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POVZETEK: 

 

 

 

 

Magistrska naloga, mala hidroelektrarna na reki Sopoti, je izdelana z namenom in ciljem 

ugotoviti smiselnost koriščenja tega vodnega vira.  Izbira in obdelava te teme me je pritegnila 

iz tega razloga, ker je tu nekoč že obratovala mala hidroelektrarna, ki pa so jo približno pred 

dvajsetimi leti ustavili.  

V nalogi sem zajel in predstavil zakonodajo in postopke, ki so potrebni pri izvedbi takega 

projekta. Na splošno je, moja ugotovitev, da so v naši državi ti administrativni postopki 

preveč zahtevni, še bolj pa komplicirano zastavljeni.  

Na koncu naloge sem v ekonomski analizi  prikazal in dokazal, z določenimi metodami , da je 

smiselno postaviti tako elektrarno in jo koristiti kot stalen obnovljiv vir. 
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ABSTRACT: 
 

 

The master's thesis »The small hydro plant on the riverSopota«; (Mala hidroelektrarna na 

reki Sopoti) is written with an aim to asses the benefits of employing the previously mentioned 

hydro plant as anenergy source. The theme and its analysis intrigued me due to the fact that 

thepower plant used to be operational but closed its doors nearly twenty years ago. 

The thesis comprises of the presentation of the legislation and the legislativeprocedures 

needed for the execution of such a project. I have come to theconclusion that these 

administrative procedures are too overwhelming in ourcountry and moreover, complicated. 

In the economic analysis at the end of the thesis I have demonstrated and proventhat the 

setting up and employment of such a hydro plant as a renewable energysource is reasonable. 
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SEZNAM KRATIC 
 

Agencija Republike Slovenije za okolje je pristojna za izdajanje koncesij za rabo vodain 

vodnih dovoljenj. Podrobnejše informacije in posamezne vloge najdete na spletni strani 

agencije www.arso.gov.si. 

Center za podpore, ki deluje v okviru podjetja Borzen, organizator trga z električno 

energijo, d. o. o., je pristojen za upravljanje s sredstvi, ki jih zberejo s prispevki, sklepanje 

pogodb o podporah, izplačila podpor, odkup električne energije od proizvajalcev, ureditev 

izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo za odkupljeno električno energijo 

in prodajo odkupljene električne energije na trgu. Spletna stran: www.borzen.si.  

Eko sklad, j.s. nudi ugodnejše financiranje proizvodnih naprav na obnovljive vire 

energije s krediti z niţjo subvencionirano obrestno mero.Spletna stran: www.ekosklad.si.  

Elektrodistribucijska podjetja so s strani podjetja SODO pooblaščena za izdajanje 

priključnih pogojev in soglasji za priključitev. Distribucijska podjetja v postopku gradnje 

proizvodnih naprav izvedejo pregled ločilnega mesta, ki mu sledi začasni poskusni priklop in 

nato sklenitev pogodbe o priključitvi na električno omreţje. 

Seznam slovenskih elektro distributerjev: 

   ELEKTRO LJUBLJANA D.D., spletna stran: www.elektro-ljubljana.si, 

   ELEKTRO GORENJSKA D.D., spletna stran: www.elektro-gorenjska.si, 

   ELEKTRO MARIBOR D.D., spletna stran: www.elektro-maribor.si, 

   ELEKTRO PRIMORSKA D.D., spletna stran: www.elektro-primorska.si, 

   ELEKTRO CELJE D.D., spletna stran: www.elektro-celje.si. 

Engis - geografski informacijski sistem za področje obnovljivih virov energije.  

Spletna stran: www.engis.si. 

Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo  deluje  v  pristojnosti  

Ministrstva za gospodarstvo. Naloga Energetskega inšpektorata je, da izvede tehnični pregled 

proizvodnih naprav, kjer preverja skladnost naprav in opreme z ustreznimi predpisi. Na 

podlagi uspešno opravljenega tehničnega pregleda se na zahtevo investitorja izda obratovalno 

dovoljenje. Spletna stran: www.ier.gov.si. 

Javna agencija Republike Slovenije za energijo je pristojna za izdajanje deklaracij za 

proizvodne naprave, odločb o dodelitvi podpore za električno energijo, proizvedeno iz OVE 

ali s SPTE in potrdil o izvoru električne energije. Vse potrebne vloge in dodatne informacije 

najdete na spletni strani agencije www.agen-rs.si. 

Občine so pristojne za izdajanje lokacijskih informacij. Interesenti dobijo potrebne obrazce za 

vlogo na spletnih straneh občine, v kateri ţelijo graditi proizvodno napravo. 

SODO d.o.o., sistemski operater distribucijskega omreţja z električno energijo, ureja 

postopke priklopa na elektroenergetsko omreţje za uporabnike. Spletna stran: www.sodo.si, 

Upravne enote delujejo v okviru Ministrstva  za  javno upravo  in  so pristojne  za izdajanje 

gradbenih dovoljenj. Seznam upravnih enot, s sedeţi uradov in potrebnimi obrazci, so 

dosegljivi na spletni strani www.upravneenote.gov.si. 

OVE Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranja in v celoti ali preteţno 

obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra, biomase, geotermalne in ne akumulirana  

sončna energija. 

SPTE Sočasna proizvodnja toplote in električne energije, dosegajo se  bistveno višji  

izkoristki, kot pri  ločeni proizvodnji.  
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1. UVOD 

 

Voda je eden izmed najstarejših virov energije, ki so se je naučili izkoriščati ţe v 

pradavnini.  Ko so ugotovili, da je to neusahljiv vir, za katerega danes uporabljamo izraz 

obnovljivi vir, pa je  človeka neločljivo vezala nanjo tako, da njenega izkoriščanja za 

energetske potrebe ni v zgodovini nikoli več opustil. Prvotne naprave, ki so izkoriščale 

energijo vode, kot so mlini, kovačije in ţage, so bile sposobne izkoriščati mehansko 

energijo vode na kraju samem. Zaradi tega so bile postavljene ob vodotokih, ki so jim 

nudili to energijo.  

Konec 19. in v začetku 20. stoletja se je odprlo povsem novo obdobje s pretvorbo vodne 

energije v električno. Z razvojem izkoriščanja električne energije so tudi potrebe po njej 

strmo naraščale. To pa je hkrati pospešilo razvoj in gradnjo hidroelektrarn. V današnjem 

času se večji del vodne energije uporablja za proizvajanje elektrike. V Sloveniji 

proizvedejo vodne elektrarne pribliţno tretjino električne energije, ostalo energijo pa 

dobimo iz jedrske elektrarne ter elektrarn na fosilna goriva.  

Glede na naravnogeografsko danost je Slovenija vodno bogata drţava. Potencial vodnih 

tokov v Sloveniji znaša okoli 19.400 GWh na leto. Tehnično se bi ga dalo izkoristiti le 

9.100 GWh letno, dejansko pa izkoriščamo le okoli 40 % vodnega potenciala . Tehnični 

potencial manjših vodotokov znaša 2.000 GWh na leto, praktično pa lahko izkoristimo le 

1.100 GWh na leto. 

Danes imamo v Sloveniji 19 velikih hidroelektrarn, ki se nahajajo na reki Soči, Savi in 

Dravi. Njihova instalirana moč je  preko 9.000 GW, proizvodnja električne energije pa je 

trenutno na letnem nivoju preko 2.800 GWh. 

Malih hidroelektrarn je v Sloveniji trenutno preko 400. Večina se jih nahaja v alpskem in 

predalpskem svetu. Te elektrarne proizvedejo na leto  400 GWh električne energije, kar 

predstavlja 12,2 % vse proizvedene električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji.  

Elektroenergetsko stanje v Sloveniji je slabo. Vedno večji je primanjkljaj med proizvodnjo 

in porabo električne energije, zato uvoz elektrike še vedno narašča. Gradi se prepočasi in v 

bodočnosti je pričakovati še večjo odvisnost od uvoza električne energije, kakor ostalih 

energentov. Večja poraba obnovljivih virov energije lahko le samo omili sedanjo 

energetsko krizo, ne more pa je rešiti. Za gradnjo elektrarne potrebujemo nekaj let časa, 

poleg tega nasprotujejo okoljevarstveniki  vsaki novi lokaciji, tako da tudi za bodoče nove 

objekte slabo kaţe. 

Slovenija je, s sprejetjem novega energetskega zakona in podzakonskih aktov, vzpostavila 

celovit zakonodajni okvir za delovanje in spodbujanje razvoja zelene energije. Dodatno 

novo vsebino prinašajo evropske direktive in smernice, predvsem direktivi 2001/77/ES in 

2004/8/ES o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije in 

so proizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote ter smernice o okoljskih drţavnih 

pomočeh.     
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2. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 

 

2.1. Pomen obnovljivih virov energije 

 

Obnovljivi viri energije so viri energije, v nadaljevanju OVE, ki se v naravi ohranjajo in v 

celoti ali preteţno obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra, biomase, geotermalne in 

ne akumulirane  sončne energije. 

OVE vključuje vso energijo, ki jo zajemamo iz stalnih procesov, kot so sončno sevanje, 

veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza s katero rastline gradijo 

biomaso, bibavica in zemeljski tokovi (geotermalna energija). 

Večina OVE, razen geotermalne energije in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega 

sevanja. Nekatere oblike OVE so shranjena sončna energija. Deţ in vodni tokovi ter veter 

so posledica kratkotrajnega shranjevanja sončne toplote v atmosferi. Biomasa se nabira v 

toku enoletnega obdobja rasti  (kot na primer slama) ali več let ( v lesni biomasi). 

Večja izraba obnovljivih virov energije v splošnem prinaša, poleg samega energetskega 

prispevka pri pokrivanju porabe, še vrsto drugih pozitivnih sekundarnih učinkov, in sicer: 

 zmanjševanje emisij v okolje, 

 je čist vir energije, 

 varčevanje fosilnih goriv, 

 razvoj lokalnega in nacionalnega gospodarstva, 

 nova delovna mesta, 

 lokalna razpoloţljivost, 

 decentralizacijo oskrbovalnih sistemov, 

 večjo zanesljivost oskrbe, 

 je zanesljiva, preizkušena tehnologija, 

 dolga ţivljenjska doba hidroelektrarn, 

 stroški vzdrţevanja in obratovanja so nizki, 

 nadzor obratovanja je razmeroma enostaven, 

 zmanjšana odvisnost od uvoza goriv. 

 

 

Obnovljivi viri so pomemben vir primarne energije v Sloveniji in edini vir trajnostne 

energije. Povečevanje njihovega deleţa je ena od prioritet energetske in okoljske politike 

drţave. Če upoštevamo, da Slovenija za svoje potrebe uvozi okrog 65 % celotne primarne 

energije, so obnovljivi viri energije pomembna nacionalna strateška zaloga energije. Pri 

tem pa ne smemo pozabiti tudi njihovih ugodnih socialnih in okoljskih učinkov. Poleg tega 

ima naša drţava enako dobre ali celo boljše naravne potenciale za rabo obnovljivih virov 

energije v primerjavi z drugimi drţavami EU. Največji deleţ obnovljivih virov v Sloveniji 

sestavljata energija biomase in hidroenergije.  

 

Vodno energijo uvrščamo med obnovljive vire, kjer je voda, ki teče skozi vodno 

elektrarno, del vodnega cikla, ki ga poganja sonce. Čista je v tem pomenu, ker njena 

pretvorba v električno energijo ne onesnaţuje okolja in skrbi za zmanjševanje emisij plinov 

tople grede, saj zamenjuje ostale načine pretvorbe energije . V smislu obnovljivih virov 
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energije v glavnem razumemo samo hidroelektrarne  (HE) z majhnim učinkom ( 5 – 10 

MW) in ne vseh hidroelektrarn, katere dosegajo moči tudi preko 10 GW. Glavni razlog je v 

pomenu ohranjenosti okolja, ki je neposredno vezano na OVE. Pri velikih hidroelektrarnah 

je vpliv na okolje zelo velik, zaradi zavodnjevanja celih dolin, velike emisije metana ( 

razpad potopljenega rastlinja) in lokalne spremembe klime, zaradi velike količine vode. Z 

razliko od tega se, male hidroelektrarne bistveno bolje vključijo v okolje, majhna pa je tudi 

poraba energije za njihovo izgradnjo.  

 

2.2. Elektrika iz obnovljivih virov 

 

Elektrika je najkakovostnejša oblika energije (čista energija), zato  jo je mogoče pretvarjati 

v vse druge oblike  (mehanska, toplotna, sevalna itd..). Sodobna druţba sloni na nemoteni 

oskrbi z elektriko in ni mogoče pričakovati, da se bo poraba zmanjšala. Postopna 

robotizacija in informatizacija proizvodnje, posebej v deţelah s staranjem prebivalstva, in 

tudi njena širša uporaba v prometu, diktira večjo porabo.  

Po oceni strokovnjakov bo treba v EU do leta 2020 zgraditi 300.000 MW novih elektrarn, 

da bi nadomestili stare in pokrili pričakovano povečanje porabe. To pomeni, v naslednjih  

letih (do 2020) izgradnjo 250 novih 1200 MW močnih elektrarn ali skoraj dve na mesec.  

Poleg tega je treba za te elektrarne zagotoviti tudi gorivo za njihovo celotno ţivljenjsko 

dobo, to je za pribliţno 40 let . Naloga je zelo teţka, tako za politike kot za 

gospodarstvenike v EU, saj ţe danes uvaţamo več kot 56 % primarne energije. 

Z uporabo OVE za proizvodnjo elektrike dolgoročno rešimo problem oskrbe z gorivom, 

toda v elektroenergetski sistem vpeljemo številne vremenske nestabilnosti, ki so povezane 

z naravo sončnega sevanja in spremembami vremena. Zato je treba poiskati take 

kombinacije tehnologij in prostorskih danosti, ki bi vplive in nestabilnosti zmanjšale na 

najmanjšo moţno mero. Uporabo vetrnic in sončnih celic, v povezavi s hidroelektrarnami 

in elektrarnami na biomaso, lahko pomaga reševati teţave v manjšem obsegu. 

 

2.3. Vpliv malih HE na okolje 

 

Male HE so še posebej primerne za podeţelske in izolirane kraje, saj so ekonomska 

alternativa električnemu omreţju. Sistemi priskrbijo poceni, neodvisen in nepretrgan 

električni tok brez škodljivega vpliva na okolje, pa tudi sredstva za zajezitev rek niso 

velika. 

Male HE nimajo na okolje nobenega večjega vpliva. V velikih primerih vplivajo na okolje 

in druţbo pozitivno, saj nadomeščajo proizvodnjo energije iz fosilnih goriv, posledica 

katere se emisije škodljivih snovi npr. toplogrednih plinov, ţveplovega dioksida … 

Male HE prispevajo tudi k zmanjševanju nevarnosti poplavljanja rek, v določenih primerih 

pa celo povečujejo biološko raznovrstnost. 
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3. REKA SOPOTA 

3.1. Izvir Sopote 

 

Reka Sopota izvira pri vasi Renke pribliţno 800 m visoko in se, kot desni pritok pri 

Radečah, izliva v reko Savo na višini 200 m. Tako ima Sopota pri svojem 40 km dolgem 

toku 600 m  višinskega padca. 

Pritoki Sopote so potoki, dolgi 10 do 15 km, hudourniške oblike z veliko erozijsko močjo.  

Desni pritoki:  

 Rakušca, 

 Glaţuta, 

 Murnov graben. 

Levi pritoki: 

 Sušjek in krajši pritoki. 

 

 
 
Slika 1: Prikazuje geografski poloţaj reke Sopote.  

 

 

 

3.2. Porečje Sopote 

 

Za porečje Sopote so značilna strma pobočja z naklonom do 40 stopinj, kar povzroča hiter 

odtok atmosferskih padavin, pa tudi močno erozijo in plazovitost tal. Tla so v strmih 

pobočjih plitka, v dolinah pa je rodovitna plast nastala na hudourniških in rečnih 

naplavinah. Velika razgibanost in strmost površja je povzročila manjše izkoriščanje 

gozdov, tako je 60 % vseh površin poraščenih z gozdovi. Večino le - teh tvorijo tako 

imenovani varovalni gozdovi, ki jih gospodarsko ne izkoriščajo. Ti gozdovi posledično 

varujejo pokrajino pred poplavami in plazovi. 

Kamninska sestava porečja Sopote je iz apnenca in dolomita. Tu je reka s pritoki zarezala 

svojo strugo v soteski. 

Na severu se vzpenja najvišji vrh Kum (1219 m), na jugu je vrh Jutna na zahodu pa Preska.  

3.3. Podnebje in padavinske razmere 
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Razni hidrometerološki podatki navajajo, pa tudi iz karte , ki prikazuje povprečne letne 

vsote korigiranih padavin v obdobju 1971 – 2000 za celotno Slovenijo, da je na območju 

Radeč letna količin padavin 1200 do 1300 mm. Največ padavin pade poleti, v obliki ploh 

in neviht, v spomladanskem in jesenskem času pa prevladujejo večdnevne ciklonske 

frontalne padavine. Najmanj padavin je pozimi, večji del pa jih je v obliki snega.  

 
Slika 2: Prikazuje povprečno letno vsoto korigiranih padavin na območju Slovenije. 

 

3.4. Dosedanja energetska izraba Sopote 

 

Reka Sopota je naravno bila zelo primerna za energetsko izrabo. Na njej so v minulih 

desetletjih nastali naslednji obrati: 

 

 Mlini: Polanc, Uman, Rozman, Laznik, Kreţe, Jarh, Podlesnik, Kovačič,  Razberger,    

              Kmetič (Podlogar), Koren, Iţanc, (Špadlek), Jakatov mlin. 

Ţage: Trbovc, Ravnikar, Peta, Zelič, Fuţina (Dornik), Rovan, Šmilk, Rjavec, Dolinšek,  

             Celestina, Kovač, Midma, Mah. 

Kovačije: Marin, Dornik. 

Hidro centrale: Njivice, Celestina, Dornik, dve HC za potrebe SLO. 

 

Danes so ti objekti, razen teh dveh HC, v fazi propadanja. Mlini ne meljejo več, ţage pa so 

postale lesni obrati, ki izkoriščajo električno energijo. Nekateri obrati so se ohranili kot 

objekt zgodovinske vrednosti. Tudi hidrocentrala Njivice je s svojo starinsko  tehnično 

opremo postala zanimiv zgodovinski objekt. Danes je to zgodovinski spomenik, ki je 

zanimiv za strokovnjake in  ekskurzije.  
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3.5. Hidrocentrala Njivice 

 

Začetek izgradnje hidrocentrale sovpada s prevzemom lastništva  bratov Piatnik na tem 

področju. To je bila delniška druţba iz Avstrije, ki je imela trden  namen povečati 

proizvodnjo papirja v Radečah. Za ta poseg pa so potrebovali električno energijo za 

razsvetljavo in pogon papirnega stroja. Leta 1907 so pričeli z gradnjo elektrarniške stavbe 

na spodnjem delu tovarne. Stavba je cca. 1000 m oddaljen niz vodno od tovarne in po 

višini za 35 m. To hidrocentralo so, leto kasneje, tudi vzpostavili v obratovanje. Od jezu, ki 

je bil takoj za  tovarno, so po betonskem kanalu speljali vodo proti hidrocentrali. Ta 

betonski kanal je bil vkopan in zabetoniran v strm hrib Ţlebnik, z rahlim padcem proti 

centrali. Pred samo centralo se je nahajal bazen z grabljami. Te grablje, oziroma rešetke so 

imele funkcijo čiščenja vode. Tu naj bi se odstranili večji plavajoči predmeti, ki bi lahko 

poškodovali lopatice na turbini. Od grabelj pa je bila voda, z jeklenim cevovodom, 

speljana do turbine. V centrali je bila nameščena Francisova turbina, ki jo je proizvedlo 

podjetje J. M. Voith iz Poltena. Generator je bil v začetku moči 100 kW, po rekonstrukciji 

in montaţi  regulacije leta 1924 pa je bila njegova moč povečana  na 140 kW.  

