
3. Končno stanje denarnih sredstev 7.150 14.029 20.908 27.787

Vir: Rezultati lastnih izračunov 2009. 

Opis dobljenih rezultatov za izkaz denarnih tokov za prvo leto (postopek je enak za 
vsa nadaljnja leta):  

− Vpiše se poslovni izid pred obdavčitvijo: 4.603 EUR; to je neto prvi podatek 
o prilivu denarja (prihodki – odhodki) 
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− Vpiše se znesek amortizacije: 5.252 EUR; to povečuje denarni tok, ker za 
amortizacijo ni plačila v denarju (je le prikazan strošek). Za to postavko 
predstavlja odliv denarja ob nakupu osnovnega sredstva.  

− Davek iz dobička: -921 EUR; to zmanjšuje denarni tok, ker ta davek moramo 
plačati.  

− Povečanje oziroma zmanjšanje terjatev: -1.065 EUR; tu ugotovimo razliko 
med terjatvami predhodnega leta in terjatvami tekočega leta. Ker so terjatve 
tekočega leta višje kot terjatve predhodnega leta, pomeni zmanjšanje denarnega 
toka (terjatev še ni bila poplačana, zato ni bilo priliva). 

− Povečanje oziroma zmanjšanje obveznosti: 1.336 EUR; ta postavka se obnaša 
obratno kot terjatve (če so obveznosti tekočega leta višje, kot obveznosti 
predhodnega leta,  pomeni, da je denar ostal na transakcijskem računu – ni bilo 
odliva.  

− Pasivne časovne razmejitve (subvencija): 2.055 EUR; tu zmanjšamo denarni 
tok, ker koriščenje subvencije ni priliv. Predstavlja le priliv za prvo leto, ko 
smo nabavljali osnovno sredstvo. 

Vse vrednosti v alinejah se seštejejo in tako dobimo denarni izid v obdobju = 
7.150 EUR. Začetno stanje denarnih sredstev je 0 EUR, kar pomeni, da je končno stanje 
denarnih sredstev dobljen denarni izid, in sicer 7.150 EUR. Poudariti velja, da je 
pravilno sestavljen izkaz denarnega toka ekvivalenten končnemu stanju denarnih tokov 
v bilanci stanja.  
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9 SKLEP 

Diplomska naloga je potrdila smiselnost izgradnje male hidroelektrarne kot 
dopolnilne dejavnosti visokogorske kmetije.  

Ugotovljeno je, da je tudi potok, z relativno nizkim pretokom, moč izkoristiti za 
proizvodnjo električne energije in s tem zagotoviti dodaten zaslužek kmetiji. Za 
obravnavani primer se tako postavi mala hidroelektrarna moči 25 kW, s Francisovo 
spiralno turbino in asinhronim generatorjem, za kar je pridobljena ponudba slovenskega 
dobavitelja.  

Odločitev o investiciji v izgradnjo male hidroelektrarne je pogojena tudi s 
pridobitvami številnih soglasij in dovoljenj, kar je podrobno predstavljeno v diplomski 
nalogi. Poraja se vprašanje ali dokaj zapletena t.i. birokracija ne odvrne morebitnega 
investitorja od namena gradnje.  

Predviden strošek upravljanja je minimalen, saj predstavljena mala hidroelektrarna 
ne vključuje zaposlenega in je tako letni donos v primerjavi z vloženim delom dovolj 
visok za upravičenost investicije. Zaradi visokih investicijskih stroškov in razmeroma 
nizkega letnega donosa, v primerjavi z investicijo, je naložba smiselna le, če se v ta 
namen pridobijo nepovratna sredstva. Ker je gradnja obravnavane male hidroelektrarne 
predvidena v letih 2010 – 2011, se je smiselno potegovati za nepovratna sredstva, ki jih 
je predvidel Evropski sklad za razvoj podeželja v Programu za razvoj podeželja za 
programsko obdobje 2007 - 2013. Iz obravnavanega primera je tudi razvidno, da je 
doba vračanja lastnih investitorjevih sredstev daljša od enajstih let, kljub temu, da znaša 
prejeta subvencija kar 50 % celotne naložbe. To nakazuje, da bi ob višjem deležu 
subvencije odločitev za investicijo sprejelo več zasebnikov, saj podobnih vodotokov, 
kot je v obravnavanem primeru, v Sloveniji ni malo. 

V tem razmišljanju pa ne smemo pozabiti, da govorimo o čistem, obnovljivem viru 
električne energije, kar bo v prihodnosti, ne le v slovenskem, temveč tudi v globalnem 
prostoru, imelo izredno pomembno vlogo. 
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PRILOGE  

Priloga 1 Ponudba opreme za malo hidroelektrarno 
Priloga 2 Ponudba za cevovod 
Priloga 3 Vloga za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode



 

 



Priloga 1 

 



Priloga 1 

 

 



Priloga 1 

 



Priloga 2 
 

 

 



Priloga 2 

 

 



Priloga 3 
 

 

 



Priloga 3 

 

 



Priloga 3 
 

 

 



Priloga 3 

 

 



Priloga 3 
 

 

 



Priloga 3 

 

 


