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1.0 SPLOŠNO
1) Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta iz decembra 2018
• doseči 27 % delež obnovljivih virov v končni rabi energije do leta 2030.
• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v stavbah za vsaj 70 % do leta 2030.
• zmanjšanje emisije toplogrednih plinov do leta 2030 za 15 % glede na leto 2005.
V pripravi je NEPN, ki mora biti sprejet do 31. 12. 2019, sledi poročanje na 2 leti!
2)
3)
4)

Energetski koncept Slovenije (EKS) – Resolucija o energetskem konceptu Slovenije
– sprejetje do konca 2019
Energetski zakon (Ul. RS 17/14 in 81/15 – v pripravi je novi
Akcijski načrt za obnovljive vire (ANOVE) sprejet 2010 do 2020

2.0 PRIČETEK POSTOPKA MHE
2.1 Osnovna zamisel
•
•

Izbira vodotoka in izkoristljivega odseka
Pridobitev preliminarnih podatkov (javno
dostopnih):
– Hidrologija
– Geodetske podlage
– Obstoječa infrastruktura (dostopne ceste,
EE vodi, GJI…)
– Lastništvo zemljišč
– Razmerje med razpoložljivim padcem in
pretokom (osnova za izbiro tipa turbine)
– Ali gre za območje s pravnim režimom okoljsko zaščitena območja, zaščitena
kmetijska območja… (kontaktirati ZRSVN…)?
– Ali gre za ribiško območja (kontaktirati
Zavod za ribištvo)?
– Osnovna ocena možnosti ter smotrnosti
graditve

Vrsta turbine glede na Q in H

2.2 Pridobitev informacij o pogojih za izvajanje gradnje
•
•
•
•

•

informacije glede veljavnega
prostorskega izvedbenega akta,
informacije o potrebnih mnenjih,
Informacij o obstoječi GJI,
pogoje rabe vode, ki izhajajo iz
naravovarstvenih usmeritev ali
smernic po predpisih o ohranjanju
narave (pridobiti od ZRSVN),
mnenje o možnosti vključitve v
omrežje (distribucijsko podjetje).

2.2 Pridobitev informacije o pogojih za izvajanje gradnje
•
•

Osnovne analize – možna
proizvodnja,
Ocena investicije.

3.0 FAZA NAČRTOVANJA IZVEDBE
3.1 idejna zasnova za pridobitev pogojev (1)
Splošni podatki o nameravani gradnji
•
•

Osnovni podatki: ime MHE, ime investitorja,
ime vodnega vira,
Lokacijski podatki.

Tehnično poročilo
•
•

•

Podatki obstoječega stanje prostora,
Osnovni elemente MHE: jezovna zgradba z
zajetjem, odvzem vode iz struge (derivacija),
strojnica, turbina(e), generator(ji), priključitev
na omrežje, prehod za vodne organizme…,
Osnovni podatke o MHE: kota zgornje vode
(pri sQs), kota spodnje vode, bruto padec,
ekološko sprejemljiv pretok (Qes) – velja za
derivacijski tip MHE - instalirani pretok,
odvzem vode iz struge, dovod in vračanje vode
v strugi: dovodni/odvodni kanal, tlačni
cevovod/iztok iz strojnice…, nazivna moč MHE
(kW),ocena letne proizvodnje (MWh).

3.1 idejna zasnova za pridobitev pogojev (2)
Tehnični opis objektov in opreme
• Gradbeni objekti - tehnični opisi
predvidene izvedbe glavnih elementov
gradbenih objektov,
• Hidromehanska oprema: zapornice,
rešetke, čistilni stroj...,
• Strojno-električna oprema: opis vrste
turbin(e) s pomožno opremo ter ostale
opreme strojnice,
• Izračun nazivne (največje obratovalne)
moči male hidroelektrarne.
Grafične in ostale priloge
• situacija v primernem merilu z vrisom
poteka dovoda vode od odvzemnega
objekta do strojnice MHE in izpusta nazaj
v vodotok,
• risbe in skice zasnov tehničnih rešitev…

3.2-3.4 PREDHODNA ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI, STATUS INVESTITORJA, ZEMLJIŠČA
(PREFEASIBILITY STUDY)
Predhodna študija izvedljivosti
• Predhodna ocena investicijskih vlaganj,
stroškov obratovanja, dajatev…,
• Ocena prihodkov od prodaje EE,
• Učinki investicije NSV, …
Pridobitev statusa investitorja
• Projektno podjetje (d.o.o), SP…
Pridobivanje zemljišč za potrebe gradnje
• Osnova je DKN,
• Državna zemljišča in zemljišča v
upravljanju lokalnih skupnosti,
• Zasebna zemljišča,
• Postopki nakupa oziroma vzpostavitev
služnosti.