V pritličju stavbe je bil prostor, v katerem so se nahajali turbina, generator, števci in ostali 

tehnični deli centrale. V prvem nadstropju je stanoval vzdrţevalec elektrarne. Njegova 

naloga je bila, da je stalno pazil na pravilno delovanje elektrarne, beleţil proizvodnjo 

elektrike in skrbel za vzdrţevanje centrale. To vzdrţevanje je bilo kasneje zaupano tudi 

našim delavcem.  

Večjih teţav pri obratovanju elektrarne ni bilo. Največji problem so imeli z vzdrţevanjem 

dovodnega kanala, od jezu do bazena, z grabljami. Hidrocentrala je delovala tudi med 

vojno, vse do leta 1944, ko je tovarna pogorela. Takrat je zgorel tudi dragocen arhiv in 

načrti centrale. 

Ta hidrocentrala je obratovala do leta 1980, ko so jo iz neznanega razloga ustavili. Danes 

je to zgodovinski spomenik, ki je zanimiv za strokovnjake in  ekskurzije.  

 

        
 

 

Slika 3in 4: Prikazuje staro hidrocentralo Piatnik 1908 (generatorski del in turbinski del). 
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4. HIDROENERGIJA 

 
Kinetično ali potencialno energijo, ki jo ima tekoča, oziroma akumulirana voda, spre - 

menimo v mehansko energijo s pomočjo vodnih pogonskih strojev. To so vodne turbine, ki 

poganjajo generatorje električne napetosti. Taka proizvodnja električne energije je 

najcenejša, gledano s stališča stroškov vhodne energije. Pred izgradnjo HE moramo 

poznati dolgoletne podatke pretokov in padec vode, ki je določen z zgornjo in spodnjo 

vodo. Pri tem pa vsekakor ne smemo izpustiti pomembnega podatka o stoletnih vodah 

(katastrofalne vode), ki jih je potrebno upoštevati  pri konstruiranju elektrarne.   

  
  Slika 5: Prikazuje energetsko pretvorbo v HE    [1] . 

 

Pribliţno moč hidroelektrarne lahko določimo po enačbi: 

 

 (kW)                                                                                                                                 

(4.1) 

 

Q – povprečni pretok v m3 / sekundo  

ΔH – padec vode v m  

 

Pri tej enačbi (v konstanti) pa upoštevamo tudi ţe izkoristek vodne turbine (0,93) in 

generatorja (0,95), pri čemer moramo upoštevati, da se Q in H lahko spreminjata, s tem pa 

tudi izkoristek vodnih turbin [2].  

 

Pretok vode se, med letom, v naših rekah večkrat močno spreminja, zato imajo te 

elektrarne lahko več vodnih turbin. Njihova moč je prilagojena povprečnemu ali srednjemu 

pretoku, zato ob zmanjšanem pretoku obratujejo samo tiste turbine, za katere je 

zagotovljena količina vode (izkoristek). Ob povečanem pretoku odvečna voda teče mimo 

turbin, čez jez. Ob dvigu spodnje gladine vode pa pride do zmanjšanja padca in s tem tudi 
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moči, zato vlada zmotno mnenje, da lahko ob izredno velikih pretokih HE delujejo s 

povečano močjo. Vedeti moramo, da zgornja gladina vode ne niha tako močno, saj ţelimo 

imeti  čim večji padec in  čim manjše najedanje bregov reke.  

Pri posameznih pretočnih elektrarnah lahko izkoristimo od 40 do 70 % razpoloţljive 

energije, izkoristek pa se lahko močno poveča z verigo elektrarn (Dravske). 

 

Voda je pomemben obnovljiv vir energije, zaradi visoke učinkovitosti pri pretvorbi le - te. 

V Sloveniji se na leto, v hidroelektrarnah, proizvede 22,9 % vse električne energije. 

Količina pridobljene energije je odvisna tako od količine vode kot od višinske razlike 

vodnega padca. Glede na to razlikujemo različne tipe hidroelektrarn[3]: 

 

4.1. Vrste elektrarn 

 

Energija se nahaja v naravi v ”surovi” obliki in jo moramo prilagoditi naši uporabi. Glede 

na obliko, delimo izvore naravne energije na:  

  

 obnovljivi viri (OVE) 

 neobnovljivi viri energije 

 

Obnovljivi viri so tisti, ki se v naravi stalno obnavljajo.  Če jih izkoristimo, dobimo 

koristno energijo, v nasprotnem primeru pa  je ta energija za nas izgubljena (prehodna 

energija). Poznamo jo predvsem kot vremenske pojave oziroma naravni kroţni proces. 

Deloma jo lahko tudi shranimo, oziroma akumuliramo. Tako lahko izkoriščamo energijo 

tekočih voda, vetra, sončno energijo ter plime in oseke.   

 

Neobnovljivi viri pa so vsi tisti, ki jih ni mogoče obnavljati. Njihova dobra lastnost je, da 

energijo teh izvorov enostavno shranimo (nakopičena energija v obliki kinetične ali 

notranje energije). Ti izvori so: nafta, premog, plin, jedrsko gorivo.  

Funkcija katerekoli elektrarne je torej pretvarjanje naravne oblike energije v električno. Pri 

procesu pretvarjanja moramo vedeti, da je električna energija samo ena izmed prehodnih 

oblik energije, ki jo moramo takoj pretvoriti v drugo obliko (toplotno, mehansko, 

magnetno, …). Električne energije ne moremo shraniti, oz. v zelo mali obliki.  

4.2. Razdelitev hidroelektrarn glede načine (vidike)[4]: 

 

A) Glede na izvedbo 

1. Rečne hidroelektrarne 
1.1 Pretočne hidroelektrarne 

1.1.1 Blokovne izvedbe (strojnica v jezu) 

1.1.2 Prelivne (razčlenjene ) izvedbe (z vmesnimi prelivnimi polji) 

1.1.3 Dvo tokovne izvedbe 

1.1.4 Stebrne izvedbe 

1.1.5 Kombinacija z akumulacijsko izvedbo 

1.2 Kanalske izvedbe 

1.3 Kombinirane izvedbe (rečno – kanalske izvedbe) 

2. Akumulacijske HE z naravnim dotokom 
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3. Črpalne (reverzibilne)  

4. Bibavične  

5. Valovne  

6. Depresijske  

7. Ledeniške  

 

B) Razdelitev v topografskem smislu 

 

1. HE v spodnjem rečnem toku 

2. HE v srednjem rečnem toku 

3. Visokogorske HE 

 

C) Razdelitev po vodnem padcu 

 

1. Nizkotlačne HE              (padci < 15 m) 

2. Srednjetlačne HE           (padci 15 do 50 m) 

3. Visokotlačne HE             (padci > 50 m) 

 

D) Po tipu proizvodnje el. energije 

 

1. Pasovno  

2. Trapezno  

3. Konično  

 

E) Po načinu obratovanja 

 

1. Otočno obratovanje 

2. Mreţno obratovanje 

 

F) Glede na inštalirano moč 

1. Majhne HE                   ( do 1 MW) 

2. Srednje velike HE        ( do 100 MW) 

3. Velike HE                     ( nad 100 MW) 

 

G) Razdelitev glede na vodno – znanstvene vidike 

 

1. HE sistemi za pridobivanje energije v sistemu 

2. HE za več namenov ( večnamenska postrojenja) 

3. HE sistemi za pridobivanje energije za lastne potrebe in druge namene 

 

4.3. Glavni sestav HE 

 

Glavni sestavi HE so[5]: 

 jez, 

 zapornice, 

 vtoki, 

 kanali in tlačni vodi, 
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 iztoki, 

 strojnica, 

 hodniki, 

 temelji, 

 

4.3.1. Jez 

 

Jez (pregrada) je v strugi reke ali pa zapira vso dolino. Doseţe višino tudi do 200 m (pri 

nas je največji jez na Savi – HE Moste; 51,5 m). Pregrada je lahko nasuta (zemlja, pesek, 

kamenje), armiranobetonska, oziroma kombinirana. Zgrajena in konstruirana mora biti 

tako, da vzdrţi pritiske tudi do več milijonov m
3 

vode za pregrado. Jez je lahko sestavni del 

elektrarne, lahko pa je ločen in ga  z elektrarno povezuje kanal oziroma tunel.  

 

4.3.2. Zapornice  

 

Zapornice (gibljivi jez) nam omogočajo pretok odvečne vode in s tem spreminjajo višino 

zgornje vode v jezu. So sestavni del vsakega jezu. Ločimo glavne in zagatne zapornice. V 

pretočnem polju so glede na izvedbo naslednje oblike glavnih zapornic:   

 ploščate ali tablaste (enojne ali dvojne),  

 segmentne ali sektorske, 

 loputaste, 

 valjčne.  

 

Zagatne ali pomoţne zapornice  uporabljamo v prelivnem polju, ko izvajamo remont na 

glavnih zapornicah. To so najpogosteje tablaste predalčne konstrukcije, ki jih z ţerjavom 

namestimo v posebna utorna vodila za glavnimi zapornicami. Pomoţne zapornice so 

potrebne tudi na turbinskem vtoku (dotočni cevi) in iztoku (sesalni cevi) ob izvajanju 

remonta na turbini.  

  
Slika 6: Prikazuje zapornico v podjetju Radeče papir.  
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4.3.3. Vtoki 

 

Vtoki so tisti del HE, kjer voda iz jezu vstopa v dovodno turbinsko cev ali pa v dovodni 

kanal. Na tem delu so rešetke, ki so na dovodu grobe, ob vstopu v cevovod ali samo 

turbino pa je drobna rešetka, ki preprečuje vstop produ in pesku (dvignjen vtok ali vstopni 

prag). Pred večjimi plavajočimi deli ščitimo turbinsko zgradbo s ponirnim zidom (branik) 

ali s poševno betonsko pregrado.  

  

Dotočna cev ima najpogosteje obliko spirale.   

4.3.4. Kanali in tlačni cevovodi 

 

Kanali in tlačni cevovodi sluţijo za dovod vode do elektrarne, ko je le – ta ločena od jezu. 

To so lahko podzemni rovi ali cevovodi z več metri premera, okrogle ali podkvaste oblike. 

Če voda popolnoma napolnjuje cev, govorimo o tlačnem cevovodu (velike višinske 

razlike), če pa cev ni napolnjena do vrha, govorimo o cevi s prosto gladino. Rovi so lahko 

izdelani iz armiranega betona. Cevi pa so jeklene ali plastične, pri večjih pritiskih obdane z 

betonom. Cevovodi lahko potekajo na prostem, po površini zemlje ali pod njo. Pri 

nadzemni izgradnji cevovodov je potrebno upoštevati temperaturne spremembe, ki jih 

kompenziramo na ceveh z dilatacijskimi vloţki – prirobnicami, in omogočiti gibanje cevi – 

sedla. V tlačni cevovod so vgrajene tudi naprave za zapiranje vode. To so ročne in 

avtomatske lopute na začetku cevovoda, pred turbinskimi cevmi pa so zasuni (loputasti, 

kroglasti, obročni).  

 V sam tlačni cevovod je vgrajen tudi vodni stolp, ki sluţi za izravnavanje tlakov oziroma 

prevzem spremembe pritiskov v cevovodu.  

Iztoki  so cevi, ki odvedejo vodo iz turbine nazaj v strugo reke. Zaradi izboljšanega 

izkoristka, ko so turbine nameščene celo pod spodnjo gladino vode, delujejo kot sesalne 

cevi. Sesalna cev je grajena tako, da se ji premer proti izhodu povečuje, s tem pa se 

povečuje tudi hitrost odtekajoče vode. Na ta način doseţemo, da se vodni curek pri iztoku 

ne prekine, in ne pride do zalitja turbine.   

4.3.5. Strojnica 

 

Strojnica je prostor nad generatorjem. V njem so hidravlični regulator turbine, naprave za 

nadzor in upravljanje.  

  

Hodniki povezujejo posamezne dele elektrarne in omogočajo dostop do njih. Lahko so tudi 

za nadzor, oziroma kontrolo temeljev (kontrolni hodnik), polaganje kablov in zbiralk.  

  

Temelji  so pri hidroelektrarnah še  posebej zahtevni; tako po načinu gradnje kot po 

nosilnosti. Gradnja temeljev na  suhem je enostavnejša, v rečnem koritu pa zahtevnejša.  

Temelji ne smejo prepuščati vode, voda pa jih tudi ne sme najedati - odnašati.  
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5. VODNE TURBINE 

 

Vodne turbine so pogonski stroji, ki pretvarjajo potencialno in kinetično energijo vode v 

mehansko oziroma v delo. 

Obstaja več vrst vodnih turbin, od katerih uporabljamo danes največ:  

 Bankijevo,  

 Peltonovo,  

 Francisovo in  

 Kaplanovo.  

Vsako od njih uporabljamo v določenih danostih, odvisno od moči, padca, pretokov in 

števila vrtljajev, pri katerih turbina deluje z največjim izkoristkom.  

  

Glede na njihove značilne lastnosti jih delimo na:  

  

A.)  način pretvarjanja vodne energije:  

 akcijske ali enakotlačne (Peltonova, Bankijeva),  

 reakcijske ali nadtlačne (Francisova, Kaplanova).  

  

Pri akcijskih turbinah se vsa kinetična energija spremeni v potencialno energijo v 

vodilniku. Pri reakcijskih pa se spremeni samo en del, drugi pa na gonilniku.  

  

B.)  smer pretoka vode:  

 radialne (Francisova),  

 aksialne (Kaplanova),  

 diagonalne,  

 tangencialne (Peltonova). 

  

C.)  lego osi:  

 vertikalne,  

 horizontalne,  

 poševne.  

  

5.1. Bankijeva turbina  

 Ko gre za izkoriščanje vodnega potenciala z majhnimi padci in pretoki, je najbolj 

uporabna Bankijeva turbina (najbolj podobna mlinskemu kolesu). Zgrajena je iz dveh 

okroglih plošč, ki nosita venec lopatic (iz pločevine) ukrivljene oblike. Tak rotor je lahko 

vgrajen v cev – cevna turbina ali pod šobo, ki se nahaja nad turbino ali ob strani. Curek 

vode na eni strani vstopa na gonilnik, na drugi pa z zmanjšano hitrostjo izstopa. To  je tudi 

posebnost te turbine – voda namreč dvakrat teče skozi gonilnik. Uporabljamo jo lahko za 

padce od 2 do 150 m in pretoke od 2.000 do 20.000 litrov/s.  
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                      Slika 7: Prikazuje Bankijevo turbino [1].  

 

 

5.2. Peltonova turbina  

 
 Uporabljamo jo za majhne pretoke in relativno velike padce. Vrtilne hitrosti so od 10 do 

40 min-1. Rotorske lopatice so v obliki enojne ali dvojne zajemalke, zvarjene po robu. 

Curek vode pada na lopatice iz ene ali več šob. Peltonova turbina je lahko vgrajena v 

vertikalni ali horizontalni legi. Dotok vode na gonilnik reguliramo s pomočjo trna, oziroma 

igle v šobi. Iglo premikamo s pomočjo servomotorjev (hidravlika).   

 

                         
             Slika 8: Prikazuje prerez Peltonove turbine  [1].  

 

 

 

Legenda: 

1- dovod vode 

2- dovodna cev 

3- zapiralna igla 
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4- šoba 

5- usmerjevalec curka 

6- curek 

7- rotorske lopatice 

8- rotor 

9- pokrov 

10- spodnji nivo vode 

 

Ob hitrem zapiranju šobe lahko pride do močnega povečanja tlaka v tlačnem cevovodu, 

zato se pred šobo nahaja odklonilo ali zaslon, ki odkloni curek za toliko  časa, da igla 

počasi zapre šobo. Za te turbine je značilno, da doseţejo optimalni izkoristek ţe pri 25% 

nazivne obremenitve. Male Peltonove turbine uporabljamo za padce od 40 do 250 m, 

velike pa od 250 do 2.000 m. Premeri tekača so lahko od 0,5 do 5 m, moči pa tudi do 250 

MW.  

                                  
                  Slika 9. Prikazuje način regulacije Peltonove turbine [1]  
 

 

Legenda: 

1- igla 

2- šoba 

3- odklanjalec vodnega curka 

4- vodni curek 

 

5.3. Francisova turbina  

  

To turbino najdemo najpogosteje v naših HE, ker jo lahko uporabljamo za srednje (5– 

50m) in velike padce (50 – 500 m). Glede na hitrost vrtenja tekača ločimo:  

 počasne za 50 – 150 min-1 in padce do 500 m in več (gonilnik ima izstopni   premer 

mnogo manjši od vstopnega in je zelo kratek)  

 normalne za 150 – 250 min-1 in padce 100 m (prehodna stopnja med počasnim in 

hitrim gonilnikom)  

 hitre za 250 – 500 min-1 in padce do 50 m (gonilnik ima večji izstopni premer kot  

            pa je vstopni, in je daljši)  

  

Najboljši izkoristek doseţejo med 60 in 80 % nazivne obremenitve. Nameščene so lahko 

horizontalno ali vertikalno. Voda priteka na tekač radialno skozi vodilne lopatice statorja. 

Moč turbine reguliramo z vodilnimi lopaticami, ki so gibljivo pritrjene na vodilni obroč, ki 

se premika preko vzvodov s servomotorji.  
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                     Slika 10: Prikazuje skico Francisove turbine [1] . 

 

Legenda: 

1- vodna komora 

2- sistem vodnih lopatic 

3- rotorske lopatice 

4- turbinska gred 

5- sesalna cev 

6- spodnji nivo vode 

7- vodilna lopatica 

8- zgornji pokrov 

9- leţaj 

10- regulacijski prstan 

11- spodnji pokrov turbine 

12- fiksni obroč 

13- ekscentrični členek 

14- regulacijski vzvod 
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15- regulacijska gred 

16- zgornji nivo vode 

5.4. Kaplanova turbina  

  

Pri tej turbini imamo lahko fiksne ali gibljive rotorske lopatice. Statorski del je enak kot pri 

Francisovi, tekač pa ima obliko ladijskega vijaka z 2 do 7 lopatic. Če so le – te fiksne, 

govorimo o propelerski turbini. Lopatice gonilnika so gibljive preko hidravlike, ki je 

speljana skozi votlo os. V tem primeru je moţna dvojna regulacija. Na ta način doseţemo 

najugodnejšo krivuljo izkoristka. Rotor je nameščen pod spodnjo gladino vode. Vtok vode 

je radialen, pretok pa aksialen. Uporabljamo jih za najmanjše padce, to je 70 m, in velike 

količine vode, hitrosti pa so od 125 do 600 min-1 

 

        
.           Skica 11: Prikazuje prerez kaplanove turbine [1].  

 

 

 

Legenda: 

1- rotorska lopatica 

2- glava rotorja 

3- vzvod za regulacijo 

4- votla gred 

5- bat servomotorja 

6- dovod olja 

7- koncentrična cev 

8- vodne lopatice 

9- regulacijski prstan 

10- vzvod za regulacijo 

11- servomotor 

12- servomotor za rotorske lopatice 

13- dovodna spirala 

14- sesalna cev 
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6. OBRATOVANJE MALE HE 

 

Male hidroelektrarne lahko obratujejo v štirih reţimih[6]: 

 

 otočno obratovanje 

 paralelno obratovanje z omreţjem EES brez oddaje v omreţje 

 paralelno obratovanje s stalno ali občasno oddajo energije v omreţje 

 kombinirano otočno obratovanje 

 

 

6.1. Otočno obratovanje 

 

Pri otočnem obratovanju  so agregati za stalno in rezervno napajanje porabnikov na 

ločenem delu omreţja. Paralelno obratovanje z omreţjem EES (Elektroenergetski sistem 

Slovenije) ni predvideno, oz. je z ustreznimi stikalnimi aparati ali z ločilnimi napajalnimi 

tokokrogi zanesljivo preprečeno. 

 

6.2. Paralelno obratovanje z omreţjem EES brez oddaje 

 

Pri paralelnem obratovanju z omreţjem EES brez oddaje energije v omreţje so vključeni 

agregati, ki proizvajajo energijo izključno za potrebe tehnološkega procesa proizvajalca. 

Oddaja energije v distribucijsko elektroenergetsko omreţje ni predvidena in je tudi 

preprečena. 

