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POVZETEK
Energetska politika držav članic Evropske unije je v pristojnosti posamezne države.
Ključne usmeritve na energetskem področju so trajnost, zanesljivost oskrbe in
konkurenčnost.
Energetski objekti in energetske proizvodne družbe v Sloveniji so večinoma v
neposredni in posredni lasti Republike Slovenije. Družbe si večinoma same financirajo
svoje investicije, lastnik pa se je pojavlja v obliki poroka ali, v primeru gradnje
hidroelektrarn na spodnji Savi, kot investitor infrastrukturnega dela investicije. Državni
proračun trenutno ne razpolaga z razpoložljivimi sredstvi, da bi pri energetskih
investicijah nastopal kot možni vir financiranja.
Energetske družbe si morajo same zagotoviti vire financiranje, država pa se mora vedno
pojaviti kot veliki podpornik posamezne investicije v energetske objekte.
Ker so investicije v energetskem sektorju kapitalsko intenzivne in dolgoročne (gradnja
določenega objekta traja več let, nato pa je potrebno še več desetletij, da se ekonomsko
amortizira), so zato povezane s precejšnjo negotovostjo in tveganjem. Hkrati pa so
sredstva za financiranje investicijskih projektov omejena in imajo svojo ceno, zato je
potrebno izbrati projekt, ki z upoštevanjem investicijskega tveganja omogoča
najučinkovitejšo porabo omejenih finančnih sredstev.
Energetske družbe se zaradi izredno nizkih cen električne energije na borzah, ki jim
predstavljajo glavni vir prihodka, soočajo z zelo nizkimi dobički ali celo z izgubami. Zaradi
vse težje ekonomske situacije si bodo morale družbe za energetske projekte, ki bodo
ekonomsko upravičeni, v prihodnosti poiskati tudi vire financiranja v zasebnem sektorju.
V magistrski nalogi smo v teoretičnem delu proučevali vire financiranja ter poudarili
možnosti vključevanja zasebnega sektorja v financiranje velikih energetskih projektov.
Osredotočili smo se na modele financiranja jedrskih elektrarn, kjer smo predstavili nekaj
modelov, ki so bili uporabljeni v praksi.
V empiričnem delu smo proučili možnost vključevanja zasebnega sektorja v financiranje
izgradnje velikega energetskega projekta, in sicer z ustanovitvijo projektnega podjetja.
Med možnimi viri financiranja smo primerjali stroškovni vidik financiranja investicij z
izdajo obveznic in najetjem bančnega posojila. Pri financiranju izgradnje drugega bloka
jedrske elektrarne (v magistrski nalogi poimenovanega JEK 2) smo proučili dva možna
scenarija. V scenariju A smo predvideli, da investicijo v celoti financira nosilec
investicije, družba GEN energija d.o.o. sama, v scenariju B pa smo proučili, da se v projekt
vključijo tudi drugi deležniki z ustanovitvijo projektnega podjetja.
Ključne besede: financiranje, projektno financiranje, investicije, energetika,
elektrarne.

ABSTRACT
The energy policy of EU Member States falls within the competence of each country. The
key orientations in energy are sustainability, security of supply and competitiveness.
Energy plants and companies dealing with power generation in Slovenia are largely
directly or indirectly owned by the Republic of Slovenia. The companies largely finance
their investments with own funds and the owner acts as a guarantor or, in the event of
the hydro power plants built on the lower Sava River, as the investor of the infrastructural
part of the investment. The State Budget presently has no available resources to act as
a possible source of financing energy investments.
Energy companies are required to provide their own sources of financing and the State
is required to act each time as a great supporter of a particular investment in power
generation facilities.
Since investments in the energy sector require large-scale capital and are made in the
long term (the construction of a certain plant takes several years, after which several
decades are required to recoup it), they are related with considerable uncertainty and
risk. At the same time, funds to finance investment projects are limited and come at a
price, which is why projects must be selected by taking into account investment risks in
order to ensure the most effective use of limited financial resources.
Energy companies are faced with very low profits or even losses due to extremely low
electricity prices on power exchanges, which represent the main source of income. Due
to an aggravated economic situation, companies will also have to find financing sources
for economically viable energy projects in the private sector.
The theoretical part of the Master’s thesis examines the sources of financing and
highlights the possibilities of including the private sector in the financing of large-scale
energy projects. Focus was placed on models for financing nuclear power plants and
several models already used in practice were presented.
The empirical part examines the possibility of including the private sector in the
financing of the construction of a large-scale energy project through the establishment
of a project company. In view of possible financing sources, the cost aspect of investment
funding with bond issue was compared to bank loan investment funding. Two possible
scenarios were examined for financing the construction of block 2 of a nuclear power
plant. Scenario A assumed that the investment was fully financed by the holder of
investment, i.e. the company GEN energija d.o.o., while scenario B examined the
inclusion of other stakeholders in the project through the establishment of a project
company.
Key Words: financing, project financing, investment, energy sector, power plants.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Z investiranjem omogočimo pretok sredstev v kapitalske naložbe, s financiranjem pa
vire za investiranje v kapitalske naložbe (Glogovšek, 2008, str. 15). V teoriji poznamo
dve obliki virov financiranja investicij, in sicer lastniško financiranje in dolžniško
financiranje oziroma zadolževanje.
Ko se odločamo o investiranju, moramo hkrati razmišljati tudi o zagotavljanju ustrezne
finančne strukture, ki nam bo zagotovila realizacijo investicije. Najustreznejša finančna
struktura je tista, pri kateri dosegamo maksimalno ceno enote lastniškega kapitala
družbe, hkrati pa ob plačilni sposobnosti zagotavlja najnižje stroške financiranja družbe
(Repovž in Peterlin, 2000 str. 84- 85).
Javne finance oziroma državni proračuni in zadolževanje države so bili v preteklosti vir
financiranja investicij v nacionalno infrastrukturo, tako v razvitih državah kot državah v
razvoju (Merna in Njiru, 2002, str. 18).
Vsaka finančna struktura mora vključevati učinkovito in primerno razporeditev
pripoznanja stroškov, tveganj, pravic in obveznosti do odgovorne strani (International
Atomic Energy Agency, 2008, str. 2). Natančen odgovor, katera struktura je
najoptimalnejša, pa zahteva dodatno proučitev vseh prednosti in slabosti posameznih
modelov financiranja.
V zadnjih desetletjih pa ostaja pri financiranju investicij v infrastrukturo politična
motivacija vodilna sila, ki omogoča privatnemu sektorju na zanj sprejemljiv način
vključevanje v investicije. Z vstopom privatnega sektorja v financiranje državnih
infrastrukturnih objektov so se glede na način financiranja in prevzemanja tveganja
razvili različni modeli financiranja oziroma partnerstva med javnim in zasebnim
sektorjem.
V praksi se pojavljata dve temeljni obliki financiranja infrastrukturnih projektov, kamor
sodijo tudi energetskih projekti, in sicer klasično državno financiranje ter sodobne oblike
vključevanja privatnega sektorja v financiranje izgradnje infrastrukture.
V magistrski nalogi se bomo pri raziskovanju financiranja velikih energetskih objektov
osredotočili na financiranje, predvsem na vključevanje zasebnega sektorja.
Financiranje velikih projektov kamor sodi tudi izgradnja nuklearne elektrarne, zahteva
kompleksen pristop. Investitor potrebuje izkušeno pravno in finančno podporo. Tipičen
velik projekt je financiran s 70–75 % dolžniškega kapitala in 25–30 % lastniškega kapitala.
Banke običajno zagotovijo dve tretjini dolga, javni ali privatni sektor pa preostanek
obveznosti. Višina dolga projekta ima velik vpliv v kapitalski strukturi investitorja
(Finnerty, 2007, str. 68).
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Financiranje jedrskih elektrarn je specifika vsake države, ki se odloči za tak projekt. V
večini držav, ki se lotijo izgradnje jedrske elektrarne, ima država še vedno pomembno
vlogo ne glede na izbran model financiranja.
Potencialni modeli in viri financiranja za izgradnjo jedrske elektrarne se v principu
bistveno ne razlikujejo od modelov in virov financiranja velikih infrastrukturnih
projektov (Nuclear Energy Agency, 2009, str. 39).
V zadnjih letih so bili najbolj uporabljeni naslednji modeli financiranja:
- tradicionalni državni model financiranja, ki so ga uporabljale Rusija, Indija,
Kitajska,
- hibridni model, ki je bil uporabljen na Finskem in Kanadi,
- kooperativni model financiranja, značilen za oligopolna tržišča ter trg srednje in
vzhodne Evrope, ki so ga pri svojih projektih uporabile Francija, ZDA, Velika
Britanija … ter
- projektno financiranje, ki je bilo uporabljeno na decentraliziranem teksaškem
trgu pri South Texas Project.
Vsak izmed štirih navedenih modelov ima tudi slabosti, na katere vplivajo predvsem
podjetniški in regulatorni dejavniki posamezne države in reforme v energetskem
sektorju (Finon in Roques, 2008, str. 22).
V preteklosti so se slovenski energetski projekti financirali iz lastnih sredstev (predvsem
zadržanega dobička, sredstev amortizacije, oblikovanih rezervacij idr.) in z najemanjem
posojil pri slovenskih in evropskih bankah.
Za nove investicije v energetske objekte bo potrebno izvesti skrbne analize
posameznega projekta in proučiti tudi druge alternativne vire financiranja, npr. izdaja
obveznic. Ključno vlogo kot dolžniški vir financiranja imajo finančne institucije, ki nudijo
izvozne kredite. Po pravilih OECD se investicija lahko financira do 80 % vrednosti z
izvoznimi krediti, ki imajo 18-letno dobo vračila od pričetka obratovanja jedrske
elektrarne (Kidd, 2014, str. 1).
Pred pričetkom vsakega projekta je potrebno za izdelavo finančne konstrukcije narediti
plan denarnih tokov za obdobje financiranja projekta in njegovega odplačevanja. Pri
izdelavi finančne konstrukcije projekta moramo ugotoviti obseg, strukturo in dinamiko
denarnega toka financiranja projekta, pri čemer je ključno poznati tudi vse karatkeristike
projekta (Oplotnik, Križanič, Kolšek in Medica, 2013, str. 30).
Ker bi bila izgradnja JEK 2 največji investicijski projekt v Sloveniji, ki bi od nosilca jedrske
opcije zahteval poleg lastnih sredstev večinoma tuje vire financiranja, se bomo v
magistrskem delu poleg pridobitve klasičnih virov financiranja osredotočili tudi na
inovativne vire in modele financiranja.
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1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen naloge je izdelati pregled možnih modelov financiranja velikih investicijskih
projektov v energetskem sektorju na primeru izgradnje JEK 2. V magistrskem delu bomo
analizirali strukturo financiranja izgradnje energetskih objektov skozi različne vire
financiranja ter podali pregled možnega modela financiranja. Predlagan bo
najprimernejši model v odvisnosti od investicijskega potenciala bodočega investitorja in
možnosti vključevanja različnih deležnikov.
Cilj naloge je izdelava pregleda variantnih modelov financiranja in ocena optimalne
finančne konstrukcije z vidika različnih virov sredstev.
Kot temeljni cilj naloge smo si zadali poiskati optimalni model financiranja izgradnje JEK
2, ki sovpada s slovenskimi specifikami in potrebnimi viri financiranja.
V teoretičnem delu magistrske naloge želimo predstaviti metode vrednotenja investicij,
oblike financiranja investicijskih projektov v energetskem sektorju, modele financiranja
s poudarkom na financiranju izgradnje jedrskih elektrarn in možnih tveganj pri
financiranju velikih energetskih objektov. Osredotočili se bomo tudi na investicije in
modele financiranja v slovenskem energetskem sektorju.
V empiričnem delu bomo analizirali potencialne vire financiranja za projekt JEK 2. Za
ugotovitev deleža lastnih virov bomo izvedli projekcijo poslovanja in finančnega položaja
nosilca investicije. Glede na predviden delež zagotovitve lastnega kapitala bomo raziskali
ustrezne potrebne potencialne tuje vire oziroma vključevanje različnih deležnikov v
investicijo. Pri priskrbi kapitala pa bomo posebej proučili tudi stroške izdaje obveznic in
najetja posojila.
Na podlagi pridobljenih podatkov bomo poskušali poiskati optimalni model financiranja
JEK 2, s poudarkom na vstopu zasebnega kapitala.
Poleg navedenega bomo v empiričnem delu analizirali možnost vključevanja zasebnega
sektorja v model projektnega financiranja.
Cilji magistrske naloge bodo torej razdeljeni na cilje teoretičnega in empirično
raziskovalnega dela.
V magistrskem delu bomo preverili naslednje hipoteze:
Hipoteza 1 (H1): Projektno financiranje je lahko eden izmed načinov vključevanja
zasebnega sektorja pri financiranju velikih investicij v energetskem sektorju.
Hipoteza 2 (H2): Izdaja obveznic je cenejši vir financiranja velikih investicij v
energetskem sektorju od bančnega posojila.
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Hipoteza 3 (H3): Glede na naravo investicije v JEK 2, je z vidika finančnih tveganj
scenarij B modela financiranja ustreznejši kot scenarij A modela financiranja.

1.3 Predpostavke in omejitve
Na podlagi strokovne in znanstvene literature in virov ter lastnega poznavanja področja
bomo teoretično znanje nadgradili z analitičnim pristopom obravnave razpoložljivih
podatkov. V raziskavi bomo uporabili tako elemente makroekonomske raziskave kot
določene elemente mikroekonomske analize.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Raziskavo v magistrski nalogi bomo zgradili na naslednjih predpostavkah:
- Teoretične usmeritve, ki jih najdemo v strokovni literaturi, so prenosljive v prakso.
- Predpostavljamo, da obstaja interes vključenosti zasebnega sektorja v investiranje
JEK 2.
- Pri izboru potencialnih deležnikov se bomo omejili na tiste, ki so že vlagali svoj kapital
v izgradnjo jedrske elektrarne, predvsem energetske družbe in/ali družbe, ki imajo v
javno dostopnih strateških načrtih navedene investicije v jedrske objekte.
- Pomembno vlogo pri financiranju bodo imele finančne institucije.
- Projekcijo poslovanja in finančnega položaja bomo naredili na podlagi trenutno
znanih podatkov glede tržnih in finančnih razmer.
Omejitve se nanašajo predvsem na empirični del magistrske naloge. Omejitve so
predvsem vsebinske in časovne. Glede na to, da projekt JEK 2 še ni potrjen s strani države
in s tem tudi ne velikost enote, se bomo omejili le na izgradnjo 1100 MW enote. Zaradi
nestabilnega okolja glede financiranja investicij v jedrske objekte smo naleteli na
omejitve pri dostopu podatkov realne ocene investicijske vrednosti. Splošna omejitev
raziskave je ta, da je težko pojasnjevati nekatera dejstva, saj podatki, ki so dosegljivi,
predstavljajo poslovno skrivnost, zato bomo za raziskavo uporabljali zgolj javno
objavljene in dostopne podatke.
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2 SPLOŠNO O INVESTICIJAH
2.1 Splošno o investicijah in investicijskem odločanju
Investicije so ključni družbeno-razvojni dejavnik vsakega gospodarstva. Investicija
pomeni sedanje izdatke, za katere menimo, da nam bodo povečali dohodek in koristi v
prihodnosti (Senjur, 1993, str. 30).
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list Republike Slovenije, št. 60/06 in 54/10) v 2. členu
opredeljuje investicije kot naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja države,
lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v obliki zemljišč, objektov, opreme in naprav ter
drugega opredmetenega in neopredmetenega premoženja, vključno naložbe v
izobraževanje in usposabljanje, razvoj novih tehnologij, izboljšanje kakovosti življenja in
druge naložbe, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.
Po Senjurju (1993, str. 43) imajo investicije za razvoj družbe naslednji pomen:
a) z investicijami pridobivamo nove proizvodne kapacitete,
b) od velikosti investicije in števila investicij je odvisen gospodarski napredek,
c) investicije imajo tudi pomemben vpliv na socialnem področju, saj izkazujejo
potrebo po zaposlovanju dodatne delovni sile.
Pri investicijskem odločanju so ključne pričakovane razmere na trgu, saj se učinki
investicijskih odločitev na ravni družbe pokažejo ravno v prihodnosti. Na odločitve
družbe o investiranju zato v večjem obsegu vpliva pričakovano bodoče povpraševanje in
ne dejansko povpraševanje v trenutku, ko se investicijske odločitve sprejemajo (Tajnikar,
2001, str. 284).
Pučko in Rozmna ločujeta investicije po naslednjih merilih (Pučko, Rozman, 1992, str.
297):
1. Pri vlaganju v javno infrastrukturo govorimo o investicijah v negospodarstvo, pri
ostalih investicijah v osnovna in obratna sredstva pa govorimo o investicijah v
gospodarstvo.
2. Investiramo lahko v nove zmogljivosti, proizvode, storitve ali pa povečujemo,
širimo ali izvajamo popravila (investicijsko vzdrževanje) na obstoječih
zmogljivostih, proizvodih.
3. Investicije ločujemo kot vlaganja v neopredmetena sredstva (patenti, licence,
blagovne znamke ipd.) in opredmetena sredstva, kot so zemljišča, stroji, oprema
…
4. Z računovodskega vidika ločujemo investicije po stanjih, v kateri se investicija
trenutno nahaja. Pred pričetkom izvajanja investicije govorimo o investicijah v
pripravi. Ko se investicija izvaja, jo opredeljujemo kot investicijo v teku, ko pa je
investicija končana, pa jo opredelimo kot zaključeno investicijo.
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Pri odločanju o investicijskih projektih podjetja primerjajo letni prihodek iz naslova
investicije z letnim stroškom kapitala, ki je odvisen od višine obrestne mere (Samuelson,
Nordhaus, 1992, str. 448).
Odločitve v strateške investicije zajemajo postopke ugotavljanja, ocenjevanja in izbor
med projekti, ki bodo vplivali na poslovanje podjetja in bodo imeli konkurenčne
prednosti pred drugimi. Pri strateških investicijah mora biti podjetje vedno dovolj
kritično. Pravilna odločitev prinaša podjetju operativne in strateške prednosti, napačna
odločitev pa pomeni lahko stečaj podjetja (Adler, 2000, str. 15).