3.5 PRIDOBITEV VODNEGA DOVOLJENJA (do 10 MW) – Priloge vlogi:
•
•
•

•

Idejna zasnova MHE,
Hidrološko poročilo, v primeru da gre
za odvzem vode iz vodotoka,
Izjava lastnika nepremičnine na kateri
je predviden odvzemni objekt (ni
treba, če je vodno ali priobalno
zemljišče v lasti RS),
Pogoje rabe vode, ki izhajajo iz
naravovarstvenih usmeritev ali
smernic po predpisih o ohranjanju
narave – (glej tudi poglavje 2.2).
(Praviloma za objekte moči manjše od
500 kW presoja vplivov na okolje ni
obvezna).

3.7 IZDELAVA DOKUMENTACIJE POVEZANE Z GRADITVIJO OBJEKTOV (1)
Projektna dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja (DGD),
• Vsebina dokumentacije je predpisana s SLO zakonodajo.
Izdela jo za to vrsto storitev usposobljen projektant, ki
izpolnjuje pogoje po GZ. Projektanta je smotrno pooblastiti
za komunikacijo s pristojnimi Nosilci urejanja prostora
(NUP-i) in s tem povezanimi pridobivanji projektnih
pogojev, mnenj…, ki so potrebni v postopku izdelave
dokumentacije. Potek izdelave: pridobivanje projektnih
pogojev – izdelava dokumentacije – pridobivanje mnenj.
• Vzporedno lahko poteka pridobitev soglasja za priključitev
naprave na elektrodistribucijsko omrežje in kasneje
priprava pogodbe o priključitvi na omrežje (med SODO in
investitorjem).
Dokumentacija za razpis in izbiro izvajalca
• V Gradbenem zakonu ni predvidena, je pa nujna za
potrebe izdelave DGD in PZI. Izdela po posameznih sklopih
naročil (gradbena dela, dobava in montaža opreme,…), v
njej pa se navedejo vse zahteve investitorja in vsi podatki,
ki so pomembni za kasnejšo primerjavo ponudb.

•

3.7 IZDELAVA DOKUMENTACIJE POVEZANE Z GRADITVIJO OBJEKTOV (2)
Izdelava investicijskega programa – odločitev o gradnji
• Investicijski program (feasibility study) je dokument na
podlagi katerega se investitor odloči o gradnji
objekta/naprave. Za uporabnike ki se financirajo po
predpisih, ki urejajo javne finance je obvezno izdelati
naslednjo investicijsko dokumentacijo: Dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
Predinvesticijsko zasnova (PIZ, če je vrednost >2,5mio)
in Investicijski program (IP).
Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI),
• Tudi vsebina te dokumentacije je s slovensko
zakonodajo in spremljajočimi predpisi podrobno
predpisana. Izdelava dokumentacije se poveri za to
vrsto storitev usposobljenemu projektantu (navadno
skupaj DGD in PZI).

4.0 FAZA IZVEDBE (1)
4.1 Pridobitev gradbenega dovoljenja
Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja se priložijo:
• Dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja s podatki, določenimi v predpisu (GZ).
• Mnenja pristojnih mnenje-dajalcev.
• Dokazilo o razpolaganju z zemljišči.
• Pri nameravani gradnji objektov gospodarske
javne infrastrukture (priključki) se za dokazilo iz
šteje soglasje upravljavca javne infrastrukture za
izvedbo gradnje.
• Rok za izdajo odločbe o zahtevi za izdajo
gradbenega dovoljenja je praviloma dva meseca
od vložitve popolne zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja.