 

 

6.3. Paralelno obrat. s stalno ali občasno oddajo en. v omreţje 

 

Pri paralelnem obratovanju z omreţjem EES s stalno ali občasno oddajo energije v omreţje 

agregati stalno obratujejo paralelno z distribucijskim elektroenergetskim omreţjem in 

proizvedeno energijo oddaja v omreţje v celoti ali jo delno porabijo v lastnih tehnoloških 

procesih proizvajalca, višek pa oddajajo v omreţje. 

 

6.4. Kombinirano otočno obratovanje 

 

 V kombinirano otočno ali paralelno delovanje so vključeni agregati, ki so opremljeni za 

otočno in  paralelno obratovanje. 
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7. GENERATORJI 

 

Generator je naprava, ki pretvarja mehansko energijo v električno. Mehansko energijo 

običajno odvajamo z vrtenjem osi. Električna napetost nastane, ko tokovnik seka silnice 

magnetnega polja (električna indukcija). 

 

                  
 
                  Slika 12: Prikazuje sestavo generatorske naprave [7].  

 

 

 

                   
 
                     Slika 13: Prikazuje shematski prikaz izmeničnega generatorja (z izraţenimi poli) [7]. 
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Legenda: 

 

1 – Indukcijska tuljava 

2 – Rotor 

3 – Vrteče se magnetno polje (sprememba magnetnega pretoka v statorju inducira           

       električno napetost) 

4 – Stator  

 

 

Za oddajanje električne energije v omreţje lahko uporabimo dve vrsti generatorjev[8]: 

 

 sinhronski in  

 asinhronski 

Glede na napetostni nivo vključitve v distribucijsko energetsko omreţje delimo generatorje 

še na:  

 

 nizkonapetostne  in  

 srednje napetostne  

 

Nazivna medfazna napetost nizkonapetostnih generatorjev je do 1 kV, srednje napetostni 

pa nad 1 kV (praviloma 3,15 kV, 5,25 kV, 6,3 kV in 10,5 kV).  

 

7.1. Sinhronski generatorji 

 

Sinhroni generatorji so primerni za paralelno obratovanje z omreţjem in za samostojno 

otočno obratovanje. Pri paralelnem delovanju reguliramo delovno moč s turbinskim 

regulatorjem, jalovo moč pa z regulatorjem vzbujanja. Za samostojno otočno obratovanje 

moramo frekvenco regulirati s turbinskim regulatorjem, napetost pa z regulatorjem 

vzbujanja.  

 

7.2. Asinhronski generatorji 

 

Asinhronski generatorji brez vzporednih kondenzatorjev so uporabni le za paralelno 

obratovanje z omreţjem, iz katerega dobimo jalovo moč za vzbujanje. V takem 

obratovanju ne potrebujemo niti napetostnega regulatorja niti hitrostnega regulatorja, ker 

frekvenco in napetost vzdrţuje omreţje samo. Delovno moč je potrebno prirejati 

spremenljivemu vodnemu dotoku. Zaradi tega je potrebna turbinska regulacija vodnega 

pretoka. To je lahko pred turbinsko zapornico ali loputo.  
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 Slika 14: Prikazuje tehnično izvedbo generatorja (stroj z izraţenimi poli za visoke  napetosti) [10]. 

 

 

 

Različna obratovalna stanja 

  

Konične obremenitve porabe električne energije se spreminjajo od letnega časa, 

vremenskih razmer, dneva v tednu in dnevnega časa. Največje konice se dosegajo pozimi, 

v delovnih dneh, v dopoldanskem času, najmanjše pa v nedelavnih dneh in v nočnem času.  

Vse male elektrarne obratujejo s trenutno močjo, ki je pogojena z dotokom vode. To 

pomeni, da je moč elektrarne neposredno odvisna od trenutnih pretokov voda, na katerih so 

postavljene elektrarne. Elektrarne dosegajo največjo moč v daljšem časovnem obdobju. 

Minimalna moč elektrarne je običajno doseţena v mesecih od januarja do marca. Takrat je 

vode, zaradi padavin v obliki snega manj, zato je moč minimalna. 

Vse elektrarne se zaustavijo v primeru izpada priključenega daljnovoda ali motnje na 

povezavi do RTP. Ko je napetost na vodih spet prisotna, se elektrarne lahko ponovno 

zaţenejo. V času od ponovne vzpostavitve napetosti na vodih do zagona elektrarne, se 

porabniki napajajo iz elektroenergetskega omreţja in prispevka elektrarn ni. Iz zgoraj 

navedenega je razvidno, da moramo upoštevati kot eno karakteristično stanje polno moč 

elektrarn, kot drugo karakteristično stanje pa, ko je moč elektrarn minimalna. 

Zdruţitev karakteristik konice porabe in moči elektrarn nam pokaţe dve karakteristični 

stanji. Prvo stanje nastopi ob največji konici in obratovanju elektrarn pri minimalni moči, 

drugo stanje pa nastane ob minimalni konici in največji moči elektrarn v obratovanju. 
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8. TRG ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENIJI 

 

Stanje na področju energetike v Sloveniji v letu 2009 

 

Leta 2009 so elektrarne v Sloveniji proizvedle skupaj 15.207 GWh, kar je 175 GWh ali 1,1 

% več kot v letu 2008. Hidroelektrarne so skupaj proizvedle 4.278 GWh električne 

energije, kar je 767 GWh ali za 22 % več kot leto pred tem. Termoelektrarne so proizvedle 

4.700 električne energije oz. 3,5 % manj kot v letu 2008. Jedrska elektrarna Krško pa je 

proizvedla 5.453 GWh električne energije, kar je 8,6 % manj kot v letu prej. Proizvodnja 

električne energije pri malih proizvajalcih se je v primerjavi s proizvodnjo v letu 2008 

povečala za 13,8 % in je znašala 777 GWh. V letu 2009 je bilo pokritje domačih potreb 

električne energije, vključno z izgubami v omreţju, pozitivno. Upoštevajoč polovični deleţ 

zmogljivosti proizvodnje v Jedrski elektrarni Krško, ki pripada Sloveniji. Višek električne 

energije v višini 399 GWh so trgovci izvozili[9]. 

 

 

Tabela 4: Prikazuje proizvodnjo in uvoz električne energije v letih 2008 in 2009 [9].     

ELEKTRIČNA ENERGIJA 
(GWh) 2008 2009 Ind.(9/8) 

Hidroelektrarne 3.511,0 4.277,0 121,8 

Mali proizvajalci 683,0 777,0 113,8 

Termoelektrarne 4.868,0 4.700,0 96,5 

Jedrska elektrarna 5.970,0 5.453,0 91,3 

Skupaj proizvodna v RS 15.032,0 15.207,0 101,2 

Uvoz 6.224,0 7.780,0 125,0 

Skupaj  21.256,0 22.987,0 108,1 

 

 

 

  Graf 1: Prikazuje proizvodnjo električne energije v letu 2009  [9].                  

 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko                                                                                                           
 

22 
          

 
                 

Diagram 4: Prikazuje proizvodnjo in porabo električne energije v letu 2009 [9].     

 
 
     

 

 

Graf 2: Mesečna dinamika proizvodnje električne energije v letu 2009 [9].     
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Sestava cene električne energije 

 

Končna cena dobavljene energije vključuje: 

 ceno za uporabo omreţij, 

 ceno energije, 

 trošarino, 

 prispevke in 

 davek na dodano vrednost. 

  

Ceno za uporabo omreţij odjemalci električne energije plačujejo sistemskemu operaterju, 

glede na uvrstitev v odjemno skupino in glede na porabljeno električno energijo. Cena  je 

sestavljena iz omreţnine za prenos in dodatkov. Dodatki k omreţnini so namenjeni 

pokrivanju stroškov delovanja agencije in evidentiranju  sklenjenih pogodb za oskrbo z 

električno energijo pri organizatorju trga Borzen. 

Omreţnina, ki je namenjena pokrivanju upravičenih stroškov delovanja elektroenergetskih 

omreţij in za investicije v infrastrukturo dejavnosti prenosa in distribucije električne 

energije, ter ceno za sistemske storitve določa agencija, dodatke v ceni za uporabo omreţij 

pa določa vlada.  

Skladno s spremembami in dopolnitvami Energetskega zakona, je vlada določila tudi dva 

prispevka, ki sta se odjemalcem pričela obračunavati s 1. Januarjem 2009. Prispevka sta 

namenjena dodatku k omreţnini za pokrivanje obveznega odkupa električne energije od 

kvalificiranih proizvajalcev. Prvi od teh prispevkov je namenjen zagotavljanju podpor 

proizvodnji električne energije v so proizvodnje z visokim izkoristkom in iz obnovljivih 

virov, drugi pa zagotavljanju zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije 

za proizvodnjo električne energije. 

Odjemalci plačujejo različne cene za uporabo omreţij. Povprečna cena za uporabo omreţja 

v Sloveniji, ki upošteva vse odjemalce po odjemnih skupinah, je v letu 2009 znašala 28,5 

EUR/MWh. Odjemalci, priključeni na nizkonapetostno omreţje, so za uporabo omreţja 

plačevali povprečno 45,1 EUR/MWh, industrijski odjemalci, priključeni na srednje 

napetostno omreţje 13,3 EUR/MWh, medtem ko so odjemalci, priključeni na 

visokonapetostno omreţje,  plačevali povprečno 3,41 EUR/MWh. [9]     

 
Graf 3: Prikazuje sestavo končne cene električne energije za značilnega industrijskega odjemalca (Ib-       
             obračunska moč 500 kW, letna poraba 2 GWh) [9].     
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9. PROJEKT MALE HIDROCENTRALE NJIVICE 

 

V nadaljevanju bo predstavljen projektni del obravnavanega primera, iz katerega bo 

razvidno, kolikšen je energetski potencial vode, kakšen je izkoristek agregata, kateri in 

kakšen cevovod bo uporabljen, kakšen je neto padec in koliko električne energije je moţno 

proizvesti v enem letu. 

 

9.1 Tehnični del projekta 

9.1.1 Lokacija hidroelektrarne 

 

Hidroelektrarna  bi bila locirana nad mestom Radeče, v soteski Njivice – Ţlebnik. V tej 

soteski je tudi podjetje Radeče papir. 

Zajetje vode se predvideva na obstoječem jezu, ki ga je do sedaj podjetje Radeče papir 

uporabljalo za oskrbovanje vode v tehnološke namene. V podjetju se je poraba vode 

bistveno zmanjšala, to pa predvsem zaradi zapiranja tokokrogov vode in ustavitve enega 

od papirnih strojev. Po novem se podjetje, skoraj v celoti, oskrbuje iz treh bliţnjih 

vodnjakov. Ta voda je tudi dosti bolj čista in primerna za proizvodnjo papirja, kar pomeni, 

da bo voda Sopote preko jezu prosto odtekala naprej po strugi in se izlivala v reko Savo. 

Strojnica bi bila postavljena zraven stare strojnice.  Razdalja med jezom in strojnico je 

1000 m, višinska razlika pa 35 m. Cevovod od jezu do strojnice bi bil speljan nad Sopoto, 

deloma vkopan, deloma pa ţe po trasi, kjer je nekoč potekal pokriti kanal. Cevovod bo iz 

jekla, premera 800 mm, debelina stene minimalno 5 mm. 

 

 
Slika 16: Prikazuje lokacijo jezu in hidro centrale . 
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Legenda: 

A     lokacija jezu 

B     lokacija strojnice 

       cevovod od jezu do strojnice 

9.1.2 Osnovni hidrološki podatki 

    
  Tabela 5: Hidrološki podatki reke Sopote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

9.1.3. Pretok vode (Q) in bruto padec vode (H) 

 

Pretok vode (Q) je definiran kot količina vode, ki v eni sekundi odteče skozi vlaţen profil 

reke. Izraţamo ga v m
3
/s ali l/s[13]. 

 

Za postavitev vodne elektrarne, oziroma hidroelektrarne je ključni podatek, kakšen je 

pretok vode, kjer je elektrarna načrtovana.  V Sloveniji in mnogih ostalih drţavah so 

vzdolţ rek postavljene vodne postaje, ki spremljajo stanje meritev vodotokov.  

Vodomerna postaja se nahaja na samem jezu v podjetju Radeče papir, meritve pa so 

aktivno potekale v letu 2007, 2008 in 2009.  

 

 

 

Povprečni pretok po mesecih v opazovanih letih 

 

 
Tabela 6: Hidrološki podatki reke Sopote. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 (m3/s) 1,28 1,48 1,44 1,58 0,92 0,93 0,84 0,46 1,34 2,02 1,44 1,79

2008 (m3/s) 1,43 1,33 1,25 1,94 0,84 0,82 0,69 0,51 1,63 1,74 1,80 1,38

2009 (m3/s) 1,13 1,63 1,06 1,76 1,00 0,70 0,77 0,41 1,48 1,46 2,16 1,59

Padavinsko področje F = 48,22 km
2
 

Povprečne letne padavine P =1342mm/leto 

Srednji  pretok Qsr = 1,3 m
3
/s 

Srednji nizki pretok Qn = 0,82 m
3
/s 

Najmanjši pretok Qmin  = 0,31 m
3
/s 

Največji pretok Qmax = 2,3 m
3
/s 

100 letna voda Q100 = 103 m
3
/s 

Višinska razlika (jez – turbina) H = 35 m 

Inštaliran pretok Qi = 0,74 m3/s 
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Graf 4: Prikazuje pretok reke Sopote po mesecih v opazovanih letih. 

  

 

Povprečni skupni pretok po mesecih 

 

 
 

 
Graf 5: Prikazuje povprečni pretok reke Sopote po mesecih (obdobje 2007 do 2009).  
 

 

Legenda: 

 
 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

m
3/

s

mesec

2007 2008 2009

mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pretok (m3/s) 1,28 1,48 1,25 1,76 0,92 0,82 0,77 0,46 1,48 1,74 1,80 1,59
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Povprečni razpoloţljivi pretok 
 

 
 

Graf 6: Prikazuje povprečni razpoloţljivi  pretok reke Sopote po mesecih.  

 
Legenda: 

      Pretok ( ) 

      Povprečni letni pretok (Qs = 1,3 ) 

      Obvladljiv pretok ( 70 % od povprečnega mesečnega pretoka) 

      Tehnološki minimum (QT = 0,3 ) 

Iz histograma je razvidno spreminjanje srednjih mesečnih pretokov Sopote preko leta, 

oziroma odklon od srednjega letnega pretoka 1,3 . Največji pretoki so v jesenskem času 

(september, oktober, november in december). Pretoki so nekoliko večji tudi v začetku leta, 

najvišji v aprilu. Iz literature je razbrati, da je v teh deţevnih mesecih moţno izkoriščati 

največ do 70 % te vode (označeno z zeleno barvo). 

9.1.4  Energetsko razpoloţljiv pretok 
(v m

3
/s) 

 
 

Graf 7: Energetsko razpoloţljiv  pretok reke Sopote po mesecih.  

 
 

mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pov. pret. (m3/s) 1,28 1,48 1,25 1,76 0,92 0,82 0,77 0,46 1,48 1,74 1,80 1,59

Razp. pret. (m3/s) 0,90 1,04 0,87 1,23 0,92 0,82 0,77 0,46 1,04 1,22 1,26 1,11

mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pretok (m3/s) 0,60 0,74 0,57 0,93 0,62 0,52 0,47 0,16 0,74 0,92 0,96 0,81
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Legenda: 

      Pretok ( ) 

      Inštaliran pretok (Qi = 0,74 ) 

 

Ko se od energetsko obvladljivega pretoka odšteje še tehnološki minimum, ki  je zahtevan 

v vodnem dovoljenju, je rezultat tako imenovani energetsko razpoloţljivi pretok. Na 

zgornjem diagramu, na grafu 7, je prikazan energetsko inštaliran pretok (vijoličasto).  

 

 
Energetski potencial vode oziroma vodotoka (Pv) 

 

Pv = ρgQiH                                                                                                                     (10.1) 

Pv = 1000 9,81   0,74   35 m 

Pv = 254,1 kW 

 

Pv - moč vode (kW) 

Qi - inštaliran pretok ( ) 

H - neto padec vode (m) 

ρ - gostota vode ( ) 

g - g. pospešek ( ) 

 
Energetsko razpoloţljiva moč vode (Pv) 

 

Pv = ρgQiH 

Pv= 1000 9,81   0,74   33,7 m  

Pv = 244,6 kW 

 

Pv - moč vode (kW) 

Qi - inštaliran pretok ( ) 

H - neto padec vode (m) 

 ρ - gostota vode ( ) 

 g -  pospešek ( ) 

 

 

Izkoristek generatoraja (X sk) 

 

Xsk = xη transf x η gen x η turb                                                                                                (10.2)                                     

X sk = (0,93) (0,95)(0,93) 

X sk  =  0,82 

 

x transf. - izkoristek transformatorja (0,93) 

x gen. - izkoristek generatorja (0,95) 

x turb. -  izkoristek turbine (0,93) 
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Moč generatorja (Pg) 

 

Pg = Pv  X sk                                                                                                                                                                                (10.3) 

Pg = 244,6 kW  0,82 

Pg = 200 kW 

 

Pg - moč generatorja (kW) 

X sk - izkoristek generatorja 

 

 

Določanje premera cevovoda 

 

D =√(                                                                                                                        (10.4) 

D=√(  = 0,79 m
                                                                                                                                                                                    

 

D = 0,79 m ---> 800 mm 

 

v -hitrost vode  ( ) 

Qi - inštaliran pretok vode  ( ) 

D - izbrani notranji premer cevovoda (m) 

 

 

 

Hidravlični polmer pri okroglem preseku cevovoda 

 

R=   =   = 0,2 m                                                                                                    (10.5) 

 

D - izbrani notranji premer cevovoda (m) 

 

 

 

Izračun izgube padca v cevovodu 

 

I =  =  = 0,0013                                                         (10.6) 

 

I - vrednost izgube padca v cevovodu (v metrih na tekoči meter) 

k- koeficient materiala 

R- hidravlični polmer 

 

 

 

Tlačna izguba cevovoda (Hiz) 

 

Hiz= (I)(L) = 0,0013   1000 m = 1,3 m                                                                        (10.7) 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko                                                                                                           
 

30 
          

 

I - vrednost izgube padca v cevovodu (v metrih na tekoči meter) 

L- dolţina cevovoda (m) 

 

 

Neto padec   (H) 
 

H = Hv - Hiz = 35 m – 1,3 m = 33,7 m                                                                             (10.8) 

Hv – višinska razlika (m) 

Hiz- tlačna izguba ( ) 

 

9.1.5 Letna količina proizvedene električne energije 

 

Količina proizvedene električne energije je odvisna od moči generatorja Pg, od ur 

obratovanja in od energetske razpoloţljivosti vode. Iz Grafa 7 je razvidno, da v mesecih 

januar, marec, maj, junij, julij in avgust ni dovolj vode. Temu primerno je tudi niţja 

energetska razpoloţljivost vode v teh mesecih, kar je razvidno v naslednji tabeli.  

 
Tabela 7: Prikazuje povprečni pretok, Qi, razpoloţljivost (%), in mesečno proizvodnjo kWh. 

 

 
  

 

Letna količina proizvedene električne energije bi bila 1.451.650 kWh. 

9.1.6 Izbira opreme 

 

 

Turbina 

 

Izbira turbine je torej nedvomno odvisna od pretoka in padca vode. Za obravnavan primer 

je tako primerna Francisova turbina moči  200 kW, kar je razvidno iz diagrama 

obratovalnega območja  

 

mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skupaj

pretok (m3/s) 0,60 0,74 0,57 0,93 0,62 0,52 0,47 0,16 0,74 0,92 0,96 0,81

Q i 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

Razpoložljivost 80,5% 100,0% 77,5% 100,0% 84,0% 70,2% 63,2% 21,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

T ( h ) 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8.760

Pg (kW) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

kWh 119.844 134.400 115.340 144.000 124.992 101.034 94.106 32.334 144.000 148.800 144.000 148.800 1.451.650
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      Slika 17: Področje uporabe posameznih turbin [7].     
       

Generator 

 

Pri izbiri generatorja je pomemben namen uporabe. Za male hidroelektrarne je primeren 

tako sihronski kot asihronski generator. Izbira moči generatorja je določena z razpoloţljivo 

močjo, ki jo prejema na gred od turbine. 