2.2 Metode vrednotenja investicijskih projektov
Ko se odločitev o investiciji ujema s poslovno strategijo podjetja in ko se zbere dovolj
informacij, se na podlagi metod vrednotenja ugotovi sprejemljivost investicije. Podjetje
bo investiralo v projekt, ki bo prispeval k njegovi ekonomski moči. V ta namen mora
oceniti, kateri projekt bo najbolj povečal dolgoročni dobiček podjetja in prispeval k
uresničevanju ciljev podjetja.
Metode, ki jih uporabljamo za presojo ekonomske učinkovitosti razpoložljivih
investicijskih različic, različno ocenjujejo in podajajo podatki, ki ključno vplivajo na
odločitve gospodarskih subjektov glede na vprašanja o zastavljenih ciljih podjetja (Pučko
in Rozman, 1992 str. 302). Metode vrednotenja investicij razdelimo v dve skupini, pri
čemer je sodilo časovna komponenta. Metode, ki ne upoštevajo časovne komponente
kot bistvenega elementa investicije, imenujemo tradicionalne ali statične metode.
Metode, ki pravilno upoštevajo čas trajanja investicijskega projekta, pa imenujemo
sodobne ali dinamične metode. V praksi se vedno bolj uporabljajo dinamične metode,
ki dajejo realnejšo sliko učinkovitosti investicije. Senjur pa omenja še skupino metod
simuliranja in optimiranja, pri katerih uporabljamo modele operacijskega raziskovanja
(Senjur, 1993, str.72).

2.2.1 Statistične metode vrednotenja investicijskih projektov
Statične metode ne upoštevajo časovne razporeditve investicijskih donosov in
investicijskih izdatkov. Temeljijo na predpostavki, da se vrednost v času ne spreminja,
zato tudi ne upoštevajo inflacije in oportunitetnih stroškov. V praski se uporabljajo za
grobe, približne izračune.
Stroški investicije
Primerjamo več investicij, odločimo se za investicijo z nižjimi stroški.
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Donosnost investicije
Donosnost investicije se izraža v odstotku kot razmerje med povprečnim letnim
donosom investicije in povprečno vloženimi investicijskimi sredstvi (Filipič, Mlinarič,
1999, str. 159).
Amortizacija investicije ali metoda vračanja dolgoročno vloženih sredstev
Z metodo amortizacije investicije (ang. Pay-Off-Methode) ugotavljamo časovno
obdobje, v katerem se investicijski stroški povrnejo z donosi in amortizacijo (Filipič,
Mlinarič, 1999, str. 162).

2.2.2 Dinamične metode vrednotenja investicijskih projektov
Z dinamičnimi metodami ugotavljamo časovno vrednost denarja. Časovna vrednost
denarja pojasnjujemo, da denar, s katerim razpolagamo danes, velja več kot denar, ki ga
bomo prejeli v prihodnosti. Z dinamičnimi metodami lahko naredimo izračune, pri
katerih se upošteva celotna življenjska doba investicije in različna časovna razporeditev
investicijskih stroškov ter donosov.
V literaturi najdemo naslednje dinamične metode: metodo neto sedanje vrednosti,
metodo relativne neto sedanje vrednosti, metodo interne stopnje donosnosti, metodo
zahtevane stopnje donosa (cen) dolgoročnih naložb (CAPM), analizo družbenih stroškov
in koristi (povzeto po Senjur, 1993, str. 75–78; Mramor, 1993, str. 232–338; Brigham,
Houston, 2009, str. 339; Bizjak, 2008, str. 243–255).
Metoda neto sedanje vrednosti
Z metodo neto sedanje vrednosti diskontiramo pričakovane donose po letih in stroške
investicije na sedanjo vrednost. Diskontirano sedanjo vrednost pričakovanih donosov
odštejemo od sedanje vrednosti investcijskih stroškov in dobimo neto sedanjo vrednost.
Neto sedanja vrednost je lahko pozitivna, negativna ali enaka nič. Pozitivna neto sedanja
vrednost kaže, da so donosi večji od investicijskih izdatkov. Negativna neto sedanja
vrednost kaže, da pri uporabljeni diskontni stopnji vsota donosov ni dovolj velika, da bi
z njo nadomestili investicijske izdatke (Filipič, Mlinarič, 1999, str. 167).
Omejitvi, s katerima se srečamo pri izračunavanju neto sedanje vrednosti, sta izbor
vrednosti bodočega donosa in izbor ustrezne obrestne mere na podlagi katere
računamo bodoče vrednosti. Z napačnim izborom navedenih parametrov ne dobimo
realnega izračuna glede učinkovitosti investicije (Repovž, Peterlin, 2000, str. 91).
Odločimo za projekt, katerega vrednost je večja od stroškov, oziroma sprejmejo se
vedno projekti s pozitivno neto sedanjo vrednostjo. Splošno pravilo velja, da se neto
sedanja vrednost računa ne glede na čas trajanja investicije (Brealy in drugi, 2001, str.
344–345).
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Slabost metode neto sedanje vrednosti se kaže predvsem v dejstvu, da nosilci investicije
ne morejo v izvedbeni fazi investicije prilagajati trenutnim razmeram.
Relativno neto sedanja vrednost
Relativna neto sedanja vrednost predstavlja razmerje med neto sedanjo vrednostjo
denarnega toka v celotni dobi projekta in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov.
Relativna neto sedanja vrednost je večja ali enaka nič. Vkolikor je relativna neto sedanja
vrednost enaka nič, potem je donosnost projekta enaka diskontni stopnji (Senjur, 1993,
str. 77).
Metoda interne stopnje donosnosti
Metodo interne stopnje donosnosti opredelimo kot stopnjo, ki sedanjo vrednost
pričakovanih donosov v času ekonomske dobe investicije izenači s sedanjo vrednostjo
investicijskih stroškov (Filipič, Mlinarič, 1999, str. 173). Interna stopnja donosa nam pove
tudi višino obrestne mere, ki jo lahko plača investitor za posojilo, ne da bi utrpel izgubo,
če bi celotno investicijo financiral s posojilom.
Čim višja je interna stopnja donosa, tem uspešnejša je investicija. Praviloma jo
ugotavljamo s poskušanjem tako dolgo, da so ob uporabljeni diskontni stopnji pritoki
enaki odtokom. Računanje interne stopnje donosa je obratno računanju neto sedanje
vrednosti (Bajt, Štiblar, 2002, str. 137).
Investicijo sprejmemo, če je notranja stopnja donosnosti večja ali enaka od ugotovljene
diskontne stopnje.
Metoda zahtevane stopnje donosa dolgoročnih naložb (CAPM)
Ta metoda analizira razmerje med donosom in tveganjem (Repovž, Peterlin, 2000, str.
91–92). S pomočjo modela CAPM ocenimo strošek kapitala, ki ga uporabimo pri
diskontiranju denarnih tokov. Pri oceni samostojnega tveganja neko arbitrarno premijo
določimo glede na izpostavljenost projekta določenim dejavnikom tveganja, ki smo jih
primerjali (Berk, Peterlin in Ribarič, 2005, str. 143).

Analiza družbenih stroškov in koristi (Cost-Benefit analiza)
Metoda temelji na ugotovitvi, da proizvodni sistem ali katerikoli drugi večji projekt lahko
zagotavlja družbene koristi, torej širše koristi od podjetja, kot tudi, da vsi stroški in
naložbe projekta niso le neposredni stroški, ki jih mora kriti podjetje, temveč tudi stroški
družbe (Bizjak, 2008, str. 254).
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2.3 Analiza tveganja
Projekti so enkratni procesi, za katere lahko natančno vnaprej opredelimo cilje, lahko
pa so procesi, katerih cilje dosegamo le z določeno stopnjo verjetnosti. Vzroki za
tveganja so zelo različni. Če se omejimo le na projekte za proizvodnjo električne energije,
potem lahko iščemo vzroke tveganja v splošnih gospodarskih razmerah in kriznih
situacijah oziroma v ekonomskih razmerah, v sami naravi projekta, informacijah, s
katerimi razpolagamo, v svetovnem razvoju tehnologije … Z različnimi metodami
poskušamo zaznati in vrednotiti tveganja na posameznem projektu.
Tvegamo predvsem povečanje stroškov naložbe od predvidenih, posledično tudi
pričakovane finančne učinke, lahko pa tvegamo tudi podaljšanje roka izvedbe projekta
itd. Odgovor na vprašanje, koliko tvegamo, dobimo z analizo dejavnikov tveganja, kar
ugotavljamo v posebnih analizah (Bizjak, 2008, str. 226).

2.3.1 Projektno tveganje
Družbe v času, ko se odločijo za investiranje v nov projekt uporabljajo različna sodila za
prepoznanje in merjenje tveganj. Berk in ostali (2005, str. 132), da so merila odločanja
odvisna od velikosti podjetja, okolja, v katerem posamezno podjetje posluje, strokovne
usposobljenosti vključenih kadrov in drugih dejavnikov.
Merimo lahko (Berk, Peterlin in Ribarič, 2005, str. 133):
1. Samostojno tveganje naložbe (angl. stand alone risk).
2. Tveganje nove naložbe znotraj podjetja (angl. corporate, within-firm risk).
3. Tržno tveganje nove naložbe (angl. market, beta risk).

2.3.1.1 Samostojno tveganje naložbe
Samostojno tveganje nove naložbe je opredeljeno s spremenljivostjo denarnih tokov, ki
naj bi jih ustvarjala naložba. Tri najpogosteje uporabljene metode ocenjevanja
samostojnega tveganja so analiza občutljivosti, analiza scenarijev in simulacija Monte
Carlo (Brigham, Houston, 2009, str. 376).
Vse tri navedene metode temeljijo na predpostavki, da je temeljno merilo presojanja
upravičenosti njena neto sedanja vrednost, ki je odvisna od več dejavnikov, ki so
ponavadi zunaj nadzora podjetja.
Analiza občutljivosti
Namen analize občutljivosti je ovrednotiti morebitne vplive na investicijo, v primeru
spremembe katere izmed spremenljivk. Z analizo občutljivosti ugotovaljamo
odstotkovno spremembo neto sedanje vrednosti investicije, če se vhodna spremenljivka
spremeni za določen odstotek (Brigham, Houston, 2009, str. 376).
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Bistvo te metode je v tem, da se za vsak investicijski projekt oceni več možnih rešitev, ki
se izrazijo v različnih višinah čistega denarnega toka. Na različno višino denarnega toka
vplivajo spremembe pri strateških spremenljivkah (investicijski stroški, prodajna cena,
stroški proizvodnje, izkoriščenost kapacitet). Za investicije v energetske objekte sta
ključni sprejemljivki višina investicijskih vlaganj in prodajna cena električne energije.
Priporoča se, da se izdela optimistična in pesimistična projekcija čistega denarnega toka.
Slika 1: Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti
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Slika 1 nam prikazuje analizo občutljivosti neto sedanje vrednosti za projekt JEK 2 za
spremenljivki investicijska vrednosti in prodajna cena električne energije v razponu
spremembe -30–50 %.
Analiza scenarijev
Analiza obravnava verjetnostne razporeditve izbranih spremenljivk, kar omogoča
izračun pričakovanih vrednosti kazalnikov uspešnosti investicijskega projekta. Odločitve
o investicijskem projektu temeljijo na večjem številu bolj ali manj verjetnih scenarijih,
od najbolj pesimističnega do najbolj optimističnega (Berk, Peterlin in Ribarič, 2005, str.
136).
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Simulacija Monte Carlo
Rezultat simulacije Monte Carlo je pri vrednotenju novih naložb podjetja verjetnostna
porazdelitev neto sedanje vrednosti naložbe, ki jo sistem izračuna na podlagi velikega
števila vrednotenj naložbe ob različnih vrednostih dejavnikov tveganja (prav tam, str.
137).
2.3.1.2 Tveganje nove naložbe znotraj podjetja
S tveganjem nove naložbe v družbi primerjamo nov projekt s preostalimi projekti družbe.
Tveganje novega projekta je odvisno od tveganosti narave novega projekta in korelacije
denarnih tokov projekta z denarnimi tokovi drugih projektov družbe.
2.3.1.3 Tržno tveganje naložbe
Prispevek k tveganju premoženja z izbrano naložbo merimo s koeficentom beta (ß).
Težava pri merjenju tržnega tveganja naložb je v tem, da se z njimi ne trguje in je zanje
posledično težko izračunavati tržne koeficiente ß. Pomagamo si lahko z metodo
primerljivih podjetij in metodo računovodske bete (Berk, Peterlin in Ribarič, 2005, str.
139–140).
Metoda primerljivih podjetij
Za uporabo te metode moramo primerjati družbe, ki večji del prihodkov dosežejo v
dejavnosti proučevanega projekta. S tako izbranimi podjetji lahko zaradi medsebojne
korelacije ugotavljamo tveganja, s katerimi se lahko srečamo pri proučevanem projektu.
Metoda računovodske bete
Pri tej metodi za vhodne podatke izberemo računovodsko donosnost. Težava te metode
je, da je donosnost mogoče računati le za pretekle donosnosti. Zato je potrebno v praksi
opredeliti projekte, za katere verjamemo, da imajo podobne donosnosti kot naložba, za
katero želimo izračunati računovodsko beto (Berk, Peterlin in Ribarič, 2005, str. 141).
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3 OBLIKE FINANCIRANJA INVESTICIJ V ENERGETSKEM
SEKTORJU
3.1 Vsebina financiranja
Financiranje opredelimo kot zagotavljanje sredstev, njihovo porabo za naložbe, vračanje
sredstev njihovim virom in razporejanje finančnega izida (Repovž, Peterlin, 2000, str.
73).
Družbe potrebujejo za svoje poslovanje sredstva, ki jih pridobivajo iz različnih virov
financiranja. Tega opredelimo tudi kot proces načrtovanja priskrbe in vračila sredstev.
Vsak vir financiranja lahko ocenimo glede na to, kako vpliva na likvidnost podjetja,
kakšne stroške kapitala povzroči in s kakšnim tveganjem je povezan.
Ko gre za kratkoročno in dolgoročno financiranje, je potrebno upoštevati predvsem
pravilo o usklajenosti roka naložb in roka sredstev.

3.2 Oblike financiranja investicij
Kot smo že navedli, finančna sredstva priskrbimo iz različnih virov in tudi v različnih
oblikah. Običajno gre za razmerja med lastniškim in dolžniškim kapitalom. Viri
financiranja so odvisni tudi od pravne oblike podjetja in glede na fazo razvoja.
Kateri vir financiranja je najustreznejši, je odvisno predvsem od faze življenjskega cikla
podjetja ali namenov, za katere potrebuje sredstva.
3.2.1 Notranje ali lastniško financiranje
Notranje financiranje podjetja je mogoče z doseganjem pozitivnega (čistega) denarnega
toka.
Financiranje z lastnimi viri družbe poimenujemo lastniško financiranje, ki se ge pogosto
družbe poslužujejo v kombinaciji z tujimi viri financiranja. V okviru lastniškega oziroma
notranjega financiranja uporabljamo sredstva iz naslednjih virov financiranja: (Andrejaš,
2005, str. 26–27; Filipič in Markovič-Hribernik, 1998, str. 177):
- iz zadržanega dobička,
- iz amortizacije,
- iz racionalizacij in preoblikovanja premoženja,
- iz tekočega poslovanja (samofinanciranje),
- z dokapitalizacijo oziroma novo izdajo delnic,
- iz preteklih naložb v investicije oziroma projekte,
- preko partnerskih oziroma povezanih kapitalskih družb,
- iz različnih oblik nepovratnih sredstev.
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3.2.1.1 Nerazdeljen dobiček
Običajno je najpomembnejši notranji vir financiranja. Nerazdeljen dobiček predstavlja
bruto dobiček, od katerega smo plačali davek od dobička in izvedli plačila lastnikom
podjetja v kolikor so jih zahtevali.
Višina nerazdeljenega dobička, ki ostane družbi je odvisna predvsem od politike podjetja
oziroma njenih lastnikov.
3.2.1.2 Amortizacija
Kot notranji vir za financiranje se lahko uporabi tudi amortizacija. Višina financiranja iz
amortizacije je odvisna od višine obračunane in razpoložljive amortizacije, od višine in
rokov dospelih dolgoročnih obveznosti za nabavljena osnovna sredstva (Filipič,
Markovič-Hribernik, 1998, str. 176).
3.2.1.3 Druge oblike financiranja
Podjetje pa lahko pridobi notranje vire finaciranje tudi z racionalizacijo poslovanja in
preoblikovanjem premoženja kot je, prodaja nepremičnin, deležev v drugih družbah,
vrednostnih papirjev, prodaj in vzemi nazaj isti osnovno sredstvo ipd. (Filipič, Mlinarič,
1999, str. 118).