4.0 FAZA IZVEDBE (2)
4.2 Podpisi pogodb z dobavitelji, izvajalci in nadzorom
•
•
•

Glede na posamezne sklope razpisov investitor sklene
pogodbe z izvajalci in nadzornikom.
Izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec
pri graditvi objektov izvaja gradnjo.
Nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec
pri graditvi objektov izvaja nadzor nad gradnjo in
izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in
inženirsko dejavnost.

• 4.3 Gradnja
Začetek gradnje
• Pred začetkom novogradnje, je treba izvesti zakoličenje
objekta (pooblaščen geodet).
Prijava začetka gradnje
• Investitor mora pri pristojnem organu osem dni pred
začetkom izvajanja gradnje objekta prijaviti začetek
gradnje. Prijavi se priloži: zapisnik o zakoličenju;
dokumentacija za izvedbo gradnje (tudi PZI!!).

4.0 FAZA IZVEDBE (3)
Izdelava opreme, izvedba gradbenih del in montaža
opreme
• Obveznosti izvajalca morajo biti natančno definirane v
sklenjeni pogodbi. Poleg obveznosti, da mora izvajalec
poznati in graditi objekt v skladu z gradbenim
dovoljenjem, projektom za izvedbo in v skladu z
gradbenimi predpisi, ki zadevajo objekt, mora izvajalec
na gradbišču izpolnjevati tudi splošne in posebne
obveznosti predpisane v zakonih in podzakonskih aktih.
Meritve, funkcionalni preizkusi in poročilo pri spuščanju v
obratovanje
• preverjanje nastavitev npr.: temperaturnih tipal,
merilnikov tlaka v olje-tlačni napravi, funkcijski časi
delovanja posameznih elementov naprav (odpiranje in
zapiranje vodilnika in gonilnika, čas odpiranja in
zapiranja zapornega organa – lopute,...), delovanje
električnih in mehanskih zaščitnih elementov sistema,
delovanje glavnih varnostnih elementov sistemov.
Sestavni del meritev je običajno tudi meritev izkoristka.
celotne naprave

4.0 FAZA IZVEDBE (4)
Izdelava projekta izvedenih del PID in DZO
• Vsebine so podrobno predpisane s »Pravilnikom o podrobnejši
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov«.
Postopek izdaje uporabnega dovoljenja
• vložiti zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja,
• tehnični pregled, kjer se preveri, ali je objekt izveden v skladu z
gradbenim dovoljenjem,
• je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja in
dokazilo o zanesljivosti objekta izdelana v skladu s predpisi; so
bili upoštevani pogoji in ukrepi, določeni v gradbenem
dovoljenju,
• praviloma se za tovrsten objekt odredi poskusno obratovanje za
obdobje, določeno s programom prvih meritev,
• če iz rezultatov prvih meritev izhaja, da emisije pri obratovanju
objekta ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti in objekt
izpolnjuje s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, določene
parametre glede vplivov na okolje, pristojni upravni organ za
gradbene zadeve izda uporabno dovoljenje.

5.0 AGEN – AGENCIJA ZA ENERGIJO
•

Vsako leto na podlagi 373. člena Energetskega zakona objavi Javni razpis za prijavo
projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov
energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v
podporne sheme. V aprilu je bil zaključen že 4.

Izbrano je bilo skupno 54 projektov! (12 mHE!) (ne more biti v sistemu
samooskrbe!)

6.0 ZAKLJUČKI
•

•

•

•
•

•

Voda je eden izmed najstarejših virov energije in spada
med obnovljive vire energije (vodni krog se s sončno
energijo neprestano obnavlja).
Male hidroelektrarne je možno umestiti v prostor tako,
da so vplivi na okolje ob izvedbi ustreznih omilitvenih
ukrepov še sprejemljivi.
Zakonodaja, uredbe, smernice, plani in ne nazadnje
zahteve po razogljičenju družbe spodbujajo proizvodnjo
iz OVE (NEPN).
Postopki v procesu pridobitve dovoljenja za gradnjo so
razmeroma zapleteni in kompleksni.
Potencialnim investitorjem se svetuje, da se (v kolikor
nima svojih strokovnjakov) graditve ne loteva v lastni
režiji, temveč angažira usposobljene strokovnjake.
Zakonodaja z vidika samooskrbe (net-metering) in
plačila vodnega povračila za mHE ni najprimernejša

Hvala za pozornost!