 

Izbere se asihronski generator, saj bo vzbujen, oziroma povezan z zunanjim omreţjem ali z 

omreţjem podjetja Radeče papir. Odločitev o izbiri asihronskega generatorja pretehta tudi 

cena, saj je asihronski generator cenejši od sihronskega. 

 

Strojnica z opremo 

 

Strojnica bo zidana iz opeke pribliţnega tlorisa 20 m2 . Stala bo na betonskih temeljih z 

betonsko podlago iste kvadrature, zraven sedanje stare hidroncentrale . V strojnici bo 

nameščena turbina z generatorjem, regulacijo ter električna omarica z vso elektro 

regulacijsko in merilno instrumentacijo. Do turbine bo, v objekt, speljan cevovod s 

predturbinskim zapiralom (ventilom), iz objekta pa bo speljana odtočna cev (od turbine v 

Sopoto).  

 

Pri postavitvi strojnice je potrebno upoštevati nivo stoletnih voda, saj morajo biti temelji 

strojnice nad nivojem stoletnih voda. 
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Cevovod  

 

Cevovod je lahko kovinski ali iz umetnih mas (plastični). Glede na skalnat teren bi bilo 

zelo teţko cevovod primerno vkopati. Na osnovi tega, je odločitev izbire cevovod premera 

800 mm, debeline 5 mm, ki bo deloma vkopan, deloma pa poloţen na betonske postavke. 

 

 Zajetje vode 

 

Zajetje vode na obravnavanem območju ţe obstaja. To zajezitev reke Sopote je podjetje 

Radeče papir koristilo za oskrbovanje tehnološke vode v proizvodnji papirja. Zaradi 

zmanjšanja in prestrukturiranja tehnologije v omenjenem podjetju, se po viziji podjetja, 

tehnološka voda iz Sopote dolgoročno ne bo več uporabljala za tehnologijo papirja. 

Podjetje je v kratkem ustavilo enega od treh papirnih strojev, ostala dva pa se bosta 

posodobila in modernizirala.  Pri tem se bo, zaradi zapiranja tokokroga vode, poraba vode 

bistveno zmanjšala. Izkoriščala bi se voda  iz bliţnjih vodnjakov, kar  pomeni, da bo jez 

sredi podjetja sameval, voda pa bo prosto odtekala proti Savi. 

 

Akumulacija vode 

 

Za jezom so ţe urejene, utrjene in kamnito obloţene breţine v dolţini 200 m. Globina jezu 

je 3 m in širina 12 m. Akumulacija jezu tako znaţa 7.200 m3 vode. Akumulirana voda se 

lahko s pridom koristi v času VT (visoke tarife), oziroma v času, ko so v podjetju večje 

porabe električne energije. Na ta način se  lahko zniţajo stroški podjetja.  

 

9.2 Ekonomki del projekta 

9.2.1 Predvideni investicijski stroški 

 

Investicija  vodnih elektrarn ni tako visoko rentabilno vlaganje. Če pa povzamemo v obzir 

dolgo obratovalno dobo, zanesljivost obratovanja in zmanjšanje emisije CO2 postane hidro 

elektrarna  kmalu najzanimivejša moţnost na območju, kjer so viri zagotovljeni.  

Pravilna odločitev 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 

petnajstih letih.  

Tako so investicije v hidroelektrarne v prvi vrsti odvisne od velikosti elektrarne, načina 

postavitve v prostor.  

Ocenjuje se, da znašajo pri nas  tipični investicijski stroški: 

 Za mHE do 50 kW okoli 2.800 EUR/kWe 

 Za večje mHE do 1 MW 2.500 do 2.800 EUR/kWe 

 Za elektrarne do 10 MW okoli 1.800 EUR/kWe 

Povprečne specifične investicijske vrednosti v ostalih drţavah EU znašajo od 1.200 

EUR/kWe do 3.500 EUR/kWe inštalirane moči.  

Sami povprečni obratovalni stroški pa znašajo v povprečju 9 do 12,5 EUR/MWh brez 

upoštevanja koncesnine in se gibljejo na nivoju od 1,0 do 3 % investicijskih stroškov. 
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Stroški pa bistveno varirajo med različnimi velikostmi elektrarn. Ţivljenska doba mHE 

znaša povprečno med 40 do 60 let. 

 

Investiranje v mHE je postalo zanimivo šele z uveljavitvijo naslednjih zakonskih podlag: 

 Energetski zakon (EZ), 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona,  

 Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, 

 Metodologija določanja referenčnih stroškov električne energije proizvedene iz 

obnovljivih virov energije.  

Investicija 

 

Zagotovitev ustreznih virov financiranja za zagon in rast podjetja je ključnega pomena za 

poslovanje podjetja. Pomembno je izbrati pravilno kombinacijo med dolţniškim in 

lastniškim kapitalom. Gre za vlaganje sredstev v neko dejavnost, saj pričakujemo, da bomo 

čez nekaj časa dobili nazaj več, kot smo na začetku vloţili[14]. 

 

 

Predvideni investicijski stroški v mHE Njivice 

 
Tabela 8: Prikazuje predvidene investicijske stroške v mHE Njivice. 

 
 

Iz zgornje tabele je razvidno, da znaša predvidena investicija v izgradnjo hidroelektrarne  

492.700 EUR brez DDV. Investicije v zemljišče ni, ker je zemljišče v lasti investitorja 

podjetja Radeče papir.  

Znesek Deleţ

Stroški investicije v EUR EUR % 2011 2012

A ZEMLJIŠČA 0 0

B GRADBENA DELA 81.000,00 16,44% 81.000,00

1 Izdelava strojnice 25.000,00 5,07% 25.000,00

2 Predelava rešetk na jezu 7.500,00 1,52% 7.500,00

3 Izkop temeljev za betonske postavke 3.000,00 0,61% 3.000,00

4 Izkop in polaganje cevovoda 22.000,00 4,47% 22.000,00

5 Betoniranje betonskih podstavkov 23.500,00 4,77% 23.500,00

C STROJI IN OPREMA 268.200,00 54,43% 268.200,00

1 Turbina in generator 130.000,00 26,39% 130.000,00

2 Cevovod z zasuni 85.000,00 17,25% 85.000,00

3 Polaganje in varjenje cevovoda 45.000,00 9,13% 45.000,00

4 Montaţa in spuščanje v pogon 8.200,00 1,66% 8.200,00

D ELEKTRO OPREMA 103.500,00 21,01% 103.500,00

1 Elektro omarica in regulacija 25.000,00 5,07% 25.000,00

2 Elektro vodnik 65.000,00 13,19% 65.000,00

3 Priklop na omreţje 13.500,00 2,74% 13.500,00

E OSTALI NEMAT. STR. 40.000,00 8,12% 40.000,00

1 Dokumentacija in stroški dovoljenj 15.000,00 3,04% 15.000,00

2 Ostala pomoţna oprema 25.000,00 5,07% 25.000,00

SKUPAJ STROŠKI  INV. 492.700,00 100% 492.700,00

Načrt porabe 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED4718.html
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Sprejeti_predpisi/Met_RS_OVE_2009.pdf
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9.2.2 Viri financiranja 

 

Investirati pomeni, za daljše obdobje vezati denarna sredstva, ki jih investitor običajno 

nima v izobilju, zato je tehtanje odločitev za ali proti naloţbi toliko pomembnejša. Zaradi 

pomembnosti investicij tako z globalnega vidika gospodarstva kot tudi doseganja cilja 

poslovanja posameznega podjetja, je zelo pomemnben postopek investicijskega odločanja 

in sprejemanja investicij. 

Pri odločitvah v zvezi z vlaganji finančnih sredstev sta pomembni predvsem dve vprašanji. 

Gre za vprašanje smotrnosti investiranja in za vprašanje tveganosti investicije. Smotrnost 

investiranja in tveganost investicije se ocenjuje z izdelavo investicijskega programa. V 

njem se ugotovi ali je neka investicija sploh moţna in ali bo dovolj uspešna[15]. 

 

Viri financiranja so vsi viri izdatkov, ki so potrebni za izvedbo investicije v osnovna 

sredstva, to pa so: 

 lastna sredstva, 

 krediti, 

 sredstva posebnih namenskih skladov v drţavi ali iz EU, 

 nepovratna sredstva. 

 
Tabela 9: Prikazuje vire financiranja v mHE Njivice. 

 
 

Iz zgornje tabele je razvidno, da  50 % deleţ denarnih sredstev predstavljajo lastna 

sredstva, 50 % pa bančna posojila. 

 

9.2.3 Smotrnost in donos investicije 

9.2.3.1 Izkaz uspeha (ocena bodočega poslovanja) 

 

Izkaz uspeha oziroma izkaz poslovnega izida je po računovodskih standardih temeljni 

računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje poslovnega izida za 

poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja.  

Izkaz poslovnega izida prikazuje razliko med prihodki in  odhodki v določenem obdobju 

ter pokaţe, kako uspešno podjetje uporablja razpoloţljiva sredstva, oziroma kakšna je 

uspešnost poslovnega subjekta. Poslovni izid s pozitivnim predznakom je dobiček, z 

negativnim pa izguba. 

Slovenski računovodski standard določa, razčlenjuje  in točno definira prihodke in 

odhodke. 

Znesek Delež

Stroški investicije v EUR EUR % leto 1 leto 2

A Lastna sredstva 246.350,00 50,00% 246.350,00

1 lastna sredstva podjetnika 246.350,00 50,00% 246.350,00

B Posojila 246.350,00 50,00% 246.350,00

2 Bančna posojila 246.350,00 50,00% 246.350,00

Skupaj stroški investicije 492.700,00 100,00% 492.700,00

Načrt porabe 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko                                                                                                           
 

35 
          

 

9.2.3.2 Prihodki 

 

Prihodki  so povečanje gospodarske koristi v obračunskem obdobju, delijo pa se na: 

 redne prihodke (prihodki od prodaje in drugi prihodki, povezani s poslovnimi 

učinki subvencije, dotacije in podobni prihodki), 

 finančne (prihodki v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naloţbami 

in terjatvami).  

 

Predviden letni prihodek od poslovanja 

 

D = Ce E = 92,61  1.451,65 MWh = 134.437,30 EUR                                           (12.1) 

 

D = Letni dohodek (EUR) 

Ce = Cena elektrike ( ) 

E = Količina proizvedene električne energije (MWh) 

 

Glede na to, da je trenutna prodajna cena elektrike na  trgu pod realno ceno se predlaga 

investiturju, da se odloči za tako imenovani zagotovljen odkup. Cena zagotovljenega 

odkupa elektrike od male hidrocentrale, moči pod 1MW je 92,61 EUR/MWh (Tabela 2). 

9.2.3.3 Odhodki 

 

Odhodki ali stroški po SRS zmanjšujejo gospodarsko korist v obračunskem obdobju, v 

izkazu uspeha pa se priznavajo: 

 obratovalni stroški, 

 amortizacija, 

 obresti od vračanja kredita, 

 stroški dela. 

  

Obratovalne stroške lahko razdelimo na: 

 stroški materiala blaga in storitev, 

 koncesijska dajatev, 

 vodni prispevek, 

 investicijsko vzdrţevanje, 

 zavarovalna premija. 
 

Tabela 10: Prikazuje obratovalne stroške v enem koledarskem letu. 

 

Obratovalni stroški Osnova EM Osnova EM EUR

Stroški materiala blaga in storitev 134.437,30 EUR 12,00 % 16.132,48

Koncesijska dajatev 134.437,30 EUR 4,20 % 5.646,37

Vodni prispevek 2.195,40 MWh 0,18630 EUR/MWh 409,00

Investicijsko vzdrževanje 492.700,00 EUR 1,50 % 7.390,50

Zavarovalna premija 492.700,00 EUR 1,00 % 4.927,00

Skupaj 34.505,35
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Dodaten strošek dela ni predviden. Hidrocentrala bo obratovala brez stalnega nadzora. 

Občasen nadzor bo vršen iz energetike investitorja. Glede na to, da zaradi tega ne bo prišlo 

do povečanja števila delavcev, se strošek dela zanemari. 

 

9.2.3.4 Amortizacija 

Amortizacija je, v slovenskih računovodskih standardih (SRS),  opredeljena kot strošek, ki 

nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortizirljivega sredstva na poslovne učinke. 

Obračuna se kot zmnoţek amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje. Predmet 

amortizacije so amortizirljiva dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva. 

Izjema so zemljišča, opredmetena osnovna sredstva podjetij v gradnji, osnovna sredstva 

kulturnega pomena in opredmetena osnovna sredstva v stečajnem ali likvidacijskem 

postopku. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju 

amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev. Preprosto povedano, strošek amortizacije je 

vrednostno izraţena poraba oz. izraba sredstva v določenem časovnem obdobju, ki je 

izračunana na podlagi predpostavke o dolţini časovnega obdobja, v katerem bomo sredstvo 

uporabljali (npr: pričakovana fizična izraba, pričakovano tehnično staranje, pričakovano 

ekonomsko staranje, pričakovane zakonske in druge omejitve uporabe, zaradi katerih bo 

potreben hitrejši odpis), ter podatkov o nabavni vrednosti in vseh ostalih stroških, 

potrebnih za njegovo usposobitev [18]    . 

Amortizacija osnovnih sredstev (opredmetenega osnovnega sredstva) so zneski njihove 

nabavne vrednosti, ki v posameznih obračunskih obdobjih (letih) prehajajo iz teh sredstev 

v nastajajoče poslovne učinke (proizvode, storitve). Kakšen bo znesek teh  

»stroškov«, ki bo bremenil poslovni izid, je odvisen od dobe koristnosti tega sredstva (npr.: 

koliko let bomo lahko uporabljali stroj za njegov namen- proizvodnjo). Iz tega izhaja tudi 

stopnja amortizacije: 100/število let uporabe sredstva = %. 

Amortizacijo določa 33. člen Zakona o dohodku pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2), 

ki določa, da se amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev kot odhodek prizna v 

obračunanem znesku, z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter 

najvišjih amortizacijskih stopenj, ki jih določa 5. člen ZDDPO-2.  

 

Tabela 11: Najvišje davčno priznane letne amortizacijske stopnje po posameznih skupinah, ki jih določa 

ZDDPO-2 [19].    

 

Amortizacijske skupine Najvišje letne am. st.

Gradbeni objekti, vključno z naložbenimi nepremičninami 3%

Deli gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin 6%

Oprema, vozila  in mehanizacija 20%

Deli opreme in oprema za raziskovalne dejavnosti 33,30%

Računalniška, strojna in programska oprema 50%

Večletni nasadi 10%

Osnovna čreda 20%

Druga vlaganja 10%
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Energetske naprave imajo dolgo obratovalno dobo, zaradi tega tudi  niţjo amortizacijsko  

stopnjo. To  pomeni, da manj vpliva na poslovni izid določenega obdobja, vpliva pa dalj 

časa.  V zgornji tabeli so prikazane najvišje amortizacijske stopnje. Računovodski 

standardi dovoljujejo, da poslovni subjekt sam določi amortizacijske stopnje v svojih 

internih aktih, vendar največ do zgoraj navedenih, v tabeli 10.  

 

Tabela 12: Prikazuje izračun am. stopenj. 

 

  

Tabela 13: Prikazuje izračun am. stroška.  

 

9.2.3.5 Obresti 

V splošnem velja, da so obresti cena za izposojeni kapital. Kakor je več vrst in namenov 

kreditov , tako je tudi več vrst obresti, ki jih kreditodajalci zanje obračunajo.  V splošnem 

so obresti strošek, ki so po računovodskih standardih priznani kot strošek. Odplačevanje 

glavnice  se po računovodskih standardih ne priznava kot davčno priznan strošek[20]. 

 
Tabela 14: Prikazuje izračun obresti in odplačevanje glavnice. 

 
 

Am. Sredstvo Obd. uporabe Am. stopnja

let %

Gradbeni objekti 25 4,00%

Hidro oprema 20 5,00%

Elektro oprema 15 6,67%

Ostala oprema 10 10,00%

Am. Sredstvo Am osnova Am. stopnja Strošek am.

EUR % EUR

Gradbeni objekti 81.000,00 4,00% 3.240,00

Hidro oprema 268.200,00 5,00% 13.410,00

Elektro oprema 103.500,00 6,67% 6.900,00

Ostala oprema 40.000,00 10,00% 4.000,00

Skupaj 492.700,00 27.550,00

Glavnica: 246.350 EUR

Obrestna mera: 7,00% %

Doba odplačila: 10 let

GLAVNICA obresti odpl.gl anuiteta

Leto EUR EUR EUR EUR

1 246.350 17.245 24.635 41.880

2 221.715 15.520 24.635 40.155

3 197.080 13.796 24.635 38.431

4 172.445 12.071 24.635 36.706

5 147.810 10.347 24.635 34.982

6 123.175 8.622 24.635 33.257

7 98.540 6.898 24.635 31.533

8 73.905 5.173 24.635 29.808

9 49.270 3.449 24.635 28.084

10 24.635 1.724 24.635 26.359

Skupaj 94.845 246.350 341.195
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9.2.3.6 Prikaz poslovnega izida 

 

 

Prikaz poslovnega izida je prikazan v tabeli 15 in 16. Iz tabele je razvidno, da je poslovni 

izid – dobiček zelo ugoden. Na osnovi tega se lahko pričakuje, da bodo tudi kazalniki 

naslednjih metod  zelo ugodni za investiranje.  

 

9.2.4. Vrednotenje učinkovitosti investicije 

 

Za ocenjevanje investicijskih projektov uporabljamo statične in dinamične metode. 

Statične ali konvencionalne metode ne upoštevajo časovne vrednosti denarja,  zadostuje pa 

za grobo presojo poslovnih rezultatov investicij, zato se jih vedno uporablja v sklopu z 

dinamičnimi metodami. Dinamične metode pa so tiste metode, ki pri vrednotenju 

investicijskih projektov upoštevajo čas in imajo zato odločilno teţo pri investicijskih 

odločitvah [19]. 

Raziskave kaţejo, da nobena samostojna metoda ocenjevanja investicij ne da pravilnega 

odgovora pri vseh investicijskih situacijah. Zato je, za uspešno investiranje pri ocenjevanju 

upravičenosti investicij, potrebno uporabiti večje število metod ocenjevanja investicijskih 

projektov. 

9.2.4.1 Statične metode ocenjevanja investicij 

 

Statične metode se uporabljajo preteţno v pred investicijskih študijah, saj dajejo grobo 

sliko o učinkovitosti projekta, in sicer z analizo neposrednih vplivov znotraj podjetja z 

manjšo natančnostjo rezultata. Za statistične metode je značilno, da so enostavnejše in zato 

tudi pogosteje uporabljene, še posebno kadar poskušamo dobiti prvi vtis o donosnosti 

projekta. Večina pomanjkljivosti statičnih metod izhaja iz neupoštevanja časovne 

komponente investicij. Vendar kljub slabostim nudijo koristne informacije o določenih 

značilnostih naloţbe, ki v dinamičnih metodah niso neposredno vidne. Statični kazalci niso 

merilo za investicijsko odločitev, ampak le dodatna specifična informacija, ki je sicer 

implicitno zajeta v dinamičnih kazalcih [19].  

 

Najpogosteje uporabljeni metodi iz skupine statičnih metod sta: 

 donosnost investicije, 

 doba vračanja vloţenih sredstev. 

  

9.2.4.1.1 Donosnost investicije 

 

Donosnost investicije je kriterij, ki je še vedno najpogosteje uporabljeno merilo 

investiranja, saj pokaţe letni donos v odstotku od investiranega kapitala[24], tako se 

izračuna donosnost kot odstotno razmerje med povprečnim letnim donosom naloţbe in 

povprečno vloţenimi investicijskimi sredstvi. 
 

 

Donosnost (%) =                                                        (12.2) 
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Povprečni letni donos je vsota letnih donosov, ki se delijo s številom let izkoriščanja 

investicije. Povprečno vloţena sredstva predstavljajo polovico nabavne vrednosti naloţbe. 

 

Sam izračun donosnosti za obravnavano investicijo je prikazan v tabeli 17. Pri desetletnem 

opazovanem obdobju je donosnost (stolpec O) vseskozi pozitivna. Torej je kazalnik 

ugoden za investiranje. 