3.2.1.4 Samofinaniciranje ali financiranje iz tekočega poslovanja
Financiranje iz dobička, ki ostane v podjetju, imenujemo tudi samofinanciranje. Za višino
samofinanciranja je ključna akumulacija, ki jo ustvarja podjetje. Pri visoko ustvarjeni
akumulaciji družba lahko uporabi lastna sredstva. V kolikor investicija ne prinaša
zahtevanega donosa, je izguba lastnih sredstev manj škodljiva za družbo, kot pa vračanje
najetih kreditov (Bobek, 1992, str. 12, 14).
Glede na vrsto izkaza dobička v financah ločimo:
-

Odprto samofinanciranje, ki izhaja iz v bilančnega dobička od katerega mora
podjetje plačati davek na dobiček.
Tiho samofinanciranje, ki izhaja iz dobička zmanjšanjega v okviru zakonskih
možnosti in interesov lastnika. Gre za dobiček, ki še ni bil obdavčen. S tem
nastajajo tihe rezerve, financiranje poteka v okviru tekočega poslovanja
(Andrejaš, 2005, str. 27).

3.2.2 Dolžniško financiranje
Pri večjih investicijah se mora podjetje posluževati tudi tujih virov financiranja, ki jih
opredeljujemo tudi kot zunanji viri. Ko se podjetje odloča o dolgoročni zadolžitvi in se
izbira ustrezno razmerje med lastniškim in dolžniškim kapitalom, mora podjetje
upoštevati celo vrsto faktorjev. Ti faktorji so predvsem povezani z značilnostmi podjetja,
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dobičkonosnostjo, z razpoložljivostjo dolgoročnih kreditov in s stroški zadolževanja.
Ključna dejavnika pri dolžniškem financiranju sta obrestna mera in doba vračanja.
Andrejaš opredeljuje, da se med zunanjimi viri financiranja najbolj pogosto uporabljajo
naslednje oblike virov:
1. kreditno financiranje, in sicer
- bančni krediti,
- drugi krediti,
- obveznice;
2. udeležbeno sofinanciranje;
3. lizing;
4. posebne oblike dolžniškega financiranja, in sicer
- swap,
- faktoring,
- forfeting;
5. poroštva s strani države z zagotovitvijo ugodnejše obrestne mere;
6. subvencioniranje obresti (Andrejaš, 2005, str. 28).
Po metodologiji kazalnika sposobnosti zadolževanja delimo tuje vire financiranja na:
- prvovorstni in
- podrejeni dolg.
Prvovrstni dolg se opredeljuje kot dolg, ki ima kvalitetno zavarovanje, zaradi česar
obstaja velika verjetnost, da bo dolg poravnan tudi v primeru likvidnostnih težav. Ker je
dolg ustrezno zavarovan, se lahko pri zadolževanju doseže tudi ugodnejša obrestna
mera.
Podrejeni dolg nima kvalitetnega instrumenta zavarovanja ali pa sploh ni zavarovan, kar
pomeni, da v primeri likvidnostnih težav ali celo stečaja, lahko pričakujemo zgolj delno
vračilo dolga ali nič. Večja izpostavljenost neplačilu dolgovanega zneska, ima za
posledico višjo obrestno mero.
Prednosti dolžniškega financiranja:
- ponudnik kapitala ne posega v upravljanje podjetja,
- obresti na dolgovani kapital so odbitna postavka pred ugotovitvijo davčne
osnove.
Slabosti dolžniškega financiranja:
- potrebno je redno odplačevanje dolga ne glede na finančni položaj podjetja,
- večja skrb za likvidnost,
- z večjo zadolženostjo podjetja se povečuje tudi obrestna mera.
3.2.2.1 Kreditno financiranje
Namen najemanja finančnih posojil je zlasti širjenje podjetja – investicije, pridobitev
manjkajočih virov in s tem izboljšanje finančne stabilnosti in plačilne sposobnosti.
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Kredit kot ena izmed oblik priskrbe finančnih sredstev, za katere je potrebno plačati
obresti, lahko razvrščamo po različnih kriterijih. Najpomembnejši med njimi so rok,
namen in kritje.
Glede na rok je kredit lahko kratkoročen ali dolgoročen. Običajno se za financiranje
velikih investicij glede roka najemajo izključno dolgoročni krediti, ki se odplačujejo iz
ustvarjenega dobička, npr. z dobičkom enega leta je možno odplačati le del
investicijskega kredita (letno anuiteto).
Pri odločanju o dolgoročni zadolžitvi, moramo proučite naslednje dejavnike:
- Stabilnost okolja in panoge v kateri deluje podjetje, saj so s tem ustvarjeni pogoji
za doseganje planiranega denarnega toka, na podlagi katerega bo podjetje lahko
poravnavalo obveznosti do posojilodajalca in dosegalo planirane dobiček.
- Stanje na kreditnih trgu, ki nam pove kakšna bo cena za najeto posojilo.
- Struktura sredstev podjetja glede z vidika pretvorbe sredstev iz manj likvidne v
likvidno oblike v kratkem času, v primeru nezmožnosti poravnavanja obveznosti
do posojilodajalca.
Po namenu ločimo porabniške in proizvodne kredite. Z najetjem porabnškega kredita
porabimo vrednost dobrine in tako zmanjšamo premoženje. Z najetejem proizvodnega
kredita nabavimo proizvodna sredstva, ta sredstva uporabljamo in istočasno njihovo
vrednost prenašamo na novo ustvarjene dobrine, tako da se nam zaradi te porabe
premoženje spreminja obliko in se celo povečuje zaradi na novo ustvarjene vrednosti
(Filipič in Hribernik-Markovič, 1998, str. 180).
Nepokrit ali bianko kredit je kredit, ki je dan brez posebnega zavarovanja pri čemer je
ključna boniteta kreditojemalca.
Ko gre za dolžniško zadolževanje je vedno potrebno proučiti tudi ceno, ki jo mora
podjetje plačati za najeto posojilo. Poleg obrestne mere je potrebno proučiti tudi ostale
stroške, ki jih je potrebno upoštevati pri ugotavljanju leverage učinka. Obrestna mera je
tisti instrument na kreditnem trgu, ki uravnava ponudbo in povpraševanje.
Pri dolgoročnem kreditnem financiranju je ena izmed pomembnejših vrst kreditiranja
investicijski kredit. Za kreditodajalca sta za odobritev investicijskega kredita pomembni
sprejeti strateški dokumenti in realni investicijski program kreditojemalca ter strokovna
ustreznost vodstva.
Poleg investicijskega kredita poznamo za financiranje večjih projektov tudi hipotekarni
kredit, pri katerem se kot poroštvo zastavi nepremičnina in sindicirano posojilo.
Sindicirano posojilo prejme posamezni posojilojemalec od skupine posojilodajalcev. Ti
posojilodajalci so običajno banke, lahko pa se vključijo tudi druge finančne institucije. Pri
sindiciranem posojilu ena banka običajno prevzame vlogo vodilne banke oziroma
agenta, ki poišče potencialne posojilodajalce, ki so pripravljeni dati posojilo. Običajno
posojilodajalci ponujajo svoj delež pod enakimi pogoji, pri čemer prevzemajo
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odgovornost samo za svoj delež in nimajo nobenih obveznosti do deležev ostalih
posojilodajalcev (Altunbaş, Alper, in Marquės-Ilbăňez, 2009, str. 9). Banka – agent je
zadolžena za koordinacijo medsebojnih odnosov med posojilojemalcem in bankami, kar
vključuje zbiranje, plasiranje in vračilo sredstev posojilodajalcem oziroma vse potrebne
informacije med udeleženci sindiciranega posojila. Kreditojemalec komunicira samo z
eno banko – agentom. Sindicirani krediti se običajno odobrijo prvorazrednim klientom,
ki izkazujejo dobre poslovne rezultate, zanimive tujim in domačim investitiorjem.
Prednost sindiciranega posojila je v tem, da lahko kreditojemalec pridobi zaradi večjega
kreditnega potenciala več finančnih sredstev, kot mu jih lahko nudi le ena banka.
Sindicirani krediti se najpogosteje uporabljajo za financiranje velikih projektov, zlasti pri
financiranju energetske infrastrukture, prometne infrastrukture, telekomunikacij ipd.
Bančni krediti komercialnih bank
Banke se v Sloveniji najpogosteje pojavljajo kot ponudnik kapitala pri dolžniškem
financiranju. S strani bank je kreditiranje tudi najpomembnejša oblika plasmajev, ker s
temi ustvarja pretežni del svojih prihodkov.
Pred najetjem posojila družba prouči naslednje pogoje, ki jih ponuja kreditodajalec:
- ceno posojila (obrestno mero in ostale stroške),
- možne načine vračila posojila,
- možnost zagotovitve odloga za vračilo posojila,
- zahtevane instrumente zavarovanja.
Kako ugodni bodo navedeni pogoji za podjetje, je odvisno od bonitete družbi, ki ji bi
določila banka.
Pri velikih infrastrukturnih projektih kreditojemalci iščejo možnosti zadolževanja tudi na
mednarodnih trgih, in sicer pri razvojnih bankah, kot je Evropska investicijska banka, ter
izvozno-kreditnih agencijah.

16

Posojila od povezanih oseb
O posojilih od povezanih oseb govorimo takrat, kadar družba pridobi posojilo od fizične
ali pravne osebe, s katero je povezana v kapitalu, upravljanju ali nadzoru z najmanj 25
odstotki. Pri tem je pomembno, da mora biti zaračunana obrestna mera v skladu s
Pravilnikom o priznani obrestni meri.
Izvozne kreditne agencije
Pogosti viri financiranja infrastrukturnih projektov so tudi izvozni krediti, ki jih poleg
izvozno-investicijskih bank ponujajo tudi izvozne kreditne agencije. Izvozne kreditne
agencije nudijo finančne storitve, kot so posojila, garancije in zavarovanja za deželno
tveganje, da bi spodbudile izvoz v domači državi.
Primarni cilj izvoznih kreditnih agencij je minimizirati tveganja in negotovost plačil
izvoznikom pri izvozu izven svoje države. Izvozna kreditna agencija prenese tveganja od
izvoznika nase, za kar prejme določeno premijo.
Te agencije so lahko organizirane kot banke, zavarovalnice ali finančne družbe, ki so
večinoma v lasti države. Med najbolj znanimi so Export-Import Bank of United States,
The Export-Import bank of China, Export Credit Agency, The Export-Import Bank of Japan
in druge.
Obveznice
Obveznico opredelimo kot upniški papir, ki ga izda dolžnik kot dokaz in protivrednost za
sprejeto posojilo. V skladu s slovensko zakonodajo predstavlja obveznica pisno listino, s
katero se izdajatelj obvezuje, da bo osebi, navedeni v njej ali po njeni odredbi oziroma
prinositelju obveznice izplačal znesek obresti in ob dospetju tudi glavnico (Bobek, 1992,
str. 109).
Cena obveznice oziroma njen tečaj se spremeni, ko se spremeni ponudba in/ali
povpraševanje po njej. Če je povpraševanje večje od ponudbe, se cena obveznice dvigne
nad njeno nominalno vrednost, stopnja donosa pa zmanjša (Prohaska, 1999, str. 58).
Poznamo več vrst obveznic, in sicer obveznice z jamstvom, obveznice s sprejemljivo
donosnostjo, obveznice s klavzulo, kuponske obveznice, državne obveznice, bančne
obveznice, občinske obveznice, podjetniške obveznice, hipotekarne obveznice in druge
(Bobek, 1992, str. 113–115, Prohaska, 1999, str. 56).
V Sloveniji so najbolj znane državne in podjetniške obveznice. Državne obveznice naj bi
imetniku teh obveznic zagotavljale največjo varnost, medtem ko se kot zelo tvegane
opredeljuje podjetniške obveznice.
Investitorje predvsem zanima, kakšen realen donos mu bo prinesla obveznica, v katero
je investiral.
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Prohaska deli donos pri obveznicah na več stopenj (Prohaska 1999, str. 64–69):
1. Kuponska stopnja donosa – obrestna mera obveznice je dogovorjena s pogodbo,
donos predstavlja zmnožek obrestne mere in nominalne vrednosti obveznice.
2. Tekoča donosnost – predstavlja razmerje med nominalno obrestno mero in
nakupnim tečajem obveznice, diskonti pri nakupu obveznice pomenijo
povečanje tekoče donosnosti, premije pa njeno zmanjšanje.
3. Donosnost v določenem obdobju – razliki med prodajno in nabavno ceno
obveznice prištejemo vse izplačane kupone in to vsoto izrazimo relativno glede
na nakupno ceno obveznice.
4. Stopnja donosa do dospetja – donosnost do dospetja predstavlja diskontno
stopnjo, s katero tržno ceno obveznice izenačimo s sedanjo vrednostjo
pričakovanih denarnih zneskov.
5. Celotna donosnost – upošteva poleg nominalne vrednosti obveznice in
izplačanih kuponov tudi vse obresti za reinvestirane kupone.
6. Stopnja donosa do odpoklica – nekatere obveznice vsebujejo klavzulo, ki
izdajatelju daje pravico, da obveznice še pred njihovim dospetjem odpokliče
(odkupi) po vnaprej določeni ceni. S tem se izdajatelj zavaruje pred
izplačevanjem visokih obresti.
Na donos obveznice močno vpliva bonitetna ocena izdajatelja obveznice. Družba, ki želi
izdati obveznice, si mora od bonitetne družbe pridobiti bonitetno oceno. Obveznice se
razvrstijo po določenih bonitetnih razredih, npr. AAA, AA, A, BBB … Bonitetne hiše imajo
različne prikaze bonitetnih ocen.
Prednosti in slabosti financiranja z obveznicami pred posojili
V tujini se kot alternativna posojilom, posebej pri financiranju velikih infrastrukturnih
investicij, izdaja obveznic. Gre za različna vira financiranja, ki imasta svoje prednosti in
slabosti.
Prednosti financiranja z obveznicami pred posojili:
a) Rok financiranja. Obveznice kot vir financiranja uporabljamo za velike in
dolgoročne investicije. Obveznice imajo lahko rok dospelosti tudi 15 let, medtem
ko banke raje nudijo posojila s krajšo ročnostjo.
b) Vrsta obrestne mere. Obveznice se najpogosteje izdajajo s fiksno obrestno mero,
bančna posojila pa se preferirajo s spremenljivo obrestno mero, ki je sestavljena
iz referenčne obrestne mere EURIBOR in fiksnega pribitka.
c) Višina financiranja. Obveznice se izdajajo za obseg financiranja v višini 100 ali
več milijonov evrov. Z izdajo obveznic pridobi izdajatelj veliko število različnih
strank, kar mu omogoča zadolžitev v željeni višini. Banke težko nudijo posojila v
tako visokih zneskih, saj so običajno z internimi pravili omejena z višino odobritve
posojila eni stranki.
d) Omejenost in zaveze. Izdajatelj obveznic v zvezi z izdajo ni zavezan poleg plačila
glavnice in obresti kakšnim posebnim zavezam ali omejitvam. Banka pa pred
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odobritvijo posojila pogojuje posojilojemalca z raznimi omejitvami, ki se
nanašajo na odprtje poslovnega računa pri posojolodjalki, izpolnjevanje
določenih kazalnikov, omejenost zadolževanja pri drugih finančnih institucijah
ipd.
Slabosti financiranja z obveznicami pred posojili:
a) Komuniniciranje. Izdajatelj obveznic nima nobenega stika z investitorji. Pri
najetju posojila pri banki se vzpostavi osebni stik, kar je prednost v primeru
nastopa morebitnih težav na strani kreditojemalca.
b) Gospodarske razmere. V obdobju neugodnih gospodarskih razmer, financiranje
z izdajo obveznic ni primerno, saj lahko pride do situacije, ko ni mogoče pridobiti
zadosti investitorjev ali pa ti zahtevajo visoke donose, ki jih izdajatelj obveznic ne
more zagotavljati.

