Navodila za izdelavo opisa projekta proizvodnih naprav
OVE in SPTE
Skladno s prvim odstavkom 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št.
60/19 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju EZ-1) je k prijavi projekta na
javni poziv za vse projekte, ne glede na električno moč proizvodne naprave, treba
priložiti podrobno obrazložitev projekta, iz katere so razvidne tehnične značilnosti
projekta in vse predpostavke, na podlagi katerih je bila oblikovana ponujena cena
elektrike proizvodne naprave iz projekta.
Tehnični del opisa projekta proizvodne naprave mora vključevati vsaj naslednje
informacije:
-

tehnološke značilnosti proizvodne naprave;
podatek o načrtovani nazivni bruto in neto električni moči;
podatek o načrtovani količini neto proizvedene električne energije na letnem
nivoju (v MWh);
podatek o načrtovanih letnih obratovalnih urah;
podatek o predvidenem načinu priključitve (v skladu s Sistemskimi
obratovalnimi navodili distribucijskega omrežja);
predvidena enočrtna shema proizvodne naprave;
predvidena tehnološka shema objekta;
predvidena umestitev objekta v prostor (lokacija objekta);
predviden terminski načrt aktivnosti izvedbe projekta.

V obrazložitvi ponujene cene elektrike proizvodne naprave iz projekta se smiselno
upoštevajo in navedejo vhodni ekonomski parametri in spremenljivke, kot izhaja
iz objavljene Metodologije za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in
referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav (MzI, 2016):
-

Upoštevana amortizacijska doba

-

Upoštevana diskontna stopnja (v %)

-

Celotni investicijski stroški (v EUR):
o stroški projektiranja in pridobivanja dovoljenj (v EUR)
o stroški nakupa strojne in elektro opreme (v EUR)
o stroški izvedbe potrebnih gradbenih del (v EUR)
o stroški vgradnje, zagona in preizkusov (v EUR)
o stroški priklopa na omrežje (v EUR)

-

Celotni stroški obratovanja in vzdrževanja (v EUR):
o stroški vzdrževanja opreme (v EUR)
o stroški zavarovanja, zakupov, upravljanja (v EUR)
o podatek o št. zaposlenih, potrebnih za obratovanje proizvodne
naprave, in stroški dela na zaposlenega (v EUR)

o

drugi obratovalni stroški (v EUR)

-

Stroški goriva (porabljenega za obratovanje proizvodne naprave) v EUR

-

Prihodki (ustvarjeni s prodajo toplote, druge koristi) v EUR

Pri obnovljenih proizvodnih napravah se pri določitvi ponujene cene upošteva
ocenjena vrednost nove tovrstne proizvodne naprave v skladu s prvim odstavkom
9. člena Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v
soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16,
v nadaljevanju uredba o podporah), in podatek o vloženih sredstvih v obnovo
proizvodne naprave, na podlagi katerega je izračunano znižanje nespremenljivega
dela ponujene cene obnovljene proizvodne naprave v skladu s četrtim odstavkom
9. člena uredbe o podporah.
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