 

9.2.4.1.2 Doba vračanja vloţenih sredstev 

 

Dobo vračanja se definira kot pričakovano število let, ki so potrebna, da bomo z neto 

denarnimi pritoki pokrili vse stroške investicije. Prednost tega kriterija je, da do določene 

mere lahko sklepamo o tveganosti in likvidnosti projekta, medtem ko so slabosti te metode, 

da ne upošteva donosnosti v celotni ţivljenski dobi, ne upošteva trajanja osnovnih sredstev 

in različne dinamike donosov in vlaganj ter izloča investicije z daljšo dobo vračanja, ne 

glede na njihovo donosnost. Metoda je priporočljiva vsaj za začetno presojo ene 

investicije, nima pa lasnosti, da bi izmed več moţnih investicij izbrali ekonomske dobe 

naloţbe [19]. 

 

 

Doba vračanja (let) =                                                                  (12.3) 

 

 

Sam izračun donosnosti, za obravnavano investicijo, je prikazan v prilogi  tabela 17. Iz 

stolpca( P ) pa je razvidno, da je doba vračanja krajša od ekonomske dobe naloţbe. Torej je 

tudi ta kazalnik ugoden za investiranje. 

 

9.2.4.2 Dinamične metode ocenjevanja investicije 

 

Statične metode zajemajo upoštevanje različne časovne dinamike investicijskih vlaganj in 

upoštevanje različne ţivljenjske dobe investicij oziroma celotnega razdobja donosov. 

Pomembno vprašanje pri izračunu dinamičnih meril uspešnosti naloţbe je primerljivost 

njenih učinkov v različnih letih ţivljenja. Zaradi časovne komponente denarja so se za 

ocenjevanje investicijskih projektov razvile metode, ki temeljijo na sedanjih vrednostih. 

Postopek, s katerim preračunavamo prihodnje vrednosti v sedanje, se imenuje 

diskontiranje. Diskontna stopnja je pri ocenjevanju gospodarske upravičenosti posameznih 

naloţb izrednega pomena. Z diskontno stopnjo se prevede vse prehodne prejemnike in po 

potrebi tudi izdatke na sedanjo vrednost, torej na začetno leto nič. Tako bo donosnost 

investicijskega projekta odvisna od [21]: 

 celotnega pozitivnega denarnega toka, prevedenega na sedanjo vrednost, 

 celotnega negativnega denarnega toka, prevedenega na sedanjo vrednost, 

 diskontne stopnje, uporabljene za pretvorbo na sedanjo vrednost. 

Najpogosteje uporabljeni dinamični investicijski kriteriji za ocenjevanje obravnavane 

investicvije, ki jih predvideva Metodologija za izdelavo programov za javna naročila 

investicijskega značaja (Ur. RS. Št. 86/98, 43/99 in 60/06): 
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 neto sedanja vrednost, 

 notranja stopnja donosnosti, 

 relativna neto sedanja vrednost. 

 

9.2.4.2.1 Neto sedanja vrednost 

 

Neto sedanja vrednost je razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontnim 

tokom vseh odlivov naloţbe. Diskontna stopnja, s katero diskontiramo vse tokove, izraţa 

časovne preference med donosi in vlaganji v različnih časovnih obdobjih. 

 

Diskontna stopnja je v določeni meri subjektivna. Njena izbira vpliva na sedanjo vrednost 

vlaganj in donosov. Potrebna je skrbna izbira višine diskontne stopnje. Podjetja kot 

diskontno stopnjo pogosto upoštevajo kar višino bančne izposojilne mere [19]. 

 

Neto sedanja vrednost se izračuna po obrazcu 

 

 -                                                                                     (12.4) 

 

NSV - neto sedanja vrednost 

Di  -  donos v i-tem obdobju i= 1,2,…n 

Vi  -  vlaganje v i-tem obdobju i= 1,2,…n 

r - diskontna stopnja  

- diskontni faktor 

n -  ekonomska doba naloţbe 

 

Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da sedanja vrednost celotnega pozitivnega toka 

koristi posega sedanjo vrednost celotnega negativnega toka stroškov oziroma, da je razlika 

med vrednostjo proizvedenega ali ohranjenega bogastva in vrednostjo porabljenih sredstev 

pozitivna. Pomeni pa tudi, da je notranja donosnost investicije višja od diskontne stopnje.  

 

Naloţbeno odločitev s pomočjo neto sedanje vrednosti sprejmemo, če je njena neto sedanja 

vrednost večja od nič in zavrnemo, če je manjša od nič. Če pa je neto sedanja vrednost 

enaka nič, smo pri odločitvi indiferentni. V primeru več naloţbenih moţnosti izberemo 

tisto, ki ima najvišjo pozitivno sedanjo vrednost. 

 

Neto sedanja vrednost je izračunana kot razlika med diskontnim tokom vseh prilivov in 

diskontiranim tokom vseh odlivov. Prilivi in odlivi so diskontirani po 7% diskontni  

stopnji.  Izračun neto sedanje vrednosti je prikazan v prilogi 4, tabela 18. 

 

Za ekonomsko dobo investicije 10 let in pri diskontni stopnji 7% je neto sedanja vrednost 

pozitivna in znaša 321.631 EUR. Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da je sedanja 

vrednost vlaganj manjša od sedanje vrednosti donosov. To pa pomeni, da je investicija po 

obravnavani metodi sprejemljiva. 
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9.2.4.2.2 Notranja stopnja donosnosti (ISD) 

 

Notranja (interna) stopnja donosnosti je diskontna stopnja, pri kateri je sedanja vrednost 

pričakovanih donosov projekta enaka sedanji vrednosti investicijskih vlaganj, oziroma je 

NSV projekta enaka nič. Pri tem kriteriju poskušamo odgovoriti na vprašanje ali je 

donosnost  investicijskega projekta dovolj visoka, da pokrije zahtevan donos kapitala. 

Investicijo, na podlagi notranje stopnje donosnosti, bomo sprejeli, če bo izračunana večja 

od zahtevane donosnosti, in zavrnili, če bo izračunana manjša od zahtevane donosnosti. 

 

Izračun notranje stopnje donosnosti je analitično zelo zapleten, zato se največkrat za 

izračun uporablja metoda poskusov in napak. Za razliko od neto sedanje vrednosti tu 

diskontne stopnje ne predpostavimo, ampak jo ugotovimo. Gre za postopek iteracije, ki ga 

ponavljamo, dokler neto sedanja vrednost ne doseţe vrednosti nič.  

 

Metoda je priljubljena zaradi upoštevanja varnostne meje in vseh pričakovanih denarnih 

tokov podjetja. Ima  pa tudi svoje pomanjkljivosti, kot so[24]: 

 lahko nam da več moţnih rezultatov, kadar imamo izmenjujoče pozitivne in 

negativne neto denarne tokove od investicije, 

 je neustrezen kriterij pri medsebojno izključujočih projektih, ki se razlikujejo po 

obsegu in časovni razporeditvi denarnih tokov, 

 metoda implicitno predstavlja moţnost reinvestiranja v višini notranje stopnje 

donosnosti, medtem ko metoda NSV implicitno predstavlja reinvestiranje v višini 

stroškov kapitala, kar je realnejša predpostavka. 

 

Za izračun ISD se uporabi naslednjo enačbo: 

 

 -   = 0                                                                                    (12.5) 

 

Di = donos v i-tem obdobju i= 1,2,…n 

Vi = vlaganje v i-tem obdobju i= 1,2,…n 

ISD = notranja (interna ) stopnja donosnosti 

n = ekonomska doba naloţbe 

 

Cena investiranja se  izračuna kot tehtna aritmetična sredina cen virov financiranja. Za 

ponder uporabimo deleţ vira financiranja v celotnem investicijskem strošku. Za oceno 

posojila uporabimo obrestno mero, za ceno lastnih virov pa uporabimo 3-odstotno 

diskontno stopnjo, ki jo za takšne projekte, kot minimalni kriterij priporoča Evropska 

unija.  

 
Tabela 15: Prikazuje izračun tehtnega povprečja stroškov finančnih virov. 

 
V ekonomski dobi 10 let je z metodo poskusov in napak ugotovljeno, da je notranja stopnja 

donosa 2,15%  in je manjša od pondirane cene virov kapitala, ki je 5% (tabela 14). To pa 

Vir Delež vira Cene vira Pondirane cene

Lastni viri 50% 3% 1,50%

Posojilo 50% 7% 3,50%

Skupaj 100% 5,00%
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pomeni, da investicija s tega zornega kota ni  najbolj sprejemljiva (ne prinaša zahtevan 

donos vloţenega kapitala) . 

9.2.4.2.3 Relativna neto sedanja vrednost (RNSV) 

 

Relativno neto sedanjo vrednost meri neto donos na enoto investicijskih stroškov. Izračuna 

se s pomočjo razmerja med neto sedanjo vrednostjo investicije in sedanjo vrednostjo 

investicijskih stroškov. Sedanjo vrednost investicijskih stroškov izračunamo z isto metodo 

kot neto sedanjo vrednost. Projekt sprejmemo, če je kazalec večji od nič, in zavrţemo, če 

je manjši od nič. 

 

 

RNSV =                                                                                                                     (12.6) 

 

RNSV = relativna neto sedanja vrednost 

NSV = neto sedanja vrednost 

SVI = sedanja vrednost investicijskih stroškov 

 

V našem primeru je ta index  0,7 in kaţe na spremenljivost investicije. 

 

9.2.4.2.4 Analiza občutljivosti 

 

V času koriščenja investicije so poslovni rezultati dejansko le redko enaki tistim, ki so 

načrtovani v investicijskem načrtu. Vsi dogodki so teţko vnaprej predvidljivi, zato 

načrtujemo le bolj ali manj verjetne rezultate in na njihovi osnovi izračunavamo kazalce 

uspešnosti naloţbe. Pri presojanju naloţbe je pomembno tudi, da ugotovimo koliko se 

lahko spremenijo posamezni stroški in koristi, da naloţbe, katere upravičenost dokazujemo 

s pomočjo izbranih kriterijev, ne postanejo neopravičene. Raziskave o vplivih, ki jih imajo 

v okviru nekega modela spremembe vhodnih podatkov na končne rezultate in tako tudi na 

sklepe, izvedene iz njih, imenujemo analiza občutljivosti. 

 

Z analizo občutljivosti testiramo vpliv posameznih podatkov na zaključke. Analiza 

občutljivosti pomeni ponavljanje izračuna notranje stopnje donosnosti, neto sedanje 

vrednosti in relativne neto sedanje vrednosti ob spreminjanju posameznih planiranih 

vhodnih podatkov. Pri tem lahko spreminjamo samo en parameter ali pa več hkrati.  

Pri analizi občutljivosti je potrebno najprej ugotoviti tiste elemente, ki so po svoji velikosti 

in pomembnosti ključne za celotno investicijo. Le-te imenujemo kritični parametri in so 

tisti elementi poslovnih napovedi, katerih majhna sprememba močno spreminja končni 

rezultat in s tem tudi kazalce upravičenosti naloţbe[21]. 

 

Analiza občutljivosti je izdelana ob spreminjanju višine investicijskih sredstev, prihodkov 

od elektrike na višino neto sedanje vrednosti, višino relativno neto sedanje vrednosti in 

višino interne stopnje donosnosti. Pri nihanju stroškov investicije in spremembe prihodkov 

od elektrike od -40% do + 30 %. Na osnovi teh nihanj so v nadaljevanju prikazani grafi 

občutljivosti. 
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Graf 8: Prikazuje občutljivosti neto sedanje vrednosti pri finančno – trţni analizi 

 
  
Graf 9: Prikazuje občutljivosti relativne neto sedanje vrednosti pri finančno – trţni analizi 

 
 

Graf 10: Prikazuje občutljivosti interne stopnje donosnosti pri finančno – trţni analizi 

 
  

Iz gornjih grafov lahko ugotavljamo, da ostajata neto sedanja vrednost in relativna neto 

sedanja vrednost pozitivna, kljub zniţanju prihodkov in zvišanju odhodkov. Notranja 

stopnja donosnosti pa zraste največ na 3,13 v primeru povečanja prihodkov od elektrike za 

30 %. 
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10. POSTOPKI IN DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJO HE NJIVICE 

10.1. Informacije 

Pred odločitvijo o izgradnji proizvodne naprave je priporočljivo, da investitor najprej  

pridobi ustrezne informacije. V nadaljevanju je  opisan vrstni red potrebnih korakov. 

 

10.1.1. Lokacijska informacija 

 

Pridobitev lokacijske informacije za potencialnega investitorja ni obvezna, vendar je 

priporočljiva, saj posreduje pomembne informacije, ki olajšajo odločitev za investicijo. 

Lokacijsko informacijo izdajajo občine na območju, na katerem se nahaja zemljišče 

oziroma objekt, kjer namerava investitor postaviti proizvodno napravo. Občina jo izda v 

skladu s predpisi o upravnem postopku, za kar je potrebno plačati upravno takso.  

Lokacijska informacija določa merila in pogoje za načrtovanje naloţbe, kot jih 

opredeljujejo veljavni prostorski akti, podatke o morebitnih varovanjih, omejitvah in 

prepovedih iz sprejetih prostorskih ukrepov ter podatke v zvezi s spremembami in 

dopolnitvami, oziroma pripravo novih prostorskih aktov. 

10.1.2. Pridobitev mnenja o moţnosti priključitve na omreţje 

 

Pred začetkom izdelave tehnične dokumentacije, oziroma pred končno odločitvijo o 

gradnji proizvodne naprave, je za pomoč pri načrtovanju investicijskega vloţka od 

pristojnega elektrodistribucijskega podjetja priporočljivo pridobiti mnenje, oziroma 

ugotoviti moţnost vključitve načrtovane proizvodne naprave na javno elektrodistribucijsko 

omreţje. Elektrodistribucijsko podjetje bo ugotovilo moţnosti priključitve glede na tip, 

moč in vrsto vključitve (enofazno, dvofazno in trifazno) proizvodne naprave, ob 

upoštevanju razmer v elektrodistribucijskem omreţju in dovoljenih motenj, ki jih 

proizvodna naprava lahko povzroča v tem omreţju. To pomeni, da bo podalo osnovne 

pogoje za priključitev proizvodne naprave v skladu z izračunanimi parametri omreţja in 

ţelenim načinom izvedbe priključka pri investitorju. 

10.1.3. Analiza primernosti lokacije 

 

Vsaka lokacija ni primerna za vsako vrsto proizvodne naprave, zato je pred dokončno 

odločitvijo smiselno opraviti analizo lokacije. Investitorji  sami, oziroma z angaţiranjem 

strokovnjakov, izvedejo na lokaciji potrebne meritve, ki omogočajo izvedbo ocene 

primernosti lokacije. Običajno so nujne in priporočljive, saj je rentabilnost projekta 

odvisna predvsem od razpoloţljivih pogojev na izbrani lokaciji, izvedba meritev pa seveda 

predstavlja dodaten strošek. 

10.1.4. Idejna zasnova, idejni projekt in študija izvedljivosti 

 

Z idejno zasnovo, idejnim projektom in študijo izvedljivosti, ki jo različno predstavljajo 

podrobni dokumenti, ki jih izdelamo v odvisnosti od velikosti naprave, utemeljimo namero 

za izgradnjo proizvodne naprave iz tehničnega, ekonomskega in okoljskega vidika. V teh 
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analizah opredelimo optimalno rešitev, oziroma več različic tehnične rešitve proizvodne 

naprave s pripadajočo opremo: moč naprave, način priključitve in ekonomiko projekta. V 

ekonomskem delu predstavimo interno stopnjo donosa, vračilno dobo investicije in neto 

sedanjo vrednost, na podlagi katerih se investitor odloči o primernosti projekta. Izvedba 

omenjenih dokumentov ni nujna, je pa priporočljiva, saj potencialnega investitorja seznani 

z različnimi moţnostmi in ekonomsko upravičenostjo izgradnje proizvodne naprave. 

Investitor lahko za izdelavo navedenih dokumentov angaţira usposobljeno svetovalno ali 

projektantsko podjetje, kar pa predstavlja dodatne stroške. Opisan postopek je smiseln 

predvsem za nestandardne in zahtevnejše projekte. 

10.1.5. Odločitev o gradnji 

 

Na podlagi predhodnih informacij in analiz se bo potencialni investitor odločil ali z 

investicijsko namero nadaljuje ali jo opusti. 

10.2. Postopek pridobivanja dovoljenj 

Po odločitvi investitorja o izgradnji proizvodne naprave je potrebno pridobiti vsa soglasja 

in dovoljenja za gradnjo in priključitev na javno elektrodistribucijsko omreţje. 
 

Diagram 1: Prikazuje postopek pridobivanja dovoljenj in soglasij za izgradnjo MHE [12]. 
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10.2.1. Energetsko dovoljenje 

 

Proizvodne naprave, do nazivne moči 1 MW, ne potrebujejo energetskega dovoljenja. Če 

ima proizvodna naprava višjo nazivno moč, je potrebno pred pridobitvijo drugih dovoljenj 

pridobiti energetsko dovoljenje.  

Energetsko dovoljenje izda ministrstvo, ki je pristojno za področje energetike, in v njem 

predpiše pogoje in vsebino vloge za izdajo energetskega dovoljenja za posamezne vrste 

objektov, naprav in omreţja ter energetske dejavnosti. Investitor mora pridobiti energetsko 

dovoljenje pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.  

Energetsko dovoljenje vsebuje lokacijo in območje, vrsto objekta, vrsto goriva, način in 

pogoje opravljanja energetske dejavnosti ter obveznosti imetnika energetskega dovoljenja.  

 

10.2.2. Specifična dovoljenja 

 

 

Zakon o vodah predvideva pridobitev koncesije za energetsko  izrabo vodotoka za rabo 

vode za proizvodnjo električne energije v primeru hidroelektrarne, ki bo priključena na 

javno elektrodistribucijsko omreţje. V primeru hidroelektrarne, ki ne bo neposredno 

priključena na javno električno omreţje, je potrebno pridobiti vodno dovoljenje. Po 

pridobitvi koncesije  - odločbe Vlade o  izbiri koncesionarja, oziroma vodnega dovoljenja s 

strani Agencije RS za okolje, lahko investitor prične s postopkom pridobivanja projektnih 

pogojev  (informacij o pogojih gradnje, ki vplivajo na vodni reţim), vodnega soglasja in 

gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom rabe vode mora imetnik vodne pravice skleniti še 

koncesijsko pogodbo.  

Vsak koncesijski akt določa tudi višino koncesnine. Pri današnjih uredbah o podelitvah 

koncesije se ta vrednost določa na 4,2 % povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu 

proizvedene in v javno električno omreţje oddane električne energije.  

Ravno tako je potrebno po zakonu o vodah plačevati vodno povračilo, ki je v višini 0,1863 

EUR na MWh potencialne energije, ki je razpoloţljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s 

pridobljeno vodno pravico. 

 

 

V primeru, ko je za investicijo obvezno izvesti presojo vplivov na okolje, je potrebno 

pridobiti okoljevarstveno soglasje. Presojo vplivov na okolje je potrebno izdelati za 

proizvodne naprave, ki imajo nepremični motor z notranjim izgorevanjem in plinske 

turbine za proizvodnjo električne energije, če uporabljajo bioplin z vhodno toplotno močjo 

več kot 1 MW, proizvodne naprave na hidroenergijo z nazivno močjo nad 1 MW in 

proizvodne naprave na veter z nazivno močjo nad 5 MW ali nad 100 kW na varovanih 

območjih. Dokumentacijo o presoji vpliva na okolje izdelujejo, za to področje, 

specializirane institucije. Okoljevarstveno soglasje izdaja Agencija RS za okolje, na 

podlagi predloţene dokumentacije o presoji vplivov na okolje. 
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10.2.3. Vloga in pridobitev projektnih pogojev 

 

Pristojno elektrodistribucijsko podjetje v imenu Sistemskega operaterja distribucijskega 

omreţja (v nadaljevanju: SODO), izda projektne pogoje na podlagi vloge s strani 

investitorja oziroma osebe, pooblaščene s strani investitorja, za objekte, ki se ob umeščanju 

v prostor pribliţujejo obstoječim elektroenergetskim vodom. Vlogi za izdajo projektnih 

pogojev mora biti priloţena idejna zasnova za predvideni objekt, ki mora biti izdelana 

skladno z vsebinami, določenimi s Pravilnikom o projektni dokumentaciji. To pomeni, da 

poleg ostalih vsebin vključuje tudi grafični prikaz predvidene umestitve proizvodne 

naprave v prostor, pripravljen s strani investitorja. V projektnih pogojih so navedeni vsi 

pogoji za umestitev predvidenega objekta v prostor, kar pomeni, da so določeni potrebni 

odmiki ali morebitne potrebe po odstranitvi ali prestavitvi obstoječih elektroenergetskih 

objektov in naprav. 