Izbor med posojilom in izdajo obveznic je odvisen od velikosti podjetja, finančnega
vzvoda podjetja, dobičkonosnosti in višine bilančne vsote sredstev. Vsekakor pa se
podjetja najprej zadolžujejo preko bank, ko pa si ustvarijo določeno kredibilnost in
zaupanje, pa se za financiranje odločijo tudi z izdajo obveznic (Alper, Yener in MarquėsIlbăňez, 2009, str. 27).
3.2.2.2 Udeležbeno financiranje
Z udeležbenim financiranjem opredeljujemo načine oblikovanja lastniškega kapitala z
dodatnimi deleži pri čemer ima ključno vlogo pravna oblika družbe. Glede na pravno
obliko družbe, ločimo udeležbeno financiranje brez dostopa do borze in udeležbeno
finaniciranje z dostopom do borze (Andrejaš, 2005, str. 32).
3.2.2.3 Lizing
Lizing pomeni priskrbo osnovnega sredstva namesto z nakupom (z denarjem) z
najemom. Lizing ali najem predstavlja kombinacijo kreditnega in najemnega odnosa.
V praksi ločujemo dve vrsti lizinga:
a) Poslovni najem – predstavlja najem blaga, ki ga podjetje potrebuje občasno in ga
običajno ne namerava kupiti, ampak ga bo po izteku najemnega obdobja vrnilo
nazaj najemodajalcu.
b) Finančni najem – predstavlja najem blaga, ki ga podjetje potrebuje dalj časa in ga
tudi evidentira v svojih poslovnih knjigah. Po preteku najemne pogodbe oziroma
s plačilom zadnjega obroka najemnine, blaga običajno postane last
lizingojemalca.
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3.2.2.4 Posebne oblike financiranja
Swap financiranje
Swap ali zamenjava je dogovor med dvema strankama o zamenjavi dveh različnih
načinov plačila v prihodnosti. Swap financiranje ali zamenjavo uporabljajo podjetja,
banke, investitorji in državne agencije, da bi se zaščitili pred nezaželenimi obrestnimi in
deviznimi gibanji ter zaradi manjših stroškov v primerjavi s klasičnimi metodami
pridobivanja sredstev. Zamenjave obstajajo, ker imajo različni subjekti različen dostop
do finančnih trgov in različne potrebe (Prohaska, 1999, str. 178).
Faktoring
Faktoring je takšna poslovna transakcija, s katero se priskrbijo denarna sredstva na
način, da se prodajo terjatve pred zapadlostjo posebni finančni instituciji faktor.
Forfeting
Forfeting je oblika financiranja, zlasti investicijske opreme. Gre za odkup dolgoročnih
terjatev od proizvajalca investicijske opreme s strani posebne finančne institucije
(forfeterja) ali banke, v kolikor se ukvarja s forfetingom.

3.2.2.5 Kreditni potencial
Kreditni potencial družbe predstavlja možno višino
Kreditni potencial predstavlja možen obseg zadolževanja posamezne družbe. Za
izračun kreditnega potenciala lahko uporabimo statični ali dinamični vidik.
Kot statični vidik ocenjevanja se uporabljajo kazalniki, izračunani na podlagi postavk iz
računovodskih izkazov, in sicer:
- bilance stanja,
- izkaza poslovnega izida in
- izkaza denarnih tokov.
Kazalnik Neto finančni dolg/EBITDA je merjen kot razmerje med finančnimi
obveznostmi, zmanjšanimi za denarna sredstva, ter denarnim tokom iz poslovanja.
Kazalnik kaže sposobnost podjetja za redno odplačevanje dolga (obresti in glavnice) in
pove, koliko let bo podjetje z ustvarjenim denarnim tokom moralo odplačevati dolg.
Podjetja z nižjo vrednostjo kazalnika so z manjšim tveganjem odplačevala svoje
obveznosti (Banka Slovenije, 2015, str. 22).
Kazalnik Dolg/Kapital nam kaže knjigovodsko razmerje med dolžniškim in lastniškim
kapitalom. Podjetja s ciljem maksimiziranja svoje vrednosti v splošnem stremijo k takšni
kapitalski strukturi, pri kateri je tehtani povprečni strošek kapitala najnižji (Andrejaš,
2005, str. 31).
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V praksi je primerneje uporabljati dinamični vidik ocenjevanja kreditnega potenciala, ki
ugotavlja višino denarnih sredstev v obravnavanem obdobju ob upoštevanju vseh
obveznosti podjetja.

3.3 Finančna konstrukcija investicij in denarni tok
Ugotovitev potrebnega denarnega toka za financiranje investicije pokaže, ali so na
razpolago vsa potrebna finančna sredstva (Oplotnik, Križanič, Kolšek, Medica, 2013, str.
30). Podjetje mora za vsak posamezni projekt oblikovati finančno konstrukcijo, ki
vključuje vse karakteristike projekta in gospodarske razmere na trgih (v panogi in
kapitalskem trgu) ter poiskati vire, ki bodo glede na njihovo ceno sprejemljivi za
investitorja. Vsaka dolgoročna zadolžitev zahteva takšno finančno konstrukcijo, ki bo
sestavljena iz primernega razmerja med lastniškim in dolžniškim kapitalom.
Pri vključevanju zunanjih virov financiranja v finančno konstrukcijo je pomembno, da je
projekt tehnično, tehnološko, ekonomsko, finančno, pravno, ekološko ter drugače
izvedljiv ter zaradi tega za investitorje predstavlja sprejemljivo raven tveganja (Mrak,
Gazvoda, Mrak, 2005, str. 55).
Pri določitvi finančne konstrukcije projekta ima najpomebnejšo vlogo načrtovani
denarni tok. Denarni tok nam prizakuje vse informacije o prejemkih in izdatkih za
poravnavo obveznosti v določenem obdobju. Težava s katero se srečamo pri načrtovanju
denarnega toka je, da načrtujemo prihodne dogodke, ki pa so vedno negotovi. Pri
načrtovanju denarnega toka za posamezen projekt je ključno poznati in proučiti vse
informacije v zvezi s projektom in bodoče razmere o trgih.
Projekcije poslovanja morajo biti narejene za enako število let, kot je predvideno
obdobje financiranja z zunanjimi viri sredstev. Denarni tok je potrebno tudi skrbno
nadzorovati.
Z računovodskega vidika je izkaz denarnih tokov temeljni računovodski izkaz.
Senjur deli denarni tok projekta na tri kategorije, ki jih v nadaljevanju tudi podrobneje
opredeljujemo:
- prejemki (prilivi),
- izdatki (odlivi),
- neto prejemki.
Prejemki oziroma prilivi so vsi denarni prilivi v dobi investicijskega projekta in so
sestavljeni iz naslednjih glavnih postavk:
- skupni prihodek (prodana količina krat cena),
- dohodki od plasmajev,
- ostanek vrednosti projekta.
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Izdatki oziroma odlivi v denarnem toku so sestavljeni iz naslednjih glavnih postavk:
- investicije in drugi stroški, povezani z investicijo,
- stroški poslovanja brez amortizacije,
- osebni dohodki z ustreznim delom skupne potrošnje,
- davki in prispevki iz plač in dobička,
- razna obvezna izdvajanja, kot so pogodbene obveznosti (Senjur, 1993, str. 67).

3.4 Stroški financiranja investicij
Ko se odločamo o velikih investicijah, je potrebno proučiti tudi stroške virov financiranja,
ki bodo uporabljeni pri investiciji. Ugotoviti je potrebno stroške lastniškega in
dolžniškega kapitala.
Pri priskrbi kapitala (x) iz različnih virov (Xa, Xb, Xc do Xn) izračunamo ali ocenimo stroške
(s) priskrbljenega lastniškega in/ali dolžniškega kapitala (sa, sb, sc do sn) in optimiramo
finančno strukturo z vidika minimuma stroškov kapitala (financiranja) (Rebernik, Repovž,
2000, str. 92):
Xa x sa + Xb x sb + Xc x sc + … + Xn x sn = optimum stroškov kapitala

3.4.1 Stroški lastniškega kapitala
Kapital ima svojo ceno, ki jo moramo obravnavati kot oportunitetni strošek z vidika
dejanske povprečne tržne cene kapitala, nedoseganja te donosnosti kot izgubljene
priložnosti pri rabi lastniškega kapitala in vlaganja njegove naložbe ob upoštevanju
obdavčitve navedene donosnosti (Repovž, Peterlin, 2000, str. 86).
Obračun dobička in njegov prenos v osnovni kapital ali izplačilo dividend sta običajno
precej obdavčena, kar pomeni, da je tako oblikovani osnovni kapital najdražji vir
financiranja. Podjetja zato raje oblikujejo kot nenominalni (lastniški) kapital, in sicer v
obliki zadržanih čistih dobičkov in rezerv, ki zaradi neizplačila ne pomenijo dodatnih
odhodkov in izdatkov za davke (Rebernik, Repovž, 2000, str. 92–93).

3.4.2 Stroški dolžniškega kapitala
Stroški dolžniškega kapitala so odvisni od razmerja med uporabo lastniškega in
dolžniškega kapitala. Pri velikih investicijah je izračun cene dolžniškega kapitala lahko
zelo zahteven, saj je potrebno poleg obrestnega tveganja in sprememb obdavčitev
upoštevati valutno, likvidnostno in mogoče tudi deželno tveganje, vključno z gibanjem
inflacije. Dolžniški kapital običajno predstavlja cenejši vir financiranja kot uporaba
lastniškega kapitala, in sicer že zaradi obresti kot stroška poslovanja, ki praviloma niso
obdavčene kot dobiček, ki je lahko vir lastniškega kapitala (Repovž, Peterlin, 2000, str.
86–87).
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3.4.3 Povprečni stroški finančne strukture
Z uporabo različnih virov financiranja, ki imajo različne cene, uporabljamo za izračun
stroška vloženega kapitala tehtano povprečje stroškov vira financiranja (WACC –
weigted average cost of capital). Z njim poenotimo stroške virov kapitala, ki različno
vplivajo na davčno osnovo podjetja.
Povzeto po Repovžu in Peterlinu (2000, str. 88) prikazujemo poenostavljen primer
izračuna WACC, pri katerem se upoštevajo dve vrsti lastniškega kapitala (osnovni kapital
in zadržani dobiček) in dve vrsti dolžniškega kapitala (dolgoročni lastniški kapital iz
posojil ali obveznic in kratkoročni dolžniški kapital iz kratkoročnih obveznosti do
dobaviteljev, bank, države in zaposlenih).
WACC = We x ke + Wr x kr + Wdl x kdl (1 – T) + Wds x kds (1 – T)
WACC = povprečni tehtan strošek virov financiranja
We = delež osnovnega kapitala v virih financiranja
ke = cena osnovnega kapitala
Wr= delež zadržanega dobička v virih financiranja
kr = cena zadržanega dobička
Wdl= delež dolgoročnega dolga v virih financiranja
kdl= cena dolgoročnega dolga
Wds= delež kratkoročnega dolga v virih financiranja
kds= cena kratkoročnega dolga
T = stopnja davka na dobiček podjetja
Rezultat izračuna, primerjamo s ceno virov financiranja na trgu. V kolikor je finančna
struktura dražja od cene virov financiranja razpoložljivih na trgu, se je potrebno odločiliti
za drugačno finančno strukturo (Rebernik, Repovž, 2000, str. 98).

23

4 MODELI FINANCIRANJA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTOV S
POUDARKOM NA JEDRSKIH ELEKTRARNAH
4.1 Pregled modelov financiranja energetskih projektov
Kot nam prikazuje slika 2 lahko v splošnem delimo modele financiranja infrastruktrunih
projektov na klasično obliko in različne oblike javno-zasebnega partnerstva. V Sloveniji
se za financiranje infrastrukturnih projektov uporablja klasična oblika financiranja pri
kateri imajo država oziroma družbe v njeni lastni ključno vlogo. Država je pri klasični
obliki financiranja lastnik energetskega objekta, ga financira, upravlja in hkrati prevzema
tudi vsa tveganja. Pri financiranju energetskih projektov z različnimi oblikami javnozasebnega partnerstva, pa so lastništvo, financiranje, upravljanje, vzdrževanje in
tveganja urejeni z medsebojno sklenjenimi pogodbami.
Slika 2: Oblikovanje zagotavljanja storitev in financiranja projektov na področju
gospodarske infrastrukture

Vir: Mrak, Gazvoda, Mrak. 2005, str. 28

Financiranje novih in vzdrževanje obstoječih infrastrukturnih objektov lahko delimo tudi
po naslednjih treh modelih (Aralica, Račić, Šišinački, 2007, str. 53):
• javno (državno) financiranje,
• privatno financiranje
• mešano financiranje (partnerstvo javnega in privatnega sektorja).
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4.1.1 Klasične oblike financiranje energetskih projektov
Kot smo že navedli, je pri klasični obliki financiranja država tista, ki nosi vse breme in
odgovornost za izvedbo projekta. Država oziroma javni sektor je lastnik, upravlja in
financira energetsko infrastrukturo prvotno zaradi pomena energetike zanjo in
vključevanja javnosti pri projektih, pri katerih ima monopol. Javno financiranje pa ni
namenjeno financiranju novih projektov, ampak tudi investicijskemu vzdrževanju že
obstoječih (Merna, Njiru, 2002, str. 18).
Pri klasičnem financiranju država pridobi sredstva preko lastnih prihodkov (predvsem
pobranih davkov) in z najemanjem posojil.
Prihodki države, ki predstavljajo vir financiranja:
1. tekoči prihodki
- davčni (prihodki iz naslova pobranih davkov),
- nedavčni (prihodki iz naslova udeležbe na dobičku, prihodki od premoženja,
obresti);
2. kapitalski prihodki (prihodki od prodaje osnovnih sredstev in neopredmetenih
sredstev);
3. donacije;
4. prejeta sredstva iz EU.
Država pa lahko sredstva pridobiva tudi z zadolževanjem doma ali v tujini, in sicer z
najemanjem posojil pri komercialnih bankah in pokojninskih skladih in z izdajo obveznic.
Za najeta posojila mora dati država poroštvo, kar pomeni, da mora sama v celoti prevzeti
vsa nastala tveganja. Država se kot institucija z najboljšo boniteto glede na ostale pravne
osebe zadolži pod ugodnejšimi pogoji in tako nosi nižje stroške financiranja.

4.1.2 Financiranja energetskih projektov skozi različne oblike javno-zasebnega
partnerstva
Zaradi prevelikega zadolževanja države se pri financiranju energetskih projektov v svetu
vključuje tudi privatni sektor. Vključevanje privatnega sektorja je odvisno predvsem od
ekonomskega dejavnika (družbene sprejemljivosti in oblikovanja cene), naložbenega
ozračja in pravne regulative (Public and Private Sector Roles in the Supply of Electricity
Services, 2004, str. 5).
Izraz javno-zasebno partnerstvo označuje širok nabor različnih razmerij med javnim in
privatnim sektorjem (Akanksha in drugi, 2012, str. 50). Osnovna ideja je, da javni sektor
vstopa v projekt z zasebnim sektorjem. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu pravi v 2.
členu (Uradni list RS, št. 127/06), da gre za razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte
in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter je sklenjeno
med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem
javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu, in s tem povezanim
izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način
in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih
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izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih
sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu,
oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu.
Število oblik sodelovanja javnega in zasebnega sektorja se povečuje, med seboj pa se
razlikujejo glede na stopnjo vključenosti zasebnega sektorja, tveganja zasebnega in
javnega sektorja, potreben obseg kapitala, trajanje pogodbe, pogodbeno razmerje ipd.
Odločitev o najprimernejši obliki temelji na osnovnih ekonomskih, institucionalnih in
socialnih značilnostih dejavnosti (Oplotnik, Križanič, Kolšek, Medica, 2013, str. 10).

Tabela 1: Alokacija ključnih odgovornosti pri posameznih oblikah partnerstva med
javnim in zasebnim sektorjem
Oblika
Lastništvo
partnerstva premoženja
Pogodba o
upravljanju
storitev
Pogodba o
opravljanju
Lizing
pogodba
Koncesijka
pogodba
Izgradi upravljaj prenesi
Odprodaja

Upravljanje
in
vzdrževanje

Kapitalske
investicije

Komercialno
tveganje

Trajanje
pogodbe

Javno

Javno/
zasebno

Javne

Javno

1-2 leti

Javno

Zasebno

Javne

Javno

3-5 let

Javno

Zasebno

Javne

Porazdeljeno

8 -15 let

Javno

Zasebno

Zasebne

Zasebno

25-30 let

Pretežno
javno

Zasebno

Zasebne

Zasebno

20-30 let

Zasebno

Zasebno

Zasebne

Zasebno

Ni določeno

Vir: Brook Cowen, Penelope. The Private Sector and Water and Sanitation - How to Get Started. The
Private Sector in Water. The World Bank, 1999, pp. 23

Tabela 1 prikazuje oblike javno-zasebnega partnerstva in prevzemanje odgovornosti in
tveganj pri posamezni obliki javno-zasebnega partnerstva. Različne oblike partnerstva
se med seboj ločijo po tem, kako so medsebojno razdeljene odgovornosti javnega in
zasebnega sektorja. V praksi se dogaja, da so modeli kombinacije različnih oblik
(Oplotnik, Križanič, Kolšek, Medica, 2013, str. 11).

4.1.2.1 Pogodba o opravljanju storitev
Pogodbe o opravljanju storitev se v večini primerov sklepajo za vzdrževanje
infrastruktrunih projektov. Pri tej obliki javnega in zasebnega partnerstva je odgovornost
za vodenje projekta, financiranje in tveganja na strani javnega sektorja, zasebni sektor
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pa je zadolžen za kvalitetno in učinkovito zagotavljanja storitev (Mrak, Gavzoda, Mrak,
2005, str. 33).
4.1.2.2 Pogodba o vodenju in upravljanju
S pogodbo o vodenju in upravljanju se odgovornost za upravljanje in vzdrževanje
infrastrukture prenese na zasebni sektor, vendar brez prevzemanja tveganj. Običajno
gre za srednjeročne pogodbe, ki se sklepajo do 5 let. Za kvaliteto storitev in financiranje
je odgovoren javni sektor (Mrak, Gazvoda, Mrak, 2005, str. 33–34).
4.1.2.3 Lizing pogodbe
Na podlagi lizing pogodbe pridobi zasebni sektor infrastrukturni objekt v najem od
javnega sektorja za obdobje 8–15 let. Zasebni sektor je v skladu z najemno pogodbo
zadolžen za upravljanje, tekoče vzdrževanje in in poslovanje infrastrukturnega objekta,
javni sektor pa za financiranje novih investicij in investicijsko vzdrževanje (Mrak,
Gazvoda, Mrak, 2005, str. 34).
4.1.2.4 Koncesijske pogodbe
Koncesijsko razmerje je pravno razmerje, ki praviloma nastane s sklenitvijo koncesijske
pogodbe med koncedentom in koncesionarjem. Predmet koncesijske pogodbe je
podelitev pravic, ki jih lahko sopogodbeniku podeli le koncedent tj. država ali občina in
ki jih v običajni pogodbi zasebnega prava svojemu sopogodbeniku ne bi mogel podeliti
drugi zasebnopravni subjekt (Ahlin, 2008, str. 248).
Koncesija je ekonomsko primeren instrument v pogojih normalnih monopolov, ko ni
smiselna konkurenca znotraj dejavnosti, ampak je primernejša konkurenca med
ponudniki za pridobitev koncesije – konkurenca za vstop na trg (Oplotnik, Križanič,
Kolšek, Medica, 2013, str. 11).
Zaradi pestrosti pojavnih oblik pogodbenih razmerij, ki jih teorija označuje s pojmom
koncesija, je težko postaviti enotno definicijo tega pojma, ki bi upoštevala vse različice
in oblike, da ne omenjamo različnih specifičnih in netipičnih kategorij koncesij. Skupno
številnim definicijam je, da javnopravni subjekt podeli dovoljenje ali odobritev praviloma
zasebnopravnemu subjektu za opravljanje dejavnosti, ki je navadno v pristojnosti države
(Ahlin, 2008, str. 248).
Koncesija se lahko dodeli za (Aralica, Radić in Šišinački, 2007, str. 63):
- projektiranje, izgradnjo in uporabo novega infrastrukturnega objekta,
- razširitve funkcije obstoječega infrastrukturnega objekta,
- izkoriščanje naravnih bogastev.
V grobem lahko koncesije razdelimo na dve skupini (Oplotnik, Križanič, Kolšek, Medica,
2013, str. 11):
- koncesijo za gradnjo infrastrukture in izvajanje neke dejavnosti in
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-

koncesijo za uporabo, izkoriščanje ali drugo posebno pravico na naravnem viru,
na javnem dobru ali stvareh v javni lasti.

Pri zagotavljanju infrastrukturnih storitev, vključno z upravljanjem, vzdrževanjem,
vodenjem, investicijskim vzdrževanjem in tudi investiranjem v nove kapacitete, je v
primeru koncesijske pogodbe odgovoren koncesionar oziroma zasebni sektor. Pri tej
obliki financiranja ostanejo osnovna sredstva še vedno v lasti javnega sektorja, medtem
ko koncesionar dobi ekskluzivno pravico do razpolaganja z njimi v času koncesijskega
obdobja (Mrak, Gazvoda, Mrak, 2005, str. 34).

4.1.2.5 Odprodaja
Delna ali popolna odprodaja pomeni prenos lastništva javne infrastrukture na zasebni
sektor. Z odprodajo se prenesejo tudi vse odgovornosti in tveganja prikazana v tabeli 1
na zasebni sektor.

4.1.2.6 Projektno financiranje
Projektno financiranje predstavlja orodje za financiranje infrastrukturnih projektov, ki
vse bolje pridobiva na pomembnosti izvedbe velikih projektov. Koncept projektnega
financiranja je postopoma razvil način financiranja, v katerem posojilodajalci vidijo samo
denarni tok in dobiček projekta kot vir sredstev za poplačilo posojil (Merna, Njiru, 2002,
str. 2).
Projektno financiranje je financiranje, pri katerem je potrebno uskladiti lastniško in
dolžniško financiranje tako, da bo mogoče z bodočim denarnim tokom projekta
poplačati vse njegove obveznosti Ker gre pri projektnem financiranju za udeležbo
različnih deležnikov, je njegova značilnost tudi ustrezno razporediti naloge in tveganja
med deležniki projektnega podjetja (Mrak, Gazvoda, Mrak, 2005, str.13).
Projektno financiranje ima veliko privlačnost za vstop družb v projekt, saj nima vpliva na
njihovo bilanco stanja ali kreditno sposobnost sponzorirajoče družbe (Nevitt, 1989, str.
3).
V praksi se projektno financiranje običajno uporablja v kapitalsko intenzivnih
dejavnostih, v katerih nosilci projekta pogosto niso sposobni za tradicionalne oblike
financiranja ali pa niso pripravljeni prevzeti pripadajočih tveganj in kreditnih obveznosti.
Pri projektnem financiranju se tveganja projekta razporedijo na več partnerjev in se tako
zmanjšujejo do nivoja, ki je sprejemljiv vsakemu partnerju (Aralica, Radić in Šišinački,
2007, str. 58).
Poznamo dva načina projektnega financiranja, in sicer brez pristopa in z omejenim
pristopom. Pri projektnem financiranju brez pristopa vlagatelji dolžniškega kapitala
nimajo do sponzorjev projekta neposrednih pravic. Posojila so zavarovana le na podlagi
sredstev ter bodočih denarnih tokov projekta. Vlagatelji lastniškega kapitala jamčijo le
do višine lastniškega kapitala, ki so ga vložili v podjetje. Pri omejenem pristopu pa imajo
28

investitorji zavarovana sredstva (Vrtovec, 2006, str. 15–16). Pri ugotavljanju ekonomske
sprejemljivosti infrastrukturnega projekta se bodo investitorji za njegovo izvedbo
odločili predvsem na osnovi izračuna, ali bo projekt na dolgi rok izkazoval pozitivni čisti
denarni tok (Romih, Oplotnik, Križanič, 2007, str. 66).
Ključ uspešnega projektnega financiranja je v zagotovitvi takšne finančne konstrukcije
projekta, ki bo zahtevala majhne vire s strani sponzorjev in istočasno zagotavljala
zadostno kreditno podporo preko garancij ali podjetij sponzorjev, da bodo
posojilodajalci zadovoljni s kreditnim tveganjem, ki ga prevzemajo (Nevitt, 1989, str. 3).
Projektno financiranje temelji na nizu sklenjenih pogodb, ki določajo poslovne in
finančne odnose med različnimi udeleženci v projektu. Te pogodbe so ključnega pomena
za delovanje projektnega podjetja. Gradbena pogodba opredeljuje pogoje, ki jih mora
izpolnjevati kvalificirani izvajalec, finančne pogodbe opredeljujejo pogoje zadolževanja
in druge pogoje zunanjega financiranja, operativni sporazumi opredeljujejo pogoje,
potrebne za vsakodnevno delovanje projektnega podjetja (Finnerty, 2007, str. 3).
Slika 3: Shema udeležencev v projektnem financiranju

Vir: Mrak, Gazvoda, Mrak, 2005, str. 20

29

Povzeto po Mraku in ostalih avtorji v nadaljevanju predstavljamo vloge posameznih
udeležencev, opredeljenih na sliki 3 (Mrak, Gazvoda, Mrak, 2005, str. 20–24).
Projektno podjetje
Projektno podjetje je samostojna pravna oseba, ustanovljena z namenom, da zgradi
zasnovani projekt ter skrbi za njegovo izvedbo in upravljanje. Deleži podjetja so v lasti
sponzorjev projekta, ki s posebno pogodbo urejajo svoje medsebojne pravice in
obveznosti. Projektno podjetje ima svojo upravo.
Sponzorji projekta
Kot sponzorji projekta se poleg predlagatelja projekta v njem pojavljajo pogodbeni
partnerji, kot so dobavitelji, gradbena podjetja, družba, ki bo projekt upravljala, končni
uporabniki storitev ali produkta, finančne institucije idr. Sponzorji skupaj z ostalimi
zainteresiranimi strankami v projekt investirajo lastni kapital, pri čemer postavijo zdravo
kapitalsko bazo projekta. Največji kapitalski delež je običajno v lasti glavnega sponzorja.
Posojilodajalci
Kljlučni posojilodajalci v projektu so banke, ki nameravajo zaslužiti na podlagi
zaračunanih obresti. Drugi posojilodajalci so izvozno-kreditne agencije, ki podprejo
projekt z namenom, da bi promovirale določene panoge, zato pri njih profitni motiv ni
tako izrazit.
Drugi investitorji
Kot drugi investitorji se v projektnem podjetju pojavljajo vse pravne in fizične osebe, ki
so v projekt pripravljene vložiti svoja finančna sredstva z namenom pridobiti lastniške ali
dolžniške deleže.
Finančni svetovalec
Finančni svetovalec se pojavlja v projektu kot možni udeleženec, predvsem odvisno od
velikosti projekta, dodane vrednosti in stroškov, ki bi nastali z udeležbo finančnega
svetovalca. Projektno podjetje išče finančnega svetovalca med bankami ali drugimi
finančnimi institucijami. Imel naj bi dobro strokovno znanje in poznal panogo, na katero
se projekt nanaša.
Gradbeni izvajalci in dobavitelji opreme
Gradbeni izvajalci in dobavitelji opreme so udeleženci, ki vstopajo v projekt v fazi
izgradnje projekta, v kateri je terminska usklajenost med udeleženci ključnega pomena
za pravočasen začetek poslovanja projekta.
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Kupci
Kupci v projektnem podjetju so tisti, ki kupujejo končni proizvod, ko prične projekt
poslovati. Običajno projektno podjetje s kupci vstopi v poslovni odnos že v fazi priprave
na projekt in sklene z njimi dolgoročno pogodbo z vnaprej dogovorjeno ceno, s čimer si
projektno podjetje že vnaprej zagotovi vir prihodka. V kolikor projekt nima vnaprej
sklenjene dolgoročne pogodbe, je prihodek odvisen od trenutnih tržnih razmer.
Upravljalec projekta
Upravljalec projekta mora biti finančno in tehnično izkušen, saj vodi projekt s planiranimi
stroški in z drugimi specifikacijami, ki tvorijo osnovo za finančno izvedljivost projekta.
Država
Vloga države v projektnem financiranju je lahko različna, saj lahko nastopa kot
udeleženec v financiranju, podeljevalec koncesije ali regulator.
Drugi udeleženci
Med drugimi udeleženci v projektnem financiranju se pojavljajo izvozno-kreditne
agencije, zavarovalnice in razni svetovalci.
Izvozno-kreditne agencije so državne agencije, ki sodelujejo v financiranju in
zavarovanju izvoznikov pred komercialnimi in političnimi tveganji, pa tudi v srednjem in
dolgoročnem financiranju tujih kupcev. Njihov temeljni cilj je promoviranje izvoza neke
države.
Udeleženci projektnega financiranja morajo vzpostaviti pogodbeno ravnovesje, ki bo
predstavljalo Pareto optimum pogodbenih razmerij. Za dosego tega pa je treba s
pomočjo razvojnega sporazuma pravno urediti razmerja glede (Romih, Oplotnik,
Križanič, 2007, str. 68):
- dolžnosti in pravic udeležencev projektnega financiranja,
- priskrbe virov financiranja izgradnje in upravljanja javne infrastrukture,
- porazdelitve finančnih, tehničnih-tehnoloških, operativnih in drugih tveganj,
- uporabe garancij za zmanjševanje izpostavljenosti udeležencev projektnega
financiranja tveganju neizpolnitve z nasprotne strani,
- merjenja učinkovitosti poslovanja koncesionarja in kakovosti upravljanja javne
infrastrukture v času operativne faze (problem določitve sodil),
- načina oglobitve zaostankov v izvedbi projekta,
- možnosti dopolnitve in spremembe pogodbenih določil,
- način rešitve morebitnih sporov.
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4.1.2.7 BOT in druge oblike financiranja
BOT (angl. Build, Operate, Transfer ali izgradi, upravljaj in predaj državi v upravljanje)
predstavlja obliko javno-zasebnega partnerstva, razvita z namenom financiranja novih
infrastrukturnih projektov, za katere so potrebna obsežna finančna sredstva. To je oblika
financiranja, pri kateri država prenese del odgovornosti za financiranje, izgradnjo in
upravljanje javne infrastrukture z javnega na zasebni sektor. Zasebni sopogodbeniki pa
prejmejo možnost, da s povečevanjem učinkovitosti poslovanja maksimirajo stopnjo
donosa na vloženi kapital, ki je navzgor neomejena in zato najpomembnejši motiv za
udeležbo zasebnih investitorjev pri razvoju javne infrastrukture (Romih, Oplotnik,
Križanič, 2007, str. 68).
BOT model financiranja za izgradnjo elektrarne:
- Izgradi elektrarno z domačimi in/ali tujimi strokovnjaki.
- Upravljaj in vodi elekrarno za obdobje dokler niso poplačani vsi stroški, dolgovi
in druge pogodbene obvezosti.
- Predaj lastništvo elektrarne državi.
Financiranje investicijskega dela projekta je lahko tudi kombinacija javnih ali
nepovratnih sredstev različnih skladov EU. Ob tem je potrebno jasno razmejiti, kaj je bilo
financirano s pomočjo javnega sektorja ali skladov EU in koliko finančnih vlaganj je
odpadlo na zasebnega investitorja (Oplotnik, Križanič, Kolšek, Medica, 2013, str. 12).
Tabela 2 prikazuje posamezne oblike projektnega financiranja. Poleg BOT oblike
projektnega financiranja, se v energetskem sektorju uporablja tudi BOO oblika
projekntega financiranja.

32

Tabela 2: BOT oblika projektnega financiranja in različice
OBLIKA

ZNAČILNOSTI
Projektno podjetje infrastrukturni objekt zgradi, ga
BOT,
za pogodbeno določen čas upravlja, po poteku
izgradi - upravljaj - prenesi
pogodbenega obdobja pa se upravljanje tega
(ang. Build, Operate, Transfer).
prenese na javni sektor.
Projektno podjetje že obstoječi infrastrukturni
ROT,
objekt obnovi oziroma usposobi za uporabo, ga za
izgradi - imej v lasti - upravljaj pogodbeno določen čas upravlja, po preteku
prenesi
(ang.
pogodbenega obdobja pa se lastnišvo prenese na
Rehabilitate, Own, Transfer.
državo.
Različica BOT oblike, za katero je značilno, da je v
BOOT,
času trajanja pogodbe med zasebnim podjetjem in
izgradi - imej v lasti - upravljaj državo zasebno podjetje tudi lastnik sredstev.
prenesi
(ang. Build, Own, Operate, Transfer).
Projektno podjetje zgradi infrastrukturni objekt,
BROT,
katerega lastnik postane država. Nato ga od države
izgradi - najami - upravljaj - prenesi najame, ga upravlja in ga po izteku pogodbenega
(ang. Build, Rent, Operate, Transfer). obdobja ponovno prenese na državo.
DBO,
razvij - izgradi - upravljaj
(ang. Develope, Build, Operate).
DBFOT,
oblikuj - izgradi - financiraj - imej v
lasti - prenesi
(ang. Design, Build, Finance, Own,
Transfer).
BO,
izgradi - imej v lasti
(agn. Build, Own).
BOR,
izgradi - upravljaj - odstrani
(ang. Build, Operate, Remove).
BOO,
izgradi - imej v lasti - upravljaj
(ang. Build, Own, Operate).

Oblika je primerna za javne dobrine, ki se
zagotavljajo prvič in za katere še ne obstaja
infrastruktura. Infrastrukturo je potrebno šele na
novo razviti in zgraditi, kar je vključno z
upravljanjem zaupano projektnemu podjetju.
Celotna izpeljava projekta (od samega oblikovanja
do izgradnje, financiranja in upravljanja) je v rokah
projektnega podjetja, ki po preteku pogodbenega
roka lastništvo objekta prenese na državo.
Projektno podjetje zgradi infrastrukturni objekt,
hkrati pa najame njegovega upravljalca. Lastnišvo
infrastrukturnega objekta se ne prenese na državo,
objekt ostane v lasti upravljalca.
Projektno podjetje zgradi infrastrukturni projekt s
pogodbeno obveznostjo, da ga ne prenese na
državo, temveč da ga odstrani (npr. deponija
odpadkov).
Projektno podjetje infrastrukturnega objekta po
izgradnji ne prenese na državo, temveč ostane v
njegovi lasti.

Vir: Vrtovec, 2006, str. 17
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4.1.2.8 Tveganja, povezana s projektnim financiranjem
Bistvo projektnega financiranja je v identifikaciji in analizi različnih, s projektom
povezanih tveganj. Banke in imetniki obveznic, ki so zagotovili sredstva za projekt,
morajo biti prepričani, da so tveganja glede prihodnjega denarnega toka, od katerega
bodo poplačana njihova posojila, prepoznana in jasna ter dodeljena tistim udeležencem
v projektu, ki jih lahko najbolj obvladujejo (Taylor, 2011, str. 7).
Projektno financiranje omogoča razporejanje projektnih tveganj med posamezne
udeležence projekta, kar je eden izmed odločujočih elementov za sponzorje, ki izbirajo
med projektnim in klasičnim dolžniškim načinom financiranja (Mrak, Gazvoda, Mrak,
2005, str. 99–100).
Slika 4: Tveganja, povezana s projektnim financiranjem

Vir: Mrak, Gazvoda, Mrak, 2005, str. 101
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Na sliki 4 vidimo, da se projektna tveganja delijo na splošna tveganja in posebna
projektna tveganja.