 

 

10.2.4. Vloga in pridobitev soglasja za priključitev naprave na  el. omreţje         

 

 

Pristojno elektrodistribucijsko podjetje, v imenu SODO, izdaja soglasje za priključitev po 

upravnem postopku na podlagi vloge investitorja, oziroma osebe, pooblaščene s strani 

investitorja. Vloga mora vsebovati tehnično dokumentacijo za postavitev, oziroma gradnjo 

proizvodne naprave, ki bo zajemala vse potrebne podatke (vključno z morebitnim ţe 

pridobljenim mnenjem o moţnosti priključitve proizvodne naprave na javno 

elektrodistribucijsko omreţje), na osnovi katerih bo lahko SODO v soglasju za priključitev 

določil tehnične pogoje in načine vključevanja proizvodne naprave. 

Soglasje za priključitev se po določbah Zakona o upravnem postopku, odvisno od 

zahtevnosti načina priključitve, lahko izda po skrajšanem postopku (rok za izdajo soglasja 

je 30 dni) ali po ugotovitvenem postopku (v tem primeru je rok za izdajo soglasja 60 dni). 

 

10.2.5. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 

 

Pred gradnjo proizvodne naprave je v naslednjem koraku potrebno pridobiti gradbeno 

dovoljenje. Za ta namen mora pooblaščeno podjetje izdelati projekt za pridobitev 

gradbenega dovoljenja. Investitor predloţi projekt z vsemi soglasji na pristojno upravno 

enoto. 

 

10.2.6. Dokazilo o razpolaganju z zemljiščem 

 

Investitor mora predloţiti dokazila o razpolaganju z zemljiščem oziroma pravici gradnje 

(npr. lastništvo, sluţnost). 
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10.3. Postopek izgradnje 

 

 
Diagram 2: Prikazuje postopek izgradnje MHE in pridobitve dovoljenja za dostop do omreţja [12]. 
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10.3.1.1. Dokumentacija za razpis in izbira izvajalca 

 

Po pridobitvi ustreznega dovoljenja za umestitev proizvodne naprave v prostor sledi 

izbiranje ponudnika opreme in izvajalca del. V ta namen je smiselno izdelati razpisno 

dokumentacijo, kjer se navedejo vsi podatki, ki jih ponudnik potrebuje za izdelavo 

ponudbe, in so pomembni za kasnejšo primerjavo ponudb in sklenitev pogodbe za izvedbo. 

Pri tem koraku je moţno angaţirati ustrezno podjetje, ki pripravi razpis na podlagi Projekta 

za pridobitev gradbenega dovoljenja in svetuje pri izbiri najprimernejšega ponudnika.  

 

10.3.1.2. Projekt za izvedbo 

 

Projektant ali izvajalec del mora pred pričetkom del najprej izdelati projekt za izvedbo, na 

osnovi katerega bo izvajalec del zgradil proizvodno napravo. Projekt za izvedbo vsebuje 

načrte podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov. 

 

10.3.1.3. Gradnja proizvodne naprave 

 

Po sklenitvi pogodbe, izbrani izvajalec, začne z gradnjo proizvodne naprave. Čas izgradnje 

je določen pogodbeno in je odvisen predvsem od tipa in velikosti proizvodne naprave. Na 

osnovi projektnih pogojev in soglasja za priključitev mora izvajalec izvesti tudi merilno - 

ločilno mesto in izdelati projektno dokumentacijo ter obratovalna navodila. 

10.3.1.4. Projekt izvedenih del in obratovalna navodila 

 

Po izgradnji mora izvajalec izdelati projekt izvedenih del in obratovalna navodila, katerih 

vsebina je namenjena posluţevanju in vzdrţevanju v obdobju obratovanja proizvodne 

naprave. Namen projekta izvedenih del je pridobitev uporabnega dovoljenja. 

 

10.3.2.1. Strokovno usposabljanje za upravljanje energetskih naprav 

 

Strokovno usposabljanje in strokovni izpit za upravljanje energetskih naprav morajo 

opraviti upravljavci energetskih naprav, kot to ureja Pravilnik o strokovnem usposabljanju 

in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS št. 41/2009). 

Upravljavci SPTE postrojev, katerih nazivna moč presega 500 kW in vodnih turbin, katerih 

nazivna moč presega 500 kW, so po zgoraj navedenem pravilniku dolţni opraviti 

usposabljanje in strokovni izpit za upravljanje teh naprav. Za upravljanje in vzdrţevanje 

ostalih energetskih naprav, za katere po pravilniku ni predpisano strokovno usposabljanje, 

morajo upravljavci poznati navodila za tehnično pravilno in varno obratovanje, tehnične 

predpise za tovrstne naprave in ukrepe za racionalno rabo energije. 

10.3.2.2. Sklenitev pogodbe o priključitvi na omreţje 
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Vzporedno, z aktivnostjo izbire najprimernejšega izvajalca, se prične postopek za sklenitev 

pogodbe o priključitvi na omreţje. Pristojno elektrodistribucijsko podjetje sklene z 

investitorjem pogodbo o priključitvi po izdaji dokončnega soglasja za priključitev in na 

podlagi vloge investitorja, oziroma osebe pooblaščene s strani investitorja, pred začetkom 

izgradnje priključka. V pogodbi o priključitvi se opredeli lastništvo priključka, način 

plačila povprečnih in neposrednih stroškov priključitve, vzdrţevanje in ostala razmerja, 

povezana s priključkom, ter morebitnim povračilom stroškov ojačitve distribucijskega 

omreţja, izhajajoč iz sklenjenega sporazuma med SODO in investitorjem. 

10.3.2.3. Izgradnja priključka 

 

Sočasno, z izgradnjo proizvodne naprave, se zgradi tudi priključek na električno omreţje. 

Vsaj osem dni pred začetkom del na priključku mora  investitor obvestiti 

elektrodistribucijsko podjetje, ki izvaja nadzor nad gradnjo priključka. Nadzor zajema 

spremljanje izvajanja gradnje priključka v okviru predpisov za gradnjo tovrstnih objektov, 

tehničnih pogojev iz soglasja za priključitev, izvajanja potrebnih stikalnih manipulacij, 

obveščanja uporabnikov o morebitnih motnjah pri dobavi električne energije, izvajanja 

opravil priključitve in drugih del v zvezi z izgradnjo priključka in samo priključitvijo.  

 

10.3.2.4. Pogodba o nakupu in prodaji električne energije 

 

Investitor mora ţe pred priključitvijo na električno omreţje opraviti določene aktivnosti za 

prodajo električne energije. Praviloma se mora odločiti tudi za eno od moţnosti prodaje - 

zagotovljen odkup s strani Borzen-ovega Centra za podpore ali prodajo električne energije 

na trgu.  

V primeru odločitve za prodajo proizvedene električne energije na trgu, sklene investitor 

pogodbo o nakupu in prodaji električne energije z izbranim dobaviteljem električne 

energije, ki bo odkupoval v proizvodni napravi proizvedeno električno energijo.  

V primeru dokončne odločitve investitorja za zagotovljen odkup, ta na podlagi vloge 

Borzen-ovemu Centru za podpore, ki jo odda vsaj mesec dni pred predvideno 

priključitvijo, pridobi sklep o vstopu v bilančno skupino Borzen-ovega Centra za podpore. 

Na podlagi sklepa lahko proizvajalec od začetka obratovanja do pridobitve pravice za 

zagotavljanje podpore, proizvedeno električno energijo prodaja po referenčni trţni ceni 

Borzen-ovemu Centru za podpore.  

Vlagatelji, ki ţelijo pridobiti podporo v obliki zagotovljenega odkupa, morajo pri 

morebitnem sklepanju trţnih pogodb za prodajo električne energije upoštevati, da Borzen-

ov Center za podpore ne more začeti z izvajanjem zagotovljenega odkupa, dokler je v 

veljavi trţna pogodba z dobaviteljem. Investitorji, ki pridobijo sklep o vstopu v bilančno 

skupino, ne smejo sklepati drugih trţnih pogodb za prodajo električne energije, saj sklep 

velja kot pogodba.  

 

10.3.2.5. Vloga in pregled izpolnitve pogojev za priključitev 

 

Investitor poda elektrodistribucijskemu podjetju popolno vlogo za priključitev, priloţi vse 

zahtevane priloge ter sklenjeno pogodbo o nakupu in prodaji električne energije z izbranim 
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dobaviteljem električne energije ali priloţi sklep o vstopu v bilančno skupino Centra za 

podpore. 

10.3.2.6. Sklenitev pogodbe o dostopu do elektroenergetskega omreţja 

Investitor se s pristojnim elektrodistribucijskim podjetjem dogovori za čas pregleda 

merilnega mesta in izpolnjevanja pogojev iz soglasja za priključitev. Pri pregledu 

elektrodistribucijsko podjetje obvezno preveri in uskladi vezavo ter nastavitve merilno 

krmilnih naprav in smer vrtilnega polja pri trifaznih priključkih. Po izpolnitvi vseh pogojev 

in uspešno izvedenem pregledu izpolnjevanja pogojev iz soglasja za priključitev, 

elektrodistribucijsko podjetje z imetnikom soglasja za priključitev sklene pogodbo o 

dostopu do elektrodistribucijskega omreţja. 

10.3.3. Tehnični pregled 

Tehnični pregled  izvede pristojni  inšpektor po predhodni vlogi  investitorja, kjer so 

prisotni tudi izvajalci del ter predstavnik pristojnega elektrodistribucijskega podjetja. 

Inšpektor pregleda postavitev proizvodne naprave. Po opravljenem pregledu se izdela 

zapisnik z vso potrebno dokumentacijo. 

10.3.4. Uporabno dovoljenje 

Uporabno dovoljenje izda upravni organ na osnovi tehničnega pregleda proizvodne 

naprave, v kolikor je na njem ugotovljeno, da je proizvodna naprava zgrajena v skladu z 

veljavnimi predpisi in izdanim gradbenim dovoljenjem. 

10.4. Priključitev na elektrodistribucijsko omreţje 

Priklop na električno omreţje je v Sloveniji zelo zapleten in tudi časovno dolgotrajen. 

Največji problem je ta, da so stroški priklopa lahko neizmerno visoki, še posebno na 

lokalnih nivojih. Če ţelimo zagnati svojo elektrarno na področju s slabo omreţno 

infrastrukturo, potem so ti stroški lahko zelo visoki (visoki stroški priključitve; vključno z 

okrepitvijo lokalnega distribucijskega omreţja). 

Energetski zakon določa prednosti za kvalificirane proizvajalce. Te prednosti so različne za 

različne velikosti in tipe kvalificiranih elektrarn. Prednosti v ostalih uredbah, oz. predpisih 

temeljijo na tem, da morajo upravljavci  električnega  omreţja odkupiti vso električno 

energijo proizvedeno iz kvalificiranih elektrarn, s čimer nekateri kvalificirani proizvajalc i 

uţivajo prednostne cene in premije. V zakonodaji o statusu kvalificiranih proizvajalcev so 

definirani štirje razredi po kapaciteti, med katerimi velike kvalificirane elektrarne ne 

uţivajo prednostnih cen in premij. Ti štirje razredi so: 

 

 mikro – do vključno 36 KW nazivne instalirane električne moči, 

 male – do vključno 1 MW nazivne instalirane električne moči, 

 srednje – nad 1 MW do vključno 10 MW nazivne instalirane električne moči, 

 velike – nad 10 MW nazivne instalirane električne moči. 

Energetski zakon določa, da lahko kvalificirani proizvajalci z napravami do 1 MW , 

električno energijo prodajajo direktno, kateremukoli kupcu. Sklep s strani vlade določa 

odkupne cene  in premije za podporo proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.  

Da se izognemo tokovnim, napetostim in mehanskim sunkom je pred priklopom na 

omreţje potrebno pri sinhronskem generatorju izenačiti: 

 

 frekvenco generatorja fg s frekvenco fo, 
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 napetost generatorja Ug z napetostjo omreţja Uo, 

 fazni kot med napetostjo generatorja z napetostjo omreţja 

 

Zato potrebuje sinhronski stroj in sinhronizacijsko napravo. 
 

Pri asinhronskem generatorju je potrebno rotor le pognati v bliţino sinhronske hitrosti  in v 

območju med 0,95 in 1,05 sinhronske hitrosti vključiti stator na omreţje. Pri tem je 

neizogiben kratkotrajen sunek toka Ik = 3-4 In za zgraditev vrtilnega polja statorja in 

pritegnitev rotorja v ritem statorskega vrtilnega polja. Ker so na omreţje priključeni tudi 

drugi potrošniki, naj  ta tokovni sunek ne bi povzročil večjega padca napetosti kot 6 % v 

nizkonapetostnem omreţje ali 2 % v srednjem omreţju.  

10.5. Postopek pridobitve podpore 

 

Lastnik proizvodne naprave oziroma upravljavec mora za pridobitev podpore izpolniti  

naslednje korake: 

 

 
Diagram 3: Prikazuje postopke in korake za pridobitev  podpore [12]. 
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10.5.1. Pridobitev deklaracije za proizvodno napravo  

 

Od Javne agencije RS za energijo je potrebno   (v nadaljevanju: AGEN-RS) pridobiti 

deklaracijo za proizvodno napravo, ki potrjuje, da naprava izpolnjuje pogoje, predpisane za 

SPTE ali proizvodnjo električne energije iz OVE, in da lahko prejema potrdila o izvoru. 

Ob pridobitvi deklaracije mora proizvajalec, ki ţeli vstopiti v sistem podpor, urediti tudi 

pooblastilo za izdajo potrdil o izvoru in njihov avtomatičen prenos na Borzen-ov Center za 

podpore. To stori tako, da AGEN-RS odda »Vlogo za odprtje računa proizvajalca – 

enostavni postopek«. Vlogo lahko odda skupaj z vlogo za deklaracijo.  

 

10.5.2. Pridobitev odločbe o dodelitvi podpore  

 

Na podlagi deklaracije lastnik ali upravljavec z vlogo pri AGEN-RS pridobi še odločbo o 

dodelitvi podpore, če naprava izpolnjuje nekaj dodatnih pogojev (npr. starost do 15 (OVE) 

ali 10 let (SPTE)). V tej fazi je potrebno izbrati tudi vrsto podpore.  

 

10.5.3. Sklenitev pogodbe o zagotavljanju podpore z Borzen-ovim centrom 

 

Na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi podpore se z Borzen-ovim Centrom za 

podpore sklene standardizirana pogodba, ki je sestavni del Pravil za delovanje Centra za 

podpore. 

 

10.5.4. Izdaja računov  

 

Na podlagi pogodbe izda račun Borzen-ovemu Centru za podpore na mesečni ravni, glede 

na proizvodnjo in odobreno vrsto podpore. 

 

10.6. Postopek pridobitve podpore 

10.6.1. Izbira vrste podpore 

 

Upravičenec v vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore, ki jo pošlje AGEN-RS 

izbere, na kakšen način bo pridobival podporo s strani Borzen-ovega Centra za podpore: 

 Če se upravičenec odloči za obratovalno podporo,  to pomeni, da  ima sklenjeno 

              odprto pogodbo z dobaviteljem (»trţna pogodba za prodajo električne energije« 

              upravičenec ločeno izstavlja račune za elektriko svojemu dobavitelju, za podporo                        

              pa Borzen-ovemu Centru za podpore. 

 Zagotovljeni odkup pomeni, da proizvajalec vstopi v bilančno skupino Centra za 

              podpore. V tem primeru upravičenec prodaja električno energijo Borzen-ovem 

              Centru za podpore in mu izstavlja enoten račun po ceni za zagotovljeni odkup. 

             Proizvajalec v tem primeru nima in ne sme imeti sklenjene ločene trţne pogodbe      

             za prodajo električne energije. 

 Upravičenec, ki je ţe pred pridobitvijo odločbe o prejemanju podpore pridobil 

sklep o vstopu v bilančno skupino Centra za podpore, mora na vlogi za pridobitev 

odločbe prejemanju podpore izbrati zagotovljeni odkup. 
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Proizvajalec je za električno energijo, proizvedeno v proizvodni napravi, upravičen do 

prejemanja ene ali druge vrste podpore, ne more pa jih prejemati več hkrati. Pravico izbire 

vrste podpore (zagotovljen odkup ali obratovalna podpora) imajo OVE enote do 5 MW ter 

SPTE enote do 1 MW. Večje enote lahko prejemajo le obratovalno podporo. Sprememba 

načina zagotavljanja podpore je moţna na podlagi zahteve AGEN-RS, najprej po dveh 

letih od začetka prejemanja podpore, nadaljnje spremembe pa vsaka tri leta prejemanja 

podpore, skladno s  Pravili za delovanje Centra za podpore. 

 

 
    Slika 15: Prikazuje shematski prikaz nove podporne sheme [39]. 

 

 

10.6.2. Podpore za proizvedeno električno energijo proizvedeno iz OVE ali SEPTE 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, objavljen v juliju 2008, je 

predvidel novo shemo za izvajanje podpor za električno energijo, proizvedeno iz 

obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE) ali v so proizvodnji koristne toplote in 

električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljevanju SPTE). Nova podporna shema se 

je začela izvajati 1. novembra 2009.  

Spremembe so posledica Odločbe Evropske komisije št. 2007/580/ES, v postopku priprave 

katere se je Slovenija zavezala, da bo prilagodila svojo podporno shemo zahtevam 

evropske zakonodaje, in potrebe po povečevanju deleţa okolju prijazne proizvodnje 

električne energije kot enega izmed načinov za doseganje okoljskih ciljev. Odločba med 

drugim predvideva spremembo načina zbiranja sredstev za financiranje podpor, ki se sedaj 

plačujejo v obliki pavšalnih zneskov po posameznem odjemnem mestu, neodvisno od 

količine in izvora porabljene električne energije. Odločba prav tako zahteva določitev 

odbitkov od prejetih zneskov pomoči za proizvajalce, ki so predhodno prejeli subvencije za 

izgradnjo proizvodne naprave v kakršni koli obliki. 
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V stari podporni shemi je o upravičenosti do prejemanja podpore in njeni višini odločalo 

Ministrstvo za gospodarstvo, ki je za posamezne proizvodne naprave podeljevalo tako 

imenovani "status kvalificiranega  proizvajalca", na podlagi katerega je lahko proizvajalec 

s sistemskim operaterjem podpisal pogodbo o odkupu električne energije po 

subvencionirani ceni. Ta podporna shema se je financirala iz dodatka k omreţnini za 

obvezni odkup električne energije, ki so ga plačevali vsi odjemalci električne energije. 

Omenjeni dodatek je sluţil financiranju izvajanja podpor električni energiji iz OVE in v 

SPTE, kot tudi zagotavljanju zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih 

virov primarne energije. 

 

V novi podporni shemi, uvedeni v letu 2009, o upravičenosti in višini podpore za določeno 

proizvodno napravo odloča agencija. Glavna pogoja sta, da ima proizvodna naprava 

veljavno deklaracijo za proizvodno napravo in da ni starejša od 15 let, če gre za 

proizvodno napravo na OVE, oziroma 10 let, če gre za proizvodno napravo s SPTE. 