4.2 Razlika med podjetniškim in projektnim načinom financiranja
projektov
Klasični način financiranja podjetja predstavlja način financiranja, pri katerem investitor
najame posojilo pri banki. Posojilo se evidentira tudi v bilanci stanja investitorja. Družba
odgovarja za vračilo posojila z vsem svojim premoženjem, sam projekt pa ne prevzema
tveganj. Družba poravnava obveznosti s sredstvi iz tekočega poslovanja oziroma
denarnega toka.
Projektno financiranje je strukturirano financiranje. Projekt bo privabil vlagatelje,
finančne institucije, dobavitelje in druge le, če bo zagotavljal dolgoročno pozitiven
denarni tok, ki bo zadoščal za poplačilo stroškov poslovanja, obveznosti iz financiranja
in izplačilo donosov. Udeleženci v projektnem podjetju financiranja projekta ne
evidentirajo v svoji bilanci stanja, zato je projektno financiranje izvenbilančno
financiranje.
V tabeli 3 prikazujemo primerjavo med podjetniškim in projektnim financiranjem po
posameznih kategorijah.

Tabela 3: Primerjava med podjetniškim in projektnim financiranjem
PODJETNIŠKO FINANCIRANJE
Samostojnost
projekta

integriran v podjetniško dejavnost

Povračilo

posojilo temelji na osnovi celotne
podjetniške dejavnosti in ne samo na
specifični investiciji
popolno povračilo

Delitev tveganja

dolžnik nosi celotni tveganje

Osnova za
posojilo

Zavarovanje
posojila
Usmerjenost
kreditne analize
Panoge

PROJEKTNO FINANCIRANJE
ekonomsko samostojen
posojilo temelji na bodočem denarnem
toku
omejeno povračilo
tveganje se deli med pogodbenimi
strankami (vlagatelji, banke, kupci,
dobavitelji …)

s sredstvi celotnega podjetja

s sredstvi projekta in projektno družbo

v preteklost in sedanjost

v prihodnost

ni vezano na panogo

veliki infrastrukturni projekti, npr. v
energetiki, telekomunikacijah, transportu,
cestnem omrežju …

Vir: Vrtovec, 2006, str. 19
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4.3 Primeri financiranja energetskih projektov s projektnim
financiranjem
4.3.1 HE Ashta v Albaniji
Leta 2006 je albansko ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in energijo (METE) najelo
International Finance Corporation (v nadaljevanju IFC) za svetovanje pri razvoju
izgradnje hidroelektrarne na reki Drini preko modela javno-zasebnega partnerstva.
Hidroelektrarna Ashta v Albaniji je prva večja investicija na področju izgradnje
hidroelektrarn v zadnjih 30 letih. Albanski vladi je to prvi velik projekt na področju javnozasebnega partnerstva v energetskem sektorju. IFC, kot glavni svetovalec albanski vladi
glede modela financiranja, je pritegnil v projekt močne in zanesljive investitorje.
IFC je pripravila nov zakon o koncesijah, ki je bil sprejet že v začetku leta 2007 in je
omogočil METE vzpostaviti model javno-zasebnega partnerstva.
V septembru 2008 je vlada podpisala 35-letno koncesijsko pogodbo z največjo avstrijsko
energetsko družbo Verbund za izgradnjo in upravljanje nove hidroelektrarne. V obdobju
treh let je bilo za projekt pridobljenih 262 milijonov $ za izgradnjo 53 MW elektrarne.
Gradnja elektrarne se je začela januarja 2010 in pričela v celoti delovati v marcu 2013
(Interntational Finance Corporation, 2013).
4.3.2 Sončna elektrarna Vadodara v Indiji
Leta 2010 se je vlada Gujarat odločila za investiranje v 5 MW sončne elektrarne na
strehah stavb, ki bi jih realizirala preko javno-zasebnega partnerstva. Vlada je z vizijo
zelene energije za ta projekt v mestu Vadodara dobila tudi podporo javnosti.
Družba Madhav Solar Private Limited (v nadaljevanju koncesionar) je pridobila 25-letno
koncesijo za izgradnjo več 5 MW sončnih elektrarn v mestu Vadodara. Projekt se bo
izvajal po modelu BOO. Koncesijska pogodba je bila sklenjena za 25 let. Po koncesijiski
pogodbi bo koncesionar namestil sončne fotovoltaične panele na strehah objektov, ki
so v zasebni lasti. Koncesionar bo plačeval najemnino lastnikom objektov za dostop in
uporabo njihovih streh ter namestil na stotine panelov z močjo 5 MW po mestu
Vadodara. Vrednost projekta je ocenjena na 8 milijonov $. Pričakuje se, da bo projekt
omogočil 9.000 ljudem dostop do energije in za 6.000 ton letno zmanjšal emisije
toplogrednih plinov. Koncesijska pogodba in sporazum projekta sta bila podpisana junija
2014. Projekt naj bi bil zaključen v letu 2016 (Interntational Finance Corporation, 2014).
4.3.3 Termoelektrarna AES Merida III v Mehiki
Za izgradnjo 484 MW plinske termoelektrarne Merida III je bil uporabljen model BOO
(Build, Own, Operate) projektnega financiranja. AES Corporation (55–odstotni delež),
Nichimen Corporation (25-odstotni delež) in Grupo Hermes S. A. de C. V. (20-delež) so
družbeniki in edini lastniki AES Merida III. Gre za 230 milijonov $ vreden projekt
izgradnje plinsko-premogovne kombinirane termoelektrarne v Yucatanu v Mexicu.
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Projekt je bil zgrajen iz dveh Westinghouse Electric Corporation 501F turbin, na podlagi
pogodbe na ključ. AES Merida III bo prodajala električno energijo Comisión Federal de
Electricidad (CFE), mehiški družbi za dobavo električne energije na podlagi pogodbe
dolgoročnega nakupa za obdobje 25 let po principu »take or pay«. Mednarodna
finančna korporacija (v nadaljevanju IFC) je dala posojilo v višini 104 milijone $, od
katerega je bilo 74 milijonov $ danih s strani komercialnih bank kot sindicirano »B«
posojilo, preostanek pa je zagotovila IFC neposredno kot »A« posojilo. Financiranje
vključuje tudi posojilo v višini 69 milijonov $, ki ga zagotavlja Izvozno-uvozna banka
Japonske v okviru programa Overseas Investment Credit (Interntational Finance
Corporation, 1997).

4.4 Modeli financiranja jedrskih elektrarn
Kljub temu da so si jedrske elektrarne in ostali veliki energetski ter infrastrukturni objekti
zelo podobni glede financiranja, obstajajo številne posebne značilnosti in okoliščine,
zaradi katerih je financiranje jedrskih objektov specifično in drugačno. Nekatere
pomembnejše so:

-

-

-

visoki stroški kapitala in tehnična zahtevnost jedrskih elektrarn, kar predstavlja
veliko tveganje med gradnjo (zamude in prekoračitve stroškov) in med
obratovanjem (odpovedi opreme in nenačrtovani izpadi),
relativno dolgo obdobje, potrebno za poplačilo naložb ali vračila posojil za
gradnjo jedrskih elektrarn, kar zaradi negotovosti na trgu z električno energijo
povečuje tveganje,
narava jedrskih projektov, ki lahko povzroča dodatna politična in zakonodajna
tveganja,
potreba po jasnih rešitvah in finančnih shemah za ravnanje z radioaktivnimi
odpadki in razgradnjo,
potreba po visokih zmogljivostih delovanja jedrskih elektrarn.

Jedrska energija ne more v nobeni državi postati potencialni energetski vir brez vladne
podpore. Vlade sprejmejo odločitev o zaželenosti in nujnosti jedrske energije kot del
njihove nacionalne energetske strategije. Prav tako so pristojne, da ustvarijo splošne
ekonomske in institucionalne pogoje za financiranje velikih energetskih projektov
(International Atomic Energy Agency, 2008, str. 4).
Močna in dosledna podpora vlade je bistven predpogoj za začetek ali širitev jedrskega
programa in mora biti definirana kot del dolgoročne nacionalne energetske strategije.
Zaradi dolgih časovnih okvirjev jedrskih projektov od začetka gradnje do konca
obratovalne dobe je vsekakor potrebno široko politično soglasje. V nasprotnem primeru
vlagatelji ne bodo odprti, ker se bodo bali nenadnih političnih premikov (npr.
sprememba vlade), ki lahko ogrozijo njihovo naložbo.
Financiranje novih jedrskih elektrarn je kompleksno, zato je zelo težko določiti natančne
stroške. NucNet (2014, str.2) v posebnem poročilu o stroški jedrskih elektrarn celotno
vrednost investicije deli na naslednje stroške:
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-

stroški izgradnje, ki predstavljajo 60–85 % vrednosti investicije,
stroški obratovanja in vzdrževanja, ki obsegajo 10–25 % vrednosti investicije,
gorivo, ki predstavlja 7–15 % vrednosti investicije in
stroški razgradnje, ki pa so zanemarljivi, segajo okoli 1 % vrednosti investicije.

Višina investicijskih stroškov je odvisna od investitorja projekta. V preteklosti so ravno
neustrezno vkalkulirani stroški izgradnje zelo povečali vrednost investicije. Dvig stroškov
izgradnje jedrske elektrarne pa je vsekakor povzročila nesreča v Fukushimi. Francoska
vlada je takoj naredila novo kalkulacijo stroškov za jedrski program, saj je potrebno
veliko stroškov nameniti v dodatne investicije za zagotavljanje varnosti (Boccard, 2013,
str. 9–10).

Slika 5: Pregled povečanja stroškov izgradnje na posameznih primerih

Stroški izgradnje skozi čas v $/kW
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Vir: World Nuclear Association, 2015

Iz slike 5 vidimo, da so na prikaznih primerih stroški izgradnje povečali najmanj enkrat
glede na prvotno ocenjene vrednosti izgradnje. Najvišje povečanje stroškov izgradnje pa
je imel projekt Olkiluoto 3.
Povzeto po World Nuclear News (2014) znašajo stroški izgradnje v Evropi 1900–7200
$/kW, v Aziji 1600–4365 $/kW, v Severni Ameriki znašajo 2400–7000 $/kW in na
Bližnjem Vzhodu 3240–5300 $/kW.
V praksi so se razvili različni modeli financiranja jedrskih elektrarn. Ključna razlika med
vsemi modeli je v deležu lastništva posameznih deležnikov v izbranem modelu, ki določa
stopnjo zaščite vlagateljev in posojilodajalcev ter razporeditev tveganj med deležniki.
38

Javni sektor (država ali družbe v lasti države) ima možnost pridobiti cenejši kapital, ker
si lahko sposodi denar z izdajo državnih obveznic, izdanih po obrestnih merah, ki so
običajno nižje od obrestnih mer za finančna posojila, ki jih najema zasebni sektor.
Primera državno vodenih podjetij v Evropi, ki lahko investirata v nove jedrske elektrarne
sta švedski Vattenfall in francoski Electricité de France. Zasebni investitorji običajno
financirajo s kombinacijo lastniškega in dolžniškega kapitala. V primeru, da investitor
investira na organiziranem trgu (npr. nekatere države v ZDA), je zelo nizko tveganje za
naložbo, zaradi česar so tudi obrestne mere zelo nizke. V kolikor investitor nastopa na
liberaliziranem trgu, kot je evropski trg, se mora soočiti z visoko stopnjo negotovosti, kar
ima za posledico zadolževanje z visokimi obrestnimi merami, ki pa so odvisne tudi od
bonitete investitorja in vrste projekta. Na Finskem veliki porabniki električne energije
delujejo kot sovlagatelji, pri čemer gre za individualni primer; npr. Fennovoima, ki
namerava graditi jedrsko elektrarno Hanhikivi-1, vključuje 46 podjetij, kar omogoča tudi
zadolževanje po nižjih obrestnih merah (NucNet, 2014, str. 2).
Nacionalni model financiranja
Država je lahko neposreden ali posreden vlagatelj. Lahko v celoti lastnik ali samo delni
lastnik podjetja, ki gradi jedrsko elektrarno, lahko pa zagotovi tudi nekatere druge vrste
finančne pomoči ali jamstev. Če je država lastnik projekta, čeprav posredno preko
komercialnega podjetja, v katerem ima večinski delež, je običajno ugodnejše dolžniško
financiranje, ker se posojilodajalci zavedajo državnega jamstva kot zadnjega sredstva za
posojilo.
Vlade so pogosto prevzele vodilno vlogo pri spodbujanju, razvijanju, financiranju in
prevzemanju tveganja. V preteklosti se je uporabljal nacionalni model financiranja
jedrskih elektrarn, ki je, kot smo že navedli, omogočal najučinkovitejšo razporeditev
tveganja v nekdanjih organiziranih trgih z električno energijo. Država se je vključevala v
izgradnjo jedrske elektrarne na različne načine: z lastnimi sredstvi (neposredno iz
proračuna), s kapitalsko udeležbo, z različnimi oblikami spodbud in z jamstvi za posojila.
Vsak naveden način prevzemanja vodilne vloge države v financiranju jedrskih projektov
je pomenil določeno stopnjo tveganja. Država se lahko v projekt vključi tudi posredno
npr. pri vzdrževanju infrastrukture. Tudi če država ne gradi in nima v lasti jedrske
elektrarne, si kljub temu lahko vedno pridobi lastniški delež. Če se kot vir financiranja
uporabijo proračunska sredstva, država lahko pridobi lastniški delež. Pri nacionalnem
financiranju je eden izmed najpomembnejših vidikov in predstavlja ključno vladno
odgovornost do investitorjev in posojilodajalcev cena električne energije. Investitorji in
posojilodajalci bi želeli stabilne in zagotovljene prihodke. Nacionalni model financiranja
je bil zelo učinkovit v Franciji, Rusiji in ZDA.
Zaradi vse večjih obremenitev proračunov vlade vse pogosteje iščejo sodelovanje
zasebnega sektorja. Obstaja več modelov financiranja, kot so:
- podjetniški model financiranja ali bilančno financiranje,
- hibridno financiranje, projektno financiranje in
- novi finančni trendi.
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Dva najpogostejša pristopa k financiranju izgradnje novih jedrskih elektrarn sta
podjetniško financiranje in projektno financiranje. Med oblikami podjetniškega in
projektnega financiranja po so različne oblike hibridnega financiranja.

Podjetniški model financiranja
Po Lucetu je tradicionalni vir financiranja za naložbe podjetniški model financiranja, znan
tudi kot »bilančno financiranje«. V primeru financiranja nove elektrarne po
podjetniškem modelu financiranja tveganje te naložbe nosijo vsi delničarji in
posojilodajalci družbe. Družba, ki se odloči za podjetniški model financiranja tveganja
investicije porazdeli med lastnike, posojilodajalce in ostale udeležence investicije.
Bodoči rezultati bi morali zadostovati za izplačila dividend in poplačila glavnice ter
obresti. Korporativni model financiranja se je v osemdesetih letih posebej uporabljal v
ZDA. Korporativni model financiranja je povzročal veliko obremenitev na finančne
rezultate družbe v primeru zamud pri gradnji in prekoračitvi stroškov (Lucet, 2015, str.
23). V okviru tega modela je elektrarna v bilancah družbe glavnega investitorja. Nova
sredstva (elektrarne) in obveznosti niso pravno in finančno ločeni od ostalih sredstev in
obveznosti investitorja. Novi upniki si pridobijo priložnost financiranja iz denarnih tokov
iz drugih sredstev družbe, saj bodo menedžerji verjetno financirali novo naložbo iz
drugih sredstev družbe, kot da bi tvegali stečaj družbe zaradi neizpolnjevanja obveznosti
iz naslova financiranja nove naložbe (Finon in Roques, 2008, str. 9).
Hibridni model financiranja
Hibridno projektno financiranje je oblika projektnega financiranja s sklenjenimi
dolgoročnimi pogodbami za fiksni ali indeksirani ceni. Hibridno projektno financiranje se
pojavlja v okviru različnih možnih shem financiranja, ki so blizu podjetniškemu
financiranju. Prva shema je projektno financiranje z eno ali več sklenjenimi dolgoročnimi
pogodbami po dogovorjeni ceni s kupci in z nizko stopnjo zadolženosti, in sicer 50 %,
vendar pa se lahko sčasoma poveča do ravni zadolženosti 75–80 %, z dodatno garancijo
države ali s pogodbo na ključ in garancijo za dobro izvedbo del. Druga možna shema pa
je projektno financiranje strukturirano kot podjetniško financiranje, v katerem je
proizvodna družba posojilodajalec s podporo matične družbe, ki je v korporacijski
strukturi in združuje podjetja za proizvodnjo električne energijo in distribucijska podjetja
(Finon in Roques, 2008, str. 10–11).
Projektni model financiranja
Ključna značilnost projektnega financiranja je ločitev od drugih sredstev sponzorjev, kar
je najpogosteje velika prednost. Projektno financiranje predstavlja novo, samostojno
naložbo s strani investitorja in sponzorjev. Pravna ločitev zagotavlja, da upniki
projektnega podjetja niso povezani z matično družbo, ampak postanejo neodvisni
proizvajalci električne energije. Pogodbena razmerja se dogovorijo s sklenitvijo različnih
pogodb.
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Novi finančni modeli
Poleg navedenih modelov financiranja se pojavljajo vedno novi načini in oblike
financiranja jedrskih elektrarn. Gospodarstvo potrebuje nove modele financiranja, ki bi
pritegnili zasebne vlagatelje. Povzeto po IFNEC predstavljamo t. i. sodobne modele
financiranja jedrskih elektrarn (IFNEC, 2015, str. 21).
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Tabela 4: Novi modeli financiranja jedrskih elektrarn
MODEL

PREDNOSTI MODELA
Zagotavlja dragocen vir tujega
Medvladno kreditiranje na financiranja in izkušenj na
osnovi bilateralnih
jedrskem področju, ko taka
odnosov med državama.
sredstva in izkušnje primanjkujejo
doma.
Ponuja trg za države izvoznice
Vladno - vladno financiranje
jedrskih elektrarn, zagotavlja nove
(ang. Government to
bilateralne odnose v gospodarstvu,
Government Financing)
Pogosto vključuje omejeno dolgoročne odnose in
izbiro tehnologije v državi osredotočenost pomoči z
izvoznici.
oprijemljivimi rezultati.
Povzroča krepitev odnosov med
državama tudi znotraj drugih
sektorjev.
Ne zahteva dejanskega odliva
sredstev.
Vlada ali kreditno izvozne
Jamstvo za posojilo
Kot rezultat dobimo nižjo obrestno
agencije dajejo delno
(ang. Loan Guarantees)
mero.
jamstvo v financiranju.
Ustavarja likvidnost na dolžniškem
trgu.
Kupec električne energije Nudi zagotovilo za izvajalce in
sklene pogodbo z
njihove posojilodajalce.
Država, v kateri poteka
izvjalcem projekta.
izgradnja - podprtost s
Zmanjšuje cenovna in količinska
pogodbo o nakupu
tveganja in posledično tudi
električne energije
tveganja neplačila.
(ang. Host Government Dogovor vključuje delni ali
Backed Power Purchase
celotni nakup električne
Agreement).
energije iz jedrske
Politično verodostojen in
elektrarne.
prilagodljiv model.

Financiranje s strani
prodajalca
(ang. Vendor Financing)

OPIS MODELA

Možne so različne oblike
financiranja:
prodajalec priskrbi kredit,
nudi kredit, ponudi svoj
kapital.

Večvlagateljsko
Večvlagateljsko financiranje
financiranje z dolžniškimi
(ang. Multi - Sourced
ali lastniškimi viri
Investor Financing)
financiranja.

Revizija pogojev
financiranja.

Kitajska in Pakistan

U.S. Loan Guarantee Program
UK Loan Guarantee Program

EDF je v projektu Hinkley Poing
C zahtevala, da je v pogodbi o
razliki v ceni predvideno
jamstvo s strani vlade
Združenega Kraljestva.

AREVA bo imela 10 % kapitala v
Gre za majhen delež financiranja z
Hinkley Point C, EDF 45-50 %,
različnimi viri financiranja.
China General Nuclear
Cooperation in China National
Nuclear Corporation 30-40 %,
ostali potencialni vlagatelji cca.
15 %.

Večvlagateljsko financiranje
omogoča razpršitev tveganj.

Novi viri financiranja so lahko
razpoložljivi v kasnejših fazah
življenjskega cikla projekta.
Lahko zniža skupne stroške
financiranja.

Vir: www. Ifnec.org, 2016
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Rusija z: Indijo, Vietnamom,
Bangladešem, Belorusijo,
Nigerijo idr.

Litvija je v začetku leta 2011
iskala investitorski kapital za
Visaginas in Hitachi GE ji je
ponudil ustrezen kapital.

Dolgoročne pogodbe, sklenjene z
večjimi vlagatelji, zagotavljajo
stabilne bodoče prihodke iz
projekta.

Fazno financiranje
(ang. Phased Financing)

PRIMERI UPORABE MODELA

Projekt Olkiluoto-3 je bil
financiran 75 % z dolžniškimi
viri financiranja in 25 % z
lastniškimi viri financiranja.
Francoska in Švedska vlada sta
priskrbeli izvozno kredite
garancije.
Projekt Hanhikivi v Finskem je
bil delno financiran po tem
modelu.
Ni znanih primerov iz prakse.

4.5 Primeri financiranja jedrskih elektrarn v posameznih državah
4.5.1 Turčija
Turčija je sedemnajsto največje gospodarstvo na svetu in ima najhitrejšo stopnjo rasti
med Nuclear Energy Agency in med državami OECD. V turškem elektrogospodarstvu so
v preteklosti prevladovala velika, v javni lasti vertikalno integrirana podjetja. Po letu
2001 turški sektor električne energije doživlja proces prestrukturiranja, ki je uvedel
liberalizacijo energetskega sektorja. Do leta 2001 je bilo možno vključevanje zasebnega
sektorja v proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije skozi tri različne načine,
in sicer preko oblike BOT, BOO in prenosa operativnih pravic. Zasebna podjetja so v letu
2001 ustvarila približno 22 % električne energije. Z liberalizacijo trga so bili navedeni
modeli ukinjeni, vendar pravne obveznosti, ki izhajajo iz njih, še vedno ostajajo (Nuclear
Energy Agency, 2015, str. 80).
Akkuyu NPP
Prvi projekt izgradnje jedrske elektrarne v Turčiji se je pričel 12. maja 2010, ko sta vladi
Turčije in Rusije podpisali pogodbo za gradnjo 4 enot s skupno močjo 4.800 MW v
mestu Akkuyu, v provinci Mersin. Mednarodni vladni sporazum je bil ratificiran v Turčiji
21. julija 2010, v Rusiji pa 13. decembra 2010. Glede na sporazum sta v imenu vlad
podpisnic pogodbenici sporazuma Ruska državna korporacija za jedrsko energijo
(Rosatom) in turško ministrstvo za energijo in naravne vire. V skladu s sporazumom
imata državi naslednje odgovornosti (prav tam, 84–90):
Ruska stran:
- ustanovitev projektnega podjetja,
- priskrbo virov financiranja,
- inženiring,
- pridobivanje vseh potrebnih licenc in dovoljenj,
- gradnjo, upravljanje in nadzor,
- dobavo opreme in materialov, vključno z jedrskim gorivom,
- zagon,
- usposabljanje turškega osebja v Akkuyu NPP,
- delovanje in vzdrževanje,
- ravnanje z odpadki in razgradnjo jedrske elektrarne.
Turška stran:
- dodeli za lokacijo za Akkuyu Nuclear JSC veljavno licenco brez kakršnihkoli
stroškov do razgradnje,
- priključitev jedrske elektrarne na omrežje,
- parancija za nakup električne energije po sklenjeni dolgoročni pogodbi (ang.
PPA – Power Purchase agreement),
- olajša izdajo potrebnih licenc in dovoljenj.
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Gradnja naj bi trajala od 2016 do 2024. Ocenjena vrednost investicije je med 20 in 25
milijard dolarjev. Predvidena življenjska doba delovanja elektrarne je 60 let.
Kot oblika financiranja je uporabljeno projektno financiranje oziroma BOO model (ang.
Build, Own, Operate).
Predvideno razmerje med lastniškim in dolžniškim kapitalom je 30 % lastniškega in 70 %
dolžniškega kapitala.
Ruska stran je 13. decembra 2011 v Turčiji registrirala projektno podjetje, imenovano
Akkuyu NPP JSC. 49-odstotni delež projektnega podjetja se lahko proda na trgu. To je
turško podjetje, katerega lastnik in upravljalec je v celoti ruski kapital. V letu 2014 se
družba preimenuje v Akkuyu Nuklear JSC. Lastniki Akkuyu Nuclear JSC so naslednja
podjetja:
• Rusatom Overseas JSC (64.96 %),
• Rosenergoatom JSC (30.66 %),
• Atomstroyexport JSC (3.17 %),
• Inter RAO UES OJSC (1.15 %),
• Atomenergoremont OJSC (0.03 %),
• Atomtechenergo JSC (0.03 %).
Glede na medvladni sporazum je za financiranje projekta odgovorna ruska stran. Rusija
je dala državno pomoč kot prispevek kapitala za gradnjo Akkuyu Nuclear JSC. V obdobju
2011–2015 je delež financiranja ruske strani ocenjen na 4 milijarde dolarjev. V letu 2011
je Rusija vplačala prvi prispevek, ki je bil vključen v kapital Akkuyu Nuclear JSC.
S strani Rosatoma se poleg bančnih posojil predvidevajo naslednji potencialni viri
financiranja:
- financiranje preko izvoznih kreditnih agencij in
- sredstva, ki jih nudijo zunanji investitorji.
Ostali potencialni viri financiranja so lahko: dolžniško financiranje s strani družbenikov,
dodatne naložbe v lastniški kapital (vključno s sredstvi novih družbenikov) in ostali
finančni instrumenti.
Dolžniško financiranje naj bi potekalo pod naslednjimi pogoji:
- Sredstva naj bi se pridobivala z večkratnimi vplačili.
- Obrestna mera je predvidena v višini 7– 8 % letno (predvideva se, da bodo
posojila v USD).
- Posojila se bodo vračala iz prostega denarnega toka, ki bo na voljo po pričetku
delovanja elektrarne in bo ustvarjen s prihodki od prodaje električne energije.
- Obresti med gradnjo bodo evidentirane med stalnimi sredstvi projekta.
Predvidena interna stopnja donosnosti projekta v obdobju 18 let je 10 %.
Akkuyu Nuclear JSC bo sklenil pogodbo o dolgoročnem nakupu električne energije (ang.
PPA) z družbo TETAŞ (ki je v 100-odstotni lasti turške države) pod pogoji, določenimi v
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sporazumu med turško vlado in Rusijo. Pogoji sporazuma določajo nakup električne
energije s strani družbe TETAŞ v višini 30 % proizvodnje električne energije iz enot 1 in 2
ter 70 % proizvodnje iz enot 3 in 4 za obdobje 15 let po pričetku obratovanja. Preostalo
električno energijo bo Akkuyu Nuclear JSC prodal neposredno preko borze ali
maloprodajnim dobaviteljem (prav tam, str. 90).
Sinop NPP
V maju 2013 je vlada sprejela predlog konzorcija Mitsubishi Heavy Industries (MHI),
Areva, GDF Suez in Itoch za izgradnjo 4 reaktorjev ATMEA-1 s skupno zmogljivostjo 4.800
MW. Ocenjena vrednost investicije je med 22 in 25 milijard dolarjev. V oktobru 2013 je
bil podpisan uradni sporazum na vladni ravni, ki ga je ratificiral turški parlament v
januarju 2015. Projekt predvideva 70-odstotno financiranje s posojili in 30-odstotno z
lastnim kapitalom. V projektnem podjetju naj bi imela turška stran preko EUAS (turška
državna družba Elektirk Uretim AS) 49-odstotni delež, konzorcij (Mitsubishi, Areva,
Itochu in Engi) pa 51-odstotni delež. Vladni vir je financiranje projekta opredelili kot BOT
model (ang. Build, Operate, Transfer).

4.5.2 Velika Britanija
Électricité de France (v nadaljevanju EDF) in China General Nuclear Power Corporation
(v nadaljevanju CGN) sta 21. oktobra 2015 podpisala strateški sporazum o naložbi za
gradnjo in delovanje jedrske elektrarne Hinkley Point C v Somersetu. V strateškem
sporazumu je dogovorjeno, da bo delež EDF v Hinkley Point C 66,5 % in delež CGN 33,5
%. Delež se lahko tudi spremeni, saj želi EDF omogočiti vstop v projekt tudi drugim
investitorjem, vendar po sporazumu delež EDF ne sme biti manjši od 50 %. CGN bo svojo
naložbe izvedel preko nove družbe, imenovane General Nuclear Intarnational.
EDF in CGN sta se dogovorili tudi za pogoje širšega partnerstva pri razvoju novih jedrskih
projektov v Veliki Britaniji, in sicer za projekta Sizewell v Suffolku in Bradwell v Essexu.
Podpis strateškega sporazuma vključuje tudi "Pogodbo za razliko", ki določa ceno za
električno energijo iz jedrske elektrarne Hinkley Point C v višini 92,50 £/MWh (v letu
2012) za 35 let oziroma 89,50 £/ MWh, če bo sprejeta končna odločitev v naložbo v
Sizewell C. EDF in CGN delata kot industrijska partnerja že 30 let. Njuno partnerstvo
vključuje tudi skupno podjetje za izgradnjo dveh EPR-reaktorjev v Taishanu. Gre za enako
tehnologijo, ki bo uporabljena tudi pri Hinkley Point C. Velika Britanija bo imela iz naslova
dolgoletnega sodelovanja in sposobnosti CGN dokazane koristi pri gradnji in obratovanju
jedrskih elektrarn. Kitajski pa bo naložba zagotovila spodbudo britanske industrije za
delo
z
izkušenimi
kitajskimi
podjetji
na
jedrskem
trgu.
Dva-EPR reaktorja v Hinkley Point C bosta zagotovila zanesljivo nizko ogljično električno
energijo, ki bo konkurenčna z drugimi vrstami nizko ogljične proizvodnje in bo zagotovila
približno 7-odstotno potrebo po električni energiji v Veliki Britaniji.
Projekt Hinkley Point C dobro napreduje, saj je dosegel načrtovano soglasje, odobritev
za EPR reaktorja in dovoljenje za gradnjo jedrske elektrarne.
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Odgovorni za projekt Hinkley Point C bo EDF, z osrednjo vlogo pri oblikovanju in
inženiringu elektrarne. Stroški izgradnje so bili oktobra 2013 ocenjeni na 18 milijard
funtov in jih še danes ocenjujejo kot realne. Kapital za projekt zagotovita partnerja vsak
zase. EDF bo projekt v celoti konsolidiral v svoji bilanci stanja.
Dogovorjeni so tudi končni pogoji za sklenitev pogodb s številnimi ključnimi dobavitelji
pri projektu Hinkley Point C, in sicer:
• Areva NP (jedrski parni sistem, instrumentacija in nadzor),
• Alstom Francija (turbine) in Alstom UK (storitve med izgradnjo),
• Bouygues TP/Laing O´Rourke (glavna gradbena dela),
• BAM Nuttal/Kier Infrastructure (nasipi).
Več kot 60 % vrednosti projekta bo porabljeno v Veliki Britaniji. Projekt bo okrepil
britansko industrijo in zagotovil delovna mesta. Ocenjuje se, da bo med gradnjo
omogočeno 25.000 delovnih mest. Prvo delovanje Hinkley Point C se načrtuje v letu 2025
(EDF, 2015).