Proizvajalci so upravičeni do prejemanja podpore samo za tisto količino proizvedene 

električne energije, za katero so bila izdana potrdila o izvoru in hkrati prenesena na Center 

za podpore. Potrdila o izvoru lahko proizvajalci pridobijo na podlagi veljavne deklaracije 

za proizvodno napravo. Novi proizvajalci in dosedanji kvalificirani proizvajalci, katerih 

proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije v SPTE so mlajše od 10 let, za 

proizvodnjo iz OVE pa mlajše od 15 let, lahko ob izpolnjevanju predpisanih pogojev  

vstopijo v novo podporno shemo. Podpore lahko prejemajo le proizvodne naprave na OVE, 

katerih nazivna električna moč ne presega 125 MW, in proizvodne naprave s SPTE z 

nazivno električno močjo največ 200 MW.  

Če proizvodna naprava izpolnjuje vse predpisane pogoje za pridobitev deklaracije, 

agencija v upravnem postopku, na zahtevo proizvajalca, izda odločbo o podelitvi 

deklaracije za proizvodno napravo. Po pravnomočnosti odločbe proizvajalec prejme 

listino, ki dokazuje pravnomočnost pridobljene deklaracije za proizvodno napravo.  

Deklaracija je pridobljena za določen čas, zato mora proizvajalec pred pretekom njene 

veljavnosti podati novo vlogo za pridobitev deklaracije, oziroma mora po prenehanju 

veljavnosti pridobljene deklaracije pridobiti novo deklaracijo za proizvodno napravo, sicer 

mu upravičenost do prejemanja podpore s prenehanjem veljavnosti deklaracije usahne. 

Deklaracija za proizvodno napravo dokazuje, da gre za proizvodno napravo, ki proizvaja 

električno energijo iz OVE ali v SPTE, in da ima ustrezno nameščene merilne naprave 

(števce), ki omogočajo prejemanje potrdil o izvoru. Na spletni strani agencije je 

vzpostavljen  register deklaracij za proizvodne naprave, ki vsebuje seznam proizvodnih 

naprav z veljavno deklaracijo.   

Proizvajalec, ki je pridobil deklaracijo za proizvodno napravo, lahko na agencijo poda 

vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore. Podporo po novi shemi je moţno 

pridobiti tudi za obnovljene proizvodne naprave, pri čemer mora obnova prinesti 

predpisano povečanje proizvodnje in izkoristka, v samo obnovo pa je treba vloţiti 

predpisano minimalno višino sredstev.  

Če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za pridobitev podpore, agencija proizvajalcu izda 

odločbo o dodelitvi podpore. V odločbi so opredeljeni: vrsta podpore, obdobje, za katero se 

zagotavlja podpora, in višina podpore  oziroma razred referenčnih stroškov. Agencija v 

postopku ugotovi tudi, ali je upravičenec do podpor v povezavi s proizvodnim objektom, 

na katerega se nanaša podpora, prejel tudi kakšno drugo vrsto pomoči, ki ima značaj 

drţavnih pomoči. Za kakršnokoli prejeto drţavno pomoč se sorazmerno z njenim zneskom 

zniţa višina podpore. 
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Na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi podpore proizvajalec sklene pogodbo o 

zagotavljanju podpore s Centrom za podpore. V pogodbi so urejena vsa vprašanja o 

medsebojnih obveznostih pogodbenih strank, torej prejemnika podpore (proizvajalca) in 

Centra za podpore. 

 

Proizvajalci, s sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore, izstavijo Centru za podporo 

račun za izmerjene količine proizvedene električne energije. Na podlagi tega računa jim 

center izplača podporo.   

Sredstva za financiranje podporne sheme, ki jih prispevajo odjemalci električne  energije s 

plačevanjem posebnega prispevka, se zbirajo pri Centru za podpore, ki v tekočem letu 

pripravi tudi oceno potrebnih sredstev za prihodnje leto, na podlagi katere agencija z aktom 

določi višino prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v so 

proizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov za prihodnje leto ter ga po 

predhodnem soglasju vlade tudi objavi v Uradnem listu.  

Dosedanji kvalificirani proizvajalci, katerih proizvodne naprave ne izpolnjujejo starostne 

meje za pridobitev podpore po novem (so starejše od 10 let za SPTE, oziroma starejše od 

15 let za OVE), lahko najpozneje do 31. decembra 2011, oziroma do izteka veljavne 

pogodbe, če se ta izteče pred omenjenim datumom, prejemajo podpore po stari podporni 

shemi. 

 

Z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, in 

Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni  v so proizvodnji toplote in električne 

energije z visokim izkoristkom, sta glede na velikost in tehnologijo proizvodne naprave 

določena višina in trajanje podpore. Pri tem se upoštevajo vse morebitne ţe pridobljene 

koristi v ţivljenjskem ciklusu investicije in druge koristi. Pri določanju podpore za 

posamezno proizvodno napravo se upoštevajo tudi trajnostna in druga merila z vidika 

uporabe biomase, izrabe vodotokov, gnojevke, prostora za foto napetostne elektrarne in 

izkoristka proizvodnih naprav. Upoštevata se tudi velikost in trţni deleţ podjetja, ki je 

upravičeno do prejemanja podpore. 

Cena zagotovljenega odkupa je enaka referenčnim stroškom proizvodnje električne 

energije, medtem ko je znesek obratovalne podpore določen kot razlika med višino 

referenčnih stroškov in produktom med referenčno trţno ceno električne energije za 

obravnavano leto in faktorjem, ki kaţe značilnosti  obratovanja posamezne vrste 

proizvodne naprave. Veljavna podporna shema je prikazana na sliki 15.  

 

10.6.4. Določanje cen zagotovljenega odkupa električne energije 

 

 

Tabela 16: Prikazuje  cene zagotovljenega odkupa el.  en. iz proizvodnje OVE - hidroenergija[40]. 

       

Velikostni razred proizvodne naprave Obratovalna podpora (ERU/MWh)

mikro (< 50 kW) 105,47

mala  (< 1 MW) 92,61

srednja (do 10 MW) 82,34
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10.6.5. Določanje višine obratovalnih podpor 

 
Tabela 17: Prikazuje  podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE - hidroenergija[40]. 

 

10.7. Organizacija RECS 

 

Organizacija RECS (Renewable Energy Certificate System) je največje mednarodno 

zdruţenje več kot 100 podjetij iz 14 različnih drţav. Zdruţenje spodbuja in promovira 

mednarodno trgovanje s certifikati energije iz obnovljivih virov. Sistem RECS je prvi 

mednarodni sitem, ki omogoča ločitev okoljskih koristi energije iz obnovljivih virov od 

same energije in njihovo zajetje v RECS certifikatih. Trgovanje s certifikati poteka 

neodvisno od trgovanja z električno energijo in na enak način kot trgovanje z ostalimi 

dobrinami. 

RECS certifikat je dokazilo proizvodnje 1 MWh obnovljive in okolju prijazne energije in 

vsebuje informacije o viru energije in vrsti proizvodnje. Z izbiro vrste certifikata lahko 

kupci certifikata izbirajo, katero tehnologijo ţelijo podpreti. Z nakupom RECS certifikata 

izkaţejo svojo zavezanost uporabi okolju prijazne energije in spodbujanju sonaravnega 

razvoja. Certifikate je mogoče izdati za vse različne vire obnovljive energije, zato mogoča 

ekološko označevanje obnovljive energije vseh vrst. 

Med člani RECS so vsa najpomembnejša evropska podjetja, med drugimi tudi avstrijski 

Verbund AG / APT, nemški RWE Trading GmbH, E.ON Energie AG, Vatenfall Europe 

Trading GmbH, Španski Endesa, Iberdrola Generation S.A.U., francoski EDF, italijanski 

Enel Trade S.p.A. in angleški Shell Trading International Ltd. 

 

Vzpostavljen je sistem za izdajo potrdil o izvoru električne energije iz OVE z namenom: 

 olajšati trgovanje z električno energijo iz OVE, 

 povečati preglednost odjemalčeve izbire med električno energijo iz OVE ter ostalo 

električno energijo. 

Potrdila o izvoru se izdajajo na zahtevo in morajo pokrivati električno energijo iz vseh vrst 

OVE, kot jih določa direktiva. Ta potrdila je potrebno jasno ločevati od zamenljivih 

Zelenih certifikatov ter morajo biti medsebojno priznana s strani drţav članic. Potrdilo o 

izvoru mora vsebovati naslednje informacije: 

 vir energije iz katerega je bila proizvedena el. energija, 

 datum in kraj proizvedene el. energije, 

 moč proizvedenega objekta – le v primeru proizvodnje v hidroelektrarnah. 

 

Certifikat RECS pa morajo vsebovati naslednje informacije 

 enotna številka certifikata, 

 podatki o izdajatelju in času izdaje, 

 podatki o proizvodnem objektu, 

 tehnologija proizvodnje električne energije, 

 inštalirana moč proizvodnega objekta, 

Velikostni razred proizvodne naprave Obratovalna podpora (ERU/MWh)

mikro (< 50 kW) 49,57

mala  (< 1 MW) 36,71

srednja (do 10 MW) 23,84

velika (do 125 MW) 18,07
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 podatki o tem ali je bila proizvedena električna energija deleţna pomoči v okviru 

različnih podpornih sistemov. 

 

Potrdila o izvoru in RECS 

 

 potrdila o izvoru so po svoji obliki vrsta certifikatov, 

 potrdila o izvoru sluţijo istemu namenu kot certifikat RECS, 

 zahteve za pridobitev RECS so stroţje  od osnovnih zahtev za potrdila o izvoru, 

 certifikati RECS so nadstandardna oblika potrdila o izvoru električne energije. 

10.8. Modra energija 

 

Modra energija je blagovna znamka, ki jo je pred šestimi leti zasnoval Holding slovenskih 

elektrarn (HSE), v sodelovanju s slovenskimi distribucijskimi podjetji. Proizvajajo jo vse 

tri verige hidroelektrarn, ki so vključene v skupino HSE (dravske elektrarne Maribor, 

Savske elektrarne Ljubljana in Soške elektrarne Nova Gorica). Našteta podjetja so 

certificirana s strani TUV in vključena v mednarodni sistem RECS (Renewable Energy 

Certificate System), s čimer izpolnjujejo stroga mednarodna okoljska merila za energijo iz 

obnovljivih virov. Skladnost z merili RECS in evropskimi okoljevarstvenimi standardi v 

Sloveniji redno nadzirata javna agencija RS za energijo ter podjetja TUV iz Nemčije. 

Proizvedeno modro energijo HSE dobavlja tudi drugim parterjem projekta – 

distribucijskim podjetjem. Ta podjetja (Elektro Ljubljana, Elektro Celje, Elektro Maribor, 

Elektro Gorenjska in Elektro Primorska) prodajajo Modro energijo naprej svojim 

odjemalcem. Gre za električno energijo, proizvedeno izključno iz obnovljivih virov in 

naravi prijaznih virov – hidroelektrarn slovenskih rek, ki slovenskim odjemalcem prvič 

omogočajo, da sami izberejo, oziroma določajo ekološko kakovost in izvor elektrike, ki jo 

uporabljajo. 

 

Pri projektu Modra energija sodelujejo: 

 HSE, 

 Elektro Ljubljana, 

 Elektro Celje,  

 Elektro Maribor,  

 Elektro Gorenjska,  

 Elektro Primorska,  

 Dravske elektrarne Maribor,  

 Savske elektrarne Ljubljana,  

 Soške elektrarne Nova Gorica,  

 Termoelektrarna Brestanica,  

 Termoelektrarna Šoštanj, 

 Premogovnik Velenje, 

 HSE invest, 

 TDR – Metalurgija, 

 HSE Italija. 
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Prednosti uporabe modre energije 

 

Podjetju daje priloţnost za: 

 krepitev javnega ugleda, saj sodelovanje v sistemu Modre energije podjetje 

potrjuje, da ţeli zmanjšati negativne vplive svoje dejavnosti na okolje in hkrati s 

svojim prispevkom spodbuja razvoj obnovljivih virov energije, 

 izboljšanje odnosov z zaposlenimi, lastniki podjetja, lokalnimi skupnostmi in 

drţavnimi ustanovami, saj je uporaba Modre energije dokaz zavestnega varovanja 

okolja, s čimer skrbi za kakovostno ţivljenje danes in v prihodnje,  

 laţje uresničevanje naravovarstvenih ciljev, ki jih med drugimi predvideva tudi 

certifikat ISO 14001, 

 večje razlikovanje izdelkov in storitev, 

 povečanje uporabe obnovljivih virov v Sloveniji, 

 zavesten prispevek v varovanju okolja, še zlasti zemljinega ozračja, pred 

toplogrednimi plini in s tem skrb za bolj zdravo ţivljenje in prihodnost, 

 izbira obnovljivega vira energije lahko uporabi pri komuniciranju z javnostjo in v 

promocijske namene. 

 

Gospodinjstvu daje priloţnost za: 

 prostovoljni prispevek k bolj čistemu in zdravemu okolju za sedanje in prihodnje 

generacije, 

 prispevek k zmanjšanju emisij CO2 in pomoč pri doseganju ciljev, ki si jih je 

zadala Slovenija ob podpisu Kjotskega protokola. 

 

Odjemalec ima pravica do: 

 objave informacij o nakupu Modre energije na spletni strani, ki vsebuje seznam 

podjetij in gospodinjstev, ki vlagajo v varovanje okolja in njihov deleţ Modre 

energije, 

 nalepk z znakom »Napaja nas Modra energija«, s katerim lahko označi npr. 

poslovne prostore, 

 diplome o uporabi določene količine Modre energije v posameznem letu, 

 uporaba posebnega znaka »Napaja nas Modra energija«, ki označuje uporabo 

Modre energije, pri trţenju izdelkov in storitev podjetja, 

 vsak kupec Modre energije prejme diplomo in določeno število nalepk z znakom 

»napaja nas Modra energija«, ki jih lahko uporablja v promocijske namene. Hkrati 

dobi tudi pravico do uporabe znaka »Napaja nas Modra energija«. 

 

Kupci in cena Modre energije 

Za nakup energije pod blagovno znamko Modra energija se lahko odločijo vsi opravičeni 

odjemalci. Kupiti je mogoče odstotni deleţ porabe, pri tem je cena določena kot dodatek k 

ceni električne energije. 

Kupec Modre energije vpiše v pogodbo deleţ Modre energije, za katerega se je odločil. 

Najmanjši deleţ nakupa Modre energije je 10 % celotne porabe električne energije, 

največji pa 100 %.  

Kupec Modre energije lahko postane tako, da pokliče klicni center distribucijskega 

podjetja, ki mu dobavlja električno energijo, oziroma po elektronski pošti obvesti svojega 

dobavitelja električne energije. V skladu z dogovorom bo dobavitelj potreboval pogodbo, 
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oziroma aneks, v katerem se opredeli deleţ Modre energije, ki ga ţeli kupec kupiti. Najbolj 

uspešen, na področju pridobivanja kupcev Modre energije med vsemi slovenskimi 

distributerji  elektrike, je Elektro Ljubljana.  

 

Modri sklad 

Modri sklad je sklad, v katerega se bodo stekala vsa sredstva iz naslova prodaje Modre 

energije, zmanjšana za stroške RECS, distribucij in HSE. Zbrana sredstva bodo namenjena 

izključno spodbujanju pridobivanju električne energije iz obnovljivih virov, ter obnovi in 

izgradnji elektrarn za pridobivanju tovrstne električne energije. To bo prispevalo k 

varovanju okolja, zdravja sedanjih in prihodnjih generacij, večji zanesljivosti dobave 

električne energije in zmanjšanju uvozne odvisnosti. 

10.9. Zelena energija 

V podjetju Elektro Ljubljana so začeli v letu 2004 začeli razvijati produkt zelene elektrike 

(zaščiten kot njihova blagovna znamka), v skladu z načeli varovanja in ohranjanja čistega 

in zdravega okolja. Najprej med odjemalci za nakup zelene elektrike ni bilo pravega 

zanimanja, ko pa so se junija letos v Elektro Ljubljana lotili obnove tega projekta, se je v 

naslednjih mesecih število tovrstnih odjemalcev povečalo kar za trikrat. Trenutno je okoli 

100 podjetij, gospodinjstev in drugih odjemalce, ki kupujejo zeleno energijo. Na podlagi 

dveh certifikatov, ki jih je Elektru Ljubljana podelilo nemško podjetje TUV je 

zagotovljeno redno preverjanje kakovosti, sledljivosti in transparentnosti na tem področju. 

V prihodnosti nameravajo v Elektru Ljubljana produkt zelene energije dvigniti na raven 

celotne elektro distribucije. 
 

Kaj je zelena energija? 

 S pojmom Zelena energija so poimenovali električno energijo, pridobljeno iz okolja 

prijaznih obnovljivih energetskih virov, ki čim manj posega v prostor in tudi sicer ne 

vpliva negativno na okolje. Izraba takšnih virov je tudi v daljšem časovnem obdobju 

neznatna, zato so skoraj neizčrpni. Takšnih virov najdemo v naravi veliko, izrabljajo pa se 

na mestih, kjer so razpoloţljivi. Imajo majhno energetsko moč, stroški proizvodnje so  

kljub nekoliko višjim stroškom investicije nizki.  

Takšni viri so:  

 voda, 

 biomasa, 

 bioplin, 

 sončna energija, 

 vetrna energija, 

 energija plime in oseke, 

 geotermalna energija. 

 

Največji deleţ zelene energije v Sloveniji proizvedemo iz mikro in  malih hidro elektrarn. 

Poleg energije iz obnovljivih virov lahko med zeleno električno energijo prištevamo tudi 

tisto, ki je proizvedena iz fosilnih goriv, vendar je pri pretvorbi energije, ki je shranjena v 

fosilnih gorivih, v električno doseţen zelo visok izkoristek. Dodaten pogoj, da je 

proizvedena energija uvrščena med zeleno, so omejene emisije toplogrednih plinov, zlasti 

CO2 in dušikovih oksidov. 
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11. ZAKLJUČEK 

 
11.1 Ocena projekta 

 

Naloga je potrdila smiselnost izgradnje male hidroelektrarne na reki - potoku Sopoti.  

Prikazano in dokazano je, da je tudi potok z relativno nizkim pritokom mogoče izkoristiti 

za proizvodnjo električne energije. Na lokaciji Njivice se lahko postavi mala 

hidroelektrarna, moči 200 kW, ki bi vsako leto proizvedla in prispevala v elektro 

energetski sistem Slovenije 1.451.650 kWh električne energije.  

V projektu je predvideno financiranje 50 % iz lastnih sredstev in 50 % bančna posojila. 

Trenutno za te namene ni na razpolago nepovratnih sredstev, kakor tudi ugodnih posojil. Je 

pa naša drţava sprejela Uredbo načinu določanja  in obračunavanja prispevka za 

zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v so proizvodnji z visokim 

izkoristkom in iz obnovljivih virov, Uradni list RS, št. 2/09, 49/10 in na osnovi tega še 

Metodologijo o določanju referenčnih stroškov električne energije, proizvedene iz 

obnovljivih virov energije (Sklep MG - št. 360-81/2009-1), kjer zagotavlja, tako 

zagotovljen odkup, kakor podporo pri proizvodnji elektrike.  

Za navedeno malo hidroelektrarno znaša : 

 podpora 36,71 EUR/MWh ali 

 zagotovljen odkup  92,61 EUR/MWh 

Proizvajalec je za proizvedeno električno energijo, proizvedeno  na proizvodnji napravi po 

tej metodologiji, opravičen do prejemanja ene ali druge vrste podpore, ne more pa jih 

prejemati več hkrati. Omenjena metodologija in uredba tudi zahteva določitev odbitkov od 

prejetih zneskov pomoči pri izgradnji naprave (prejeta morebiti  nepovratna sredstva). V 

danem primeru nepovratna sredstva ne pridejo v poštev, saj se odštejejo pri prejemanju 

podpore.  

Glede na trenutno stanje, na trgu električne energije, je zagotovljen odkup bolj zanimiv in 

dolgoročno manj občutljiv. 

Prihodek mHE Njivice bi tako letno znašal 134.437 EUR. Iz poslovnega izida (tabela 15 in 

16) je razvidno, da je dobiček ţe v prvem letu 55.137 EUR, po desetih letih obratovanja, 

pa je ţe 76.382 EUR. V prid investiciji sta tudi obe statični metodi ocenjevanja, saj je 

donosnost (tabela 17, stolpec O) vseskozi pozitivna. Doba vračanja (tabela 17, stolpec P) je 

krajša od ekonomske dobe, saj se investicija povrne ţe po šestih letih obratovanja.  