4.5.3 Finska
Najbolj odmevna investicija v jedrsko elektrarno na Finskem je Olkiluoto 3 (v
nadaljevanju OL3). Po podatkih World Nuclear Association (2016), se je leta 2003
zasebna družba Teollisuuden Voima Oyj (v nadaljevanju TVO) iz Finske odločila za
gradnjo 1600 MW enote jedrske elektrarne. OL3 je bila po zelo dolgem času prva
predvidena elektrarna v Evropi in hkrati prva, ki se je gradila na liberaliziranem trgu z
električno energijo. Podjetniški model – konzorcij investitorjev za OL3 je bil dokaj
inovativen glede razporeditve projektnih tveganj in bodočih prihodkov. TVO je izbral
prodajalca AREVA NP (skupaj z družbo Siemens AG kot konzorcijskim partnerjem) za
izgradnjo novega tipa reaktorja, prvega iz vrste EPR. Konzorcijska partnerja sta nastopala
v razmerju 73 % AREVA NP in 27 % Siemens AG. AREVA NP je nastopal kot vodilni
parter. TVO je podpisal z AREVO NP pogodbo na ključ v višini 3,2 milijarde evrov, pri
čemer so se prenesla tveganja zamude projekta in stroški prekoračitve na prodajalca.
Ta pogodba je zaščitila TVO od prekoračitve stroškov (vendar ne tudi od zamud glede
proizvodnje električne energije). Po zadnjih dostopnih podatkih World Nuclear
Organization (2016) naj bi stroški projekta OL3 narasli na 8,5 milijard evrov.
Karakteristike modela financiranja (International Atomic Energy Agency, 2011, str. 25):
- Hibridni podjetniški model financiranja – konzorcij investitorjev AREVA NP in
Siemens AG.
- Projekt je evidentiran v bilanci stanja v družbi TVO.
- Razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom je bilo 75 % / 25 %.
- Del kapitala in posojil je pridobljen od velikih odjemalcev.
- Izvozno kreditna jamstva s strani švedske in francoske vlade.
- Dolgoročne nakupne pogodbe električne energije omogočajo stabilne prihodnje
prihodke od projekta.
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4.5.4 Francija
V Franciji energetska družba za jedrske projekte EDF, ki je kot večina evropskih
energetskih družb v državnem lastništvu z monopolno proizvodnjo in oskrbo z električno
energijo, deluje v regulativnem okolju. Za naložbe so se odločali izključno na osnovi
donosa, ki ga je določila vlada, in sicer v mejah med 8 % in 9 %. Pred letom 1980 je del
investicij EDF-ja financirala francoska vlada. Od 1980. leta je bil EDF pooblaščen, da
najame posojilo v višini 40 milijard evrov iz komercialnih virov financiranja brez
državnega jamstva. Bonitetna ocena EDF je bila AAA, EDF je imel monopol na trgu
električne energije, zato so bili potrošniki prepričani, da bodo dobili posojila povrnjena.
V bistvu pa so prevzeli večino tveganj. Država je nadzirala prevzeta tveganja med
potrošniki in EDF.
V letu 1990 so bile v Franciji tarife električne energije veliko nižje (vendar stabilnejše)
kot v večini evropskih držav. Potrošniki so pridobili električno energijo po nižjih cenah.
V novembru 2005 so delnice EDF-ja prvič kotirale na borzi v Parizu. Ob kocu leta 2008 je
imela država 85 % delnic, 2 % zaposleni, ostali vlagatelji pa 13 %. V skladu z veljavno
zakonodajo mora delež države v EDF-ju znašati najmanj 70 %.
EDF je v decembru 2007 pričel v Flamanvillu graditi novo jedrsko elektrarno moči 1650
MW poimenovano Flamanville 3. Flamanville 3 je projekt izgradnje jedrske elektrarne,
pri kateri je EDF uporabil svoj prvi EPR model na Flamanvillu (na obstoječi lokaciji sta že
dve 1300 MW enoti). EDF je pridvideval, da se projektu pridružijo mednarodni partnerji,
deloma zaradi delitve stroškov, v bistvu je bil namen pridobiti širšo podporo projektu.
Sporazum o sodelovanju je bil podpisan samo z italijansko družbo ENEL (predvideno je
12,5-odstotno financiranje projekta) in je vključeval udeležbo v proizvodnji in ostalih
investicijah. Čeprav je EDF edini lastnik nove jedrske elektrarne, sporazum predstavlja
popolno gospodarsko partnerstvo, v katerem ENEL in EDF delita tveganja in koristi z
nekaj izjemami.
Kot 59. elektrarna EDF-ja v Franciji je bil Flamanville 3 financiran iz sredstev družbe in je
opredeljen kot korporativni model financiranja. Pričakovanih 3,3 milijarde evrov naložb
v petih letih, vključno z obrestmi, zalogami goriva, rezervnimi deli in preoperativno
porabo, bo absorbiralo kot kapital zaposlenih manj kot 10 % denarnega toka EDF.
Flamanville 3 je bil financiran izključno na podjetniški osnovi (Nuclear Energy Agency,
2009, str. 60–63).

4.5.5 Slovaška
Slovaška ima štiri jedrske reaktorje (Bohunice V2-1, Bohunice V2-2, Mochovce 1,
Mochovce 2), ki ustvarjajo polovico električne energije, dva pa sta v izgradnji (Mochovce
3 in Mochovce 4). Prvi komercialni reaktor jedrske elektrarne na Slovaškem je začel
delovati 1972. leta. Vladna zavezanost k jedrski energiji v prihodnosti je zelo močna.
Slovenské elektrárne so največja energetska družba, ki proizvede približno 82 %
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električne energije na Slovaškem. Družbo je v sklopu privatizacije kupil italijanski ENEL,
ki ima v družbi 66 %, medtem ko ima slovaško ministrstvo za gospodarstvo 34 %.
Mochovce 3 in 4
Februarja 2007 so Slovenské elektrárne, ki vodijo izgradnjo, napovedale, da bodo
nadaljevale projekt Mochovce 3 in 4 (z močjo 2 x 471 MWe), julija 2008 pa je Evropska
komisija odobrila dokončanje enot. Projekt se je začel novembra 2008, glavna gradbena
dela pa v juniju 2009, ko so bile podpisane pogodbe s Skoda JS, z Russia's
AtomStroyExport (ASE) in s slovaškimi dobavitelji Výskumný Ústav Jadrovej Energetiky
(VÚJE), Enseco in Inžinierske stavby Košicah v višini več kot 370 milijonov €. Pogodba za
inženiring, gradnjo in projektno vodenje je bila podpisana z Enel Ingegneria &
Innovazione.
V decembru 2012 je Enel zahteval dodatnih 800 milijonov € nad ocenjeno vrednostjo
projekta 2,8 milijarde € in podaljšanje rokov za dokončanje 22 mesecev. Zaradi tega je
prišlo do nesoglasij med Enelom in družbeniki. V avgustu 2013 sta se vlada in Enel
dogovorila, da se sprosti 260 milijonov € za plačilo dobaviteljem, v aprilu 2014 pa je vlada
potrdila novo vrednost projekta v višini 3,8 milijarde €. Vso odgovornost in tveganja za
projetk Mochovce 3 in 4 prevzema Enel.
Novembra 2015 so Slovenské elektrárne objavile, da bo enota 3 pričela obratovati konec
leta 2016 ali v začetku leta 2017, enota 4 pa leto kasneje. Zadnja ocenjena vrednost
projekta je 4,6 milijarde evrov (World Nuclear Association, 2016).

4.5.6 ZDA
ZDA je največja proizvajalka jedrske energije in predstavlja več kot 30 % svetovne jedrske
proizvodnje električne energije. V letu 2014 je 100 jedrskih reaktorjev proizvedlo 798
milijard kWh, kar je predstavljalo več kot 19 % proizvodne električne energije v ZDA.
Trenutno (december 2015) deluje 99 reaktorjev v 30 različnih državah, vodenih preko
30 različnih družb, 5 jih je v gradnji.
Danes tako geopolitičen kot ekonomski pomen jedrske energije v ZDA vodi k zmanjšanju
uvozne odvisnosti od nafte in plina. Operativni stroški jedrske energije v obstoječih
obratih so zelo konkurenčni z alternativami. V letu 2012 so bili 2,4 ¢ / kWh, primerjavi s
plinom 3,4 ¢ / kWh in premoga 3,3 ¢ / kWh.
Energetska politika ZDA, ki sta jo potrdila oba domova, je 2005 sprejela naslednje
spodbude za vlaganja v domače jedrske elektrarne:

•
•
•
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Odbitek davka na proizvodnjo v višini 1,8 oziroma 2,1 ¢ / kWh od prvih 6.000
MWe novih jedrskih zmogljivosti v prvih osmih letih obratovanja.
Država prevzame tveganje za 2 milijardi $ za pokrivanje regulatorne zamude v
času polnega obratovanje elektrarne za prvih šest elektrarn.
Racionaliziranje (zmanjšanje) davka za sklad za razgradnjo.

•
•

Država da jamstva za posojila na napredne jedrske reaktorje ali drugačne
tehnologije brez emisij v višini do 80 % stroškov projekta.
Podpira napredne jedrske tehnologije (povzeto po World Nuclear Association,
2016).

Sredi leta 2008 je Oddelek za energijo podal povabilo k oddaji vlog za posojila za podporo
gradnji sodobnih jedrskih elektrarn v višini 18,5 miljard $ in obratov za bogatenje urana
v višini 4 milijarde $.
Plant Vogtle
Elektrarna Vogtle se razprostira na 1.295 hektarjih in deluje od leta 1980; enota 1 od leta
1987 in enota 2 od leta 1989. V izgradnji sta še dve enoti, in sicer enota 3 in enota 4,
vsaka s 1250 MWe. Za obe enoti se bo uporabila tehnologija Westinghousa, in sicer AP
1000.
Elektrarna je v skupni lasti štirih družb z električno energijo, ki imajo različne lastniške
deleže:
- Georgia Power 45,7 %,
- Oglethorpe Power Corporation (CPC) 30 %,
- Mutual Electric Autrhority of Georgia (MEAG) 22,7 %,
- Dalton Utilities 1,6 %.
Ureditev lastništva je enaka tudi za enoto 3 in enoto 4.
Elektrarno Vogtle upravlja družba Southern Nuclear Operating Company. Enoti 3 in 4 bo
v času gradnje vodila družba Southern Nuclear. Tudi pri gradnji enot 3 in 4 bo lastniški
delež razdeljen med navedene štiri družbe v enakih deležih. Geogia Power, kot največji
delničar, in Southern Nuclear sta hčerinski družbi Southern Company. Prvotni stroški
izgradnje so bili v letu 2009 ocenjeni v višini 9,667 milijard $, v juniju 2014 pa je ocenjeno
povišanje stroškov za 8,6 % oziroma 10,501 milijarde $.
Vsak deležnik bo svoj delež projekta financiral na svoj način. Tako bo projekt financiran
preko štirih različnih deležnikov in modelov financiranja oziroma pristopov, ki si jih bodo
izbrali.
Georgia Power
Kot največji generator električne energije Georgia Power uporablja različne načine
financiranja, in sicer od izdaje dolgoročnih obveznic, do kratkoročnih obveznic za tekoče
denarne potrebe. Poleg obveznic Georgia Power pričakuje visoke prihodke od prodaje
električne energije kot tudi različne oblike lastniškega financiranja. V februarju 2014 sta
Georgia Power in Oddelek za energijo podpisala pogodbo o poroštvu za posojilo v višini
3,46 milijarde $, kar ustreza 70 % stroškov kapitala. Na ravni državne zakonodaje je
Georgia Power zmanjšala finančno breme s pomočjo tarife gradbenih del v teku (ang.
Construction Work in progress - CWIP), ki se zaračunajo kupcem za ves čas gradnje.
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Tarifa za povračilo stroškov izgradnje jedrske elektrarne (agn. Nuclear Construction Cost
Recovery – NCCR) je bila določena z zakonom o financiranju jedrske energije v Georgiji.
Za fiskalno leto 2013 je bilo določeno, da bo znesek v višini 7,58 % od izračunov kupcem
namenjen za kritje stroškov financiranja gradnje enote 3 in 4. Ta tarifa je zelo učinkovita,
saj zmanjšuje odvisnost od nadomestila za sredstva, porabljena v času gradnje (ang.
Allowance for Funds Used During Construction – AFUDC), in stroške, ki so nastali s
financiranjem. AFUDC je računovodski pojem, ki se nanaša na prihodke od dolgoročnih
obveznic, ki se nato uporabijo za financiranje kratkoročnega dolga. Po modelu CWIP z
NCCR tarifo je Georgija Power sposobna tekoče plačevati svoj dolg po anuitetnem
načrtu, uvedla je manjše dodatne stroške kupcem in zmanjšala dolgoročne prihodnje
stroške, povezane z AFUDC financiranjem.
Oglethorpe Power Corporation
Kot deležnik ima Oglethorpe drugačen pristop kot Georgia Power, saj je izvzet iz mnogih
zakonodajnih zahtev, s katerimi se sooča Georgia Power. Oglethorpe zavzema stališča,
da bo deloval na neprofitni osnovi oziroma na principu ustvariti prihodke, ki bodo
zadostovali za pokritje stroškov storitev, ter zagotoviti marže, ki bi bile zadostne za
primerne rezerve in pokritje finančnih obveznosti. Velik del preteklih finančnih sredstev
je Oglethorpe pridobil od jamstveno posojilnega programa Rural Utilities Service, ki pa
je zagotovil posojila s strani Federal Financing Bank. Zaradi zniževanja proračunskih
sredstev za program obstaja skrb, da Oglethorpe ne bo pridobil zadostnih sredstev za
bodoče projekte, vključno za Vogtle. Tudi Oglethorpe je z Oddelkom za energijo podpisal
pogodbo o poroštvu za posojilo v višini 3,1 milijarde $. Oglethorpe vidi izdajo obveznic
in možnosti najetja kreditov kot ustrezen vir za zagotavljanje likvidnosti za normalno
poslovanje in pokrivanje začasnih potreb po financiranju. Za opazen del stroškov
financiranja se je Oglethorpe dogovoril za spremenljiva obrestno mero. Da bi zmanjšali
tveganje, povezano s tem je Oglethorpe kupil opcije za pokrivanje tveganja obrestne
mere v višini 2,2 milijarde $, ki se bodo financirale iz obratovanja. Gre za opcije LIBOR
»swap opcije«, ki dajejo Oglethorpu možnosti uzakoniti plavajočo LIBOR mero, če se
izkaže za finančno ugodno. Oglethorpe plača vnaprejšnjo premijo v višini 100 milijonov
$ za te opcije, ki se datirajo tako, da se ujemajo z datumi zadolževanja za enote Vogtle.
Mutual Electric Authority of Georgia (MEAG)
MEAG-ov načrt za proizvodnjo električne energije v elektrarni Vogtle je razdeljen na tri
projekte:
- Projekt M bo proizvajal električno energijo za lokalne potrošnike Geogie in bo
potreboval 7,7 % električne energije iz enote 3 in 4.
- Projekt J je za potrebe izven države. Dolgoročno nakupno pogodbo bo sklenil z
mestom Jacksonville iz Florida in bo potreboval 9,3 % električne energije od
enote 3 in 4.
- Projekt P – dolgoročno nakupno pogodbo bo imel sklenjeno z mestom Andalusia
iz Alabame za kar bo potreboval 5,7 % električne energije iz enot 3 in 4.
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Vsak izmed navedenih projektov se financira ločeno z lastnim naborom izdaj obveznic.
Dolgoročne nakupne pogodbe se sklepajo za obdobje 20 let (Nuclear Energy Agency,
2015, str. 106–113).
Način financiranja Dalton ulities ni znan.

4.6 Tveganja pri financiranju jedrskih elektrarn
Financiranje jedrskih elektrarn je specifično tudi zaradi visokih zunanjih tveganj, ki
vplivajo na izvedljivost investicije.
Ključni cilj pri financiranju jedrskega projekta je dodelitev različnih tveganj tistim
strankam v projektu, ki imajo neposreden vpliva nanje, ali tistim, ki so v najboljšem
položaju, da jih zmanjšajo ali obvladajo. To zmanjša skupne stroške financiranja
projekta. Na primer od industrijske družbe, ki je glavni izvajalec v fazi gradnje, je
smiselno zahtevati, da sprejme vsaj nekaj tveganj, saj je gradnja neposredno pod njenim
nadzorom. Podobno je za tveganja, povezana z obratovanjem, najboljše, če jih prevzame
izkušen operater. Tveganja na trgu z električno energijo pa prevzamejo podjetja za
distribucijo električne energije, ki na tržišču neposredno prodajajo električno energijo
končnim uporabnikom.
Lucet deli tveganja pri financiranju jedrskih elektrarn na zunanja in notranja (Lucet,
2015, str. 8–10).
Zunanja tveganja: globalno okolje jedrskega projekta
a) Vladna politika v javnem sprejemu je ključna pri trajnosti jedrskega programa.
Država in njeni organi so ključni pri zastavi politike in zakonodaje glede
investiranja v jedrske objekte. Energetska politika in strategija, ki ju sprejme
posamezna država, ne dajeta garancije o izvedbi posameznih projektov. Vladna
(ne)obveza k izgradnji jedrskih objektov predstavlja tveganje za posamezne
vlagatelje.
b) Jedrske elektrarne se gradijo v zelo zahtevnem pravnem in regulativnem okolju.
Notranja tveganja
Karakteristike samega projekta predstavljajo priložnost za financiranje.
a) Vnaprejšnji stroški kapitala
Projekti v jedrske elektrarne so največji infrastrukturni projekti. Povprečna
velikost elektrarn je med 954 MW do 1650 MW, odvisno od tehnologije.
Vrednost takega projekta je med 3 in 5 milijardami dolarji po enoti. Običajno se
gradi 4 do 6 enot na eni lokaciji.
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b) Tveganja izgradnje
Za vlagatelje je najbolj tvegana gradbena faza projekta. To še posebej velja za
nove projekte jedrskih elektrarn, ki se prvič pojavijo na tržišču. Ti projekti
zahtevajo velike kapitalske naložbe v zgodnjih letih, vrnitev kapitala pa ni možna,
dokler elektrarna ne začne z obratovati, kar je šele nekaj let kasneje.
Tradicionalno je bilo tveganje pri gradnji preneseno na potrošnike električne
energije s pomočjo regulirane cene električne energije, kar pa na liberaliziranih
trgih ni več mogoče. Do neke mere je mogoče tveganja pri gradnji deliti z
dobavitelji jedrskih elektrarn in drugimi izvajalci, bodisi s fiksno ceno pogodbe
"na ključ" bodisi preko pogodbenih klavzul, povezanih z uspešnostjo. V praksi pa
imajo dobavitelji le omejene možnosti za takšno prevzemanje tveganj. Vlagatelji
običajno ne bodo sprejeli takšnega tveganja, ker garancije za posojila ponavadi
ne krijejo dodatnih stroškov zaradi zamud itd.
Izgradnja lahko traja tudi do 7 let. V primerjavi z visokimi vnaprejšnjimi stroški
kapitala je tveganje izgradnje bistveno večje. Tveganje izgradnje je pomembna
točka, ki jo investitorji in posojilodajalci pretehtajo pri odločanju o financiranju
jedrskega objekta. Visok delež izgradnje je vkalkuliran v samo ceno kWh.
c) Predvidljivi obratovalni stroški
Po izgradnji jedrskega objekta je danes predvidena doba obratovanja objekta 60
let. Negotovosti glede stroškov obratovanja so pri jedrskih objektih manjše kot