Tudi dinamične metode ocenjevanja, ki zajemajo in upoštevajo časovne kriterije,  

potrjujejo investicijo. Tako je (NSV) neto sedanja vrednost (tabela 18, stolpec O)  vseskozi 

pozitivna. To pa pomeni, da je investicija po obravnavani metodi sprejemljiva.  Pri notranji 

stopnji donosnosti (ISD) je razvidno (tabela 14), da po tej metodi  oziroma iz tega zornega 

kota ni najbolj sprejemljiva, saj ne prinaša velikih dobičkov. Relativna neto sedanja 

vrednost (RNSV) je index večji od 0 (tabela 18)  in potrjuje investicijo. Pri analizi 

občutljivosti (graf 8, 9 in 10) pa je razvidno, da je investicija pozitivna za zvišanje in 

zniţanje  naloţbe do 30 %. 

Tehnologija hidroelektrarn ni visoko dobičkonosna dejavnost, je pa preverjena in omogoča 

zanesljivo delovanje. Hidroelektrarne imajo dolgo ţivljenjsko dobo, veliko pa  jih uspešno 

obratuje ţe več kot 50 let, ki vsakodnevno  proizvajajo električno energijo. 

Električna energija, proizvedena iz hidroelektrarn, se priznava tudi kot Modra energija. To 

pa se lahko s pridom uporabi pri kupcih, presojah in krepitvi javnega ugleda. Tako 
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proizvajalce, kot uporabnike modre energije se potrjuje in priznava  v zrela in odgovorna 

podjetja, ki ţelijo in skrbijo za zmanjšanje negativnih vplivov svoje dejavnosti na okolje.  

 

11. 2 Predlogi za izvedbo projekta 
 

Slovenija ima na področju hidro energije, kakor na področju obnovljivih virov kar 

precejšnje naravne danosti, ki so jih v preteklosti ţe začeli koristiti. Tako se deleţ 

obnovljivih virov v slovenski elektroenergetski bilanci nad evropskim povprečjem in znaša 

16 %. Cilj EU je, da do leta 2020 doseţe 20 % deleţ obnovljivih virov. Po optimistični 

varianti naj bi se v Sloveniji doseglo celo 25 % vse energije iz obnovljivih virov. 

Povečanje s 16 na 25 % na prvi pogled niti ni tako veliko, realno gledano pa je to precejšen 

skok. Izvesti ga bo moţno z različnimi ukrepi: od prostovoljnega pristopa, ki temelji na 

osveščanju in boljšem informiranju, preko zavezujočih nacionalnih in mednarodnih ciljev, 

do povsem konkretnih mehanizmov podpore in povezovanja sistemov. K temu pa bodo 

pripomogla tudi evropska sredstva, saj je naša drţava področje energije uvrstila v novo 

finančno perspektivo za obdobje 2006 – 2013, ko naj bi iz evropskega kohezijskega sklada 

pridobila okrog 200 mio EUR. To pa pomeni, da bo  v prihodnjih letih v Sloveniji na 

razpolago precej več sredstev za spodbujanje in sofinanciranje najrazličnejših projektov s 

področja obnovljivih virov, obnovljive energije in učinkovite rabe energije. 

 

11.3 Ovire pri postavitvi MHE 

 

Za postavitev male hidroelektrarne je potrebno urediti veliko zadev. Najprej je potrebno 

imeti osnovno zamisel in rešena lastniška vprašanja. Potem je potrebno pridobiti strokovno 

mnenje (študijo izvedljivosti), ki je ţe povezano s stroški. Nato je potrebno( od občine) 

pridobiti lokacijsko informacijo, ali je gradnja skladna  s prostorskimi akti občine. 

Pridobitev lokacijske informacije stane 35 EUR. Pri zahtevi za lokacijsko informacijo 

mora investitor priloţiti lokacijsko dokumentacijo in dokazilo o upravičenem razpolaganju 

z zemljiščem. Tudi ta dokumentacija je povezana s stroški. 

Potrebno je pridobiti mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije in Zavoda za varstvo narave in 

Inštituta za vode RS.  

Ta mnenja pa ţe predstavljajo veliko tveganje za postavitev MHE. Vsako negativno 

mnenje od teh komisij, na katero pa se ni mogoče pritoţiti, predstavlja konec izgradnje 

MHE.  

Izhajati je potrebno iz predpostavke, da investitorji MHE v večini ne razpolagajo s 

kadrovsko izobraţenimi strokovnjaki, ki bi vodili, oziroma pridobili vsa ta dovoljenja. 

Zaradi tega marsikatera zamisel in tudi naravna danost za postavitev MHE ne pride do 

realizacije. 

 

Glavne ovire pri postavitvi MHE: 

 vključeno preveliko število uradov, uradnikov, strokovnjakov itd..., 

 pomanjkanje koordinacije med različnimi uradi, strokovnjaki in ministrstvi, 

 dolgi roki za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj, 

 premalo znanja o postopkih pridobitve dovoljenj, 

 premajhna vključitev OVE v prostorskem planiranju, 

 nizko zavedanje koristi OVE med lokalnimi in regionalnimi oblastmi, 

 opozicija lokalne javnosti in oblasti, 

 pomanjkanje izkušenega osebja in strokovnjakov, 
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 pomanjkanje znanja investitorjev o trgu opreme, finančnih spodbudah in 

tehnoloških rešitvah, 

 pomanjkanje zaupanja med bankami in investitorji, 

 nizka predvidljivost kapitalskih subvencij in finančnih tokov, 

 več interesa v vlaganje v osnovno dejavnost investitorjev, kot pa v energetski 

objekt, 

 pomanjkanje posebno namenskih posojil, 

 dolge vračilne dobe, 

 visoke investicije, 

 nizka dobičkonosnost, 

 pomanjkanje kontrolorjev, 

 kapaciteta omreţij, 

 visoki stroški priklopa na omreţje, 

 dolgi roki za pridobitev dovoljenj za priključitev na omreţje. 

 

11.4 Predlog za odpravljanje ovir 

 

Če ţelimo rešiti problem, moramo najprej analizirati ovire, ki pri tem nastajajo in na 

osnovi analiz, te ovire odpraviti. 

 

Ovire lahko razdelimo: 

 administrativne, 

 druţbene, 

 finančne, 

 ekonomske, 

 tehnične, 

 spodbudne. 

 

Administrativne ovire 

 

Velika večina administrativnih ovir bi se lahko zmanjšala s poenostavljanjem ali 

skrajševanjem. Vsa dovoljenja bi se morala pridobiti z eno vlogo in na enem mestu po 

standardnem obrazcu. Potrebno bi bilo vzpostaviti vodič po administrativnih postopkih. 

Potrebujemo jasna navodila in obvezujoče roke v katerih se morajo določeni resorji odzvati 

pri pridobivanju dovoljenj. Smiselno bi bilo tu razmisliti za strokovno pomoč investitorju 

pri pridobivanju dovoljenj in dokumentacije. Ta strokovna pomoč pa bi morala biti v obliki 

nepovratnih sredstev, oziroma financirana iz določenega sklada. 

 

Druţbene ovire 

 

Druţbene ovire bi se dalo odpraviti z osveščanjem, izobraţevanjem, promoviranjem in 

vključevanjem vplivnih skupin ţe na začetku v projekte izgradnje obratov, ki izrabljajo 

obnovljive vire energije. Nizka ozaveščenost koristi OVE se lahko poveča z razkritjem 

izvora zelene elektrike in kakšne vplive ima na okolje. Stroški, ki niso vključeni v elektriko 

iz fosilnih goriv dajejo napačno informacijo o niţji ceni elektrike iz fosilnih goriv kot iz 

OVE. Na primer, stroški upravljanja in skladiščenja jedrskih odpadkov niso vključeni v 

ceno elektrike iz nuklearne elektrarne. Pa tudi nepovratna sredstva za premog (pepel) bi 
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bilo potrebno pripisati ceni elektrike iz termoelektrarn na premog. Javnosti razloţiti, da bo 

na dolgi rok  električna energija iz premoga zaradi CO2 kuponov bistveno draţja. 

 

Finančne ovire 

 

Investitorji so precej zadrţani pri investiranju v projekte OVE, večinoma v drţavah, kjer 

primanjkuje dolgoročnih spodbud za OVE prihaja do pomanjkanja sredstev za financiranje 

takih projektov. Tudi investicijske banke tako višajo bančne obresti, zahtevajo dolgoročne 

pogodbe z odjemalci OVE in garancije za minimalne cene.  

 

Ekonomske ovire 

 

Potrebna je določena doba zagotovljenih cen, ki pa naj bi bila daljša od 10 let. Daljša doba 

zagotovljenih odkupnih cen električne energije zniţuje tvegana v investicije OVE 

tehnologijo, kar posledično povzroči večje zanimanje investitorjev. Ta sistem naj bi 

proizvajalcem, ki delujejo učinkovito, omogočal, da poslujejo z dobičkom in uspešno 

konkurirajo velikim javnim podjetjem in proizvajalcem elektrike iz konvencionalnih virov, 

pod pogojem, da so višine fiksnih cen odkupnih cen postavljene na razumen nivo, 

prilagojen posameznim tehnologijam. Omogočal naj bi varnost pri investicijah, kar naj bi 

spodbudilo domačo industrijo obnovljive energije, povečalo kapacitete obnovljive energije 

in spodbudilo pritok kapitala v nastajajoči sektor. Drţava pa bi morala zato vsako leto , 

spreminjati (zniţevati ali višati) fiksno določenih cen glede na stopnjo tehnološkega 

razvoja tega sektorja. 

 

Ovire priključevanja na omreţje 

 

Potrebno bi bilo določiti jasna pravila in transparentnost dostopa do omreţja za 

zagotavljanje odgovarjajoče nepristranskosti cen, odločitev in časa za priključitev na 

omreţje. Priporočeno bi bilo, da regulatorji razjasnijo varnostne zahteve in pravila 

bremena dodatnih stroškov. Obstajati bi morala pravila fizičnega uravnoteţenja v povezavi 

s spremenljivo proizvodnjo elektrike iz posameznih OVE. 

 

Spodbude za prodajo elektrike iz OVE-E s strani fizičnih oseb 

 

Smiselno bi bilo spremeniti tudi davčno spodbudo fizičnim osebam, ki bi iz lastnih malih 

elektrarn, prodajale elektriko v omreţje. To bi bilo zelo aktualno predvsem za mikro 

hidroelektrarne in male sončne elektrarne. 

V Sloveniji morajo fizične osebe prihodke od prodaje elektrike všteti v dohodninsko 

napoved. Načeloma posameznik izgubi od 25 do 40 odstotkov prihodkov, ki jih zasluţi z 

odprodajo elektrike. Odvisno od dohodninskega razreda, v katerega je uvrščen. V Nemčiji 

so to teţavo rešili s sistemom »fiktivnih podjetij«, ki so kot kvalificirani proizvajalci 

registrirani pri finančnem ministrstvu, prek davčnih uradov. Registracija je preprosta, na 

podlagi enotnega obrazca, pa tudi periodično poročanje poteka brez pretiranih birokratskih 

postopkov. V dohodninski napovedi pa se upošteva tudi stroške amortizacije in 

vzdrţevanja, ki tako dohodek in s tem davek na dohodek precej zmanjšajo. 
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14. PRILOGE 

Priloga 1: Izračun poslovnega izida (1 do 15 let) 

 

Obdobje od 1 do 15

LETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Skupaj prihodek 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437

1 Čisti prihodki od prodaje 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437

2 Spr. vr. zal. proi. in nedk. pr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Usred. last. pr. in last. stor. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Drugi poslovni prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Stroški mat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Nab.vred. prodanega bl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Stroški storitev 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132

6 St. dela (6,1+6,2+ 6,3+6,4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,1 Stroški plač 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,2 Stroški socialnih zav. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,3 Stroški pokojninskih zav. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,4 Drugis stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Odpisi vrednosti (7,1+7,2+7,3) 27.550 27.550 27.550 27.550 27.550 27.550 27.550 27.550 27.550 27.550 23.550 23.550 23.550 23.550 23.550

7.1 Am. (7.1.1+7.1.2+7.1.3+7.1.4) 27.550 27.550 27.550 27.550 27.550 27.550 27.550 27.550 27.550 27.550 23.550 23.550 23.550 23.550 23.550

7.1.1 Gradbeni objekti 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240

7.1.2 Hidro oprema 13.410 13.410 13.410 13.410 13.410 13.410 13.410 13.410 13.410 13.410 13.410 13.410 13.410 13.410 13.410

7.1.3 Elektro oprema 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900

7.1.4 Ostala oprema 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

7.2 Prevr. posl. odh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Drugi poslovni odhodki 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373

9 Finančni prihodki iz deleţev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Finančni prih. izd. posojil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Finančni prihodki iz terjatev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Finančni prih. iz  fin. naloţb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Finančni odh. iz fin obv. (obresti) 17.245 15.520 13.796 12.071 10.347 8.622 6.898 5.173 3.449 1.724

14 Finančni odh. iz posl. obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj odhodki 79.300 77.575 75.851 74.126 72.402 70.678 68.953 67.229 65.504 63.780 58.055 58.055 58.055 58.055 58.055

Poslovni izid

Dohodek (dobiček) 55.137 56.862 58.586 60.311 62.035 63.759 65.484 67.208 68.933 70.657 76.382 76.382 76.382 76.382 76.382
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Priloga 2: Izračun poslovnega izida (16 do 30 let) 

 

 

Obdobje od 16 do 30

LETO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Skupaj prihodek 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437

1 Čisti prihodki od prodaje 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437 134.437

2 Spr. vr. zal. proi. in nedk. pr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Usred. last. pr. in last. stor. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Drugi poslovni prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Stroški mat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Nab.vred. prodanega bl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Stroški storitev 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132 16.132

6 St. dela (6,1+6,2+ 6,3+6,4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,1 Stroški plač 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,2 Stroški socialnih zav. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,3 Stroški pokojninskih zav. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,4 Drugis stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Odpisi vrednosti (7,1+7,2+7,3) 16.650 16.650 16.650 16.650 16.650 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240

7.1 Am. (7.1.1+7.1.2+7.1.3+7.1.4) 16.650 16.650 16.650 16.650 16.650 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240

7.1.1 Gradbeni objekti 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240

7.1.2 Hidro oprema 13.410 13.410 13.410 13.410 13.410

7.1.3 Elektro oprema

7.1.4 Ostala oprema

7.2 Prevr. posl. odh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Drugi poslovni odhodki 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373 18.373

9 Finančni prihodki iz deleţev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Finančni prih. izd. posojil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Finančni prihodki iz terjatev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Finančni prih. iz  fin. naloţb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Finančni odh. iz fin obv. (obresti)

14 Finančni odh. iz posl. obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj odhodki 51.155 51.155 51.155 51.155 51.155 37.745 37.745 37.745 37.745 37.745 34.505 34.505 34.505 34.505 34.505

Poslovni izid

Dohodek (dobiček) 83.282 83.282 83.282 83.282 83.282 96.692 96.692 96.692 96.692 96.692 99.932 99.932 99.932 99.932 99.932
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PRILOGA 3: Izračun donosnosti in dobe vračanja investicije  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leto

Zap. leto 

opazova

nja

Zap. 

Leto 

končanja 

Vloţena 

sredstva

Prihod od 

elektrike

Str. mat 

blaga in 

storitev

Koncesij

ska 

dajatev

Vodni 

prispevek Inv. Vzd

Zavarova

lna 

premija

Stroški 

obresti

Skupni 

stroški

Letni 

donos

Komulativa 

letnih donosov

Donosn

ost

Povp. 

čas odpl. 

dobe

A B C D E F G H I J K L M N O P

2011 0 492.700 L=F+G+H+I+J+k M=E-L

2012 1 1 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 17.245 51.750 82.687 82.687 33,56% 6

2013 2 2 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 15.520 50.025 84.412 167.099 33,91% 6

2014 3 3 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 13.796 48.301 86.136 253.235 34,26% 6

2015 4 4 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 12.071 46.576 87.861 341.095 34,61% 6

2016 5 5 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 10.347 44.852 89.585 430.680 34,96% 6

2017 6 6 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 8.622 43.128 91.309 521.990 35,31% 6

2018 7 7 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 6.898 41.403 93.034 615.024 35,66% 6

2019 8 8 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 5.173 39.679 94.758 709.782 36,01% 6

2020 9 9 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 3.449 37.954 96.483 806.265 36,36% 5

2021 10 10 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 1.724 36.230 98.207 904.472 36,71% 5

2022 11 11 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 34.505 99.932 1.004.403 37,06% 5

2023 12 12 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 34.505 99.932 1.104.335 37,36% 5

2024 13 13 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 34.505 99.932 1.204.267 37,60% 5

2025 14 14 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 34.505 99.932 1.304.198 37,81% 5

2026 15 15 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 34.505 99.932 1.404.130 38,00% 5

492.700 2.016.555 241.987 84.695 6.135 110.858 73.905 94.845 612.425 1.404.130
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PRILOGA 4: Izračun neto sedanje vrednosti in relativne neto sedanje vrednosti 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Leto

Zap. 

Leto 

opazova

Zap. leto 

končanja 

investicije

Vloţena 

sredstva

Prihod od 

elektrike

Str. mat blaga 

in storitev

Koncesij

ska 

dajatev

Vodni 

prispeve

k Inv. Vzd

Zavarov

alna 

premija

Stroški 

obresti

Skupni 

stroški

NSVvloţ

enih 

sredsrtev

NSV 

donosov

NSV za 

posamez

no leto

NSV do 

tekočega 

leta

A B C D E F G H I J K L M N O P 

L=F+G+H+I+J+K M=D(1+r)I N=(E-L)/(1+r)I O=M-N P=P(i-1)+O

2011 1 492.700 460.467 -460.467 -460.467

2012 2 1 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 17.245 51.750 0 72.222 72.222 -388.245

2013 3 2 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 15.520 50.025 0 68.905 68.905 -319.340

2014 4 3 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 13.796 48.301 0 65.713 65.713 -253.627

2015 5 4 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 12.071 46.576 0 62.643 62.643 -190.984

2016 6 5 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 10.347 44.852 0 59.694 59.694 -131.290

2017 7 6 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 8.622 43.128 0 56.863 56.863 -74.427

2018 8 7 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 6.898 41.403 0 54.147 54.147 -20.280

2019 9 8 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 5.173 39.679 0 51.542 51.542 31.262

2020 10 9 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 3.449 37.954 0 49.047 49.047 80.309

2021 11 10 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 1.724 36.230 0 46.658 46.658 126.966

2022 12 11 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 34.505 0 44.371 44.371 171.337

2023 13 12 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 34.505 0 41.468 41.468 212.805

2024 14 13 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 34.505 0 38.755 38.755 251.561

2025 15 14 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 34.505 0 36.220 36.220 287.780

2026 16 15 134.437 16.132 5.646 409 7.391 4.927 34.505 0 33.850 33.850 321.631

492.700 2.016.555 241.987 84.695 6.135 110.858 73.905 94.845 612.425 460.467 782.098 321.631

Finančno tržno vrednotenje

r = 7 % RNSV =  0,7
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PRILOGA 5: Terminski plan izgradnje 
 
 

TERMINSKI PLAN IZGRADNJE MHE NJIVICE

Leto izgradnje: 2011

Št Predmet

1 Odločitev o izgradnji

2 Lokacijska informacija

3 Analiza primernosti lokacije

4 Idejna zasnova

5 Koncesijsko dovoljenje

6 Mnenje zavoda za ribištvo

7 Mnenje zavoda za varstvo narave

8 Mnenje inštituta za vode

9 Projekt za gradbeno dovoljenje

10 Izbira izvajalca

11 Sklenitev pogodbe o priključitvi

12 Gradnja naprave

13 Projekt izvedenih del

14 Strokovno usposabljanje delavcev

15 Pogodba o prodaji elektrike

16 Izgradnja priključka

17 Tehnični pregled

18 Poskusno obratovanje

19 Uporabno dovoljenje

20 Obratovanje

21 Pridobitev podpore

22 Obratovanje

Marec SeptemberJulij AvgustApril Maj Junij
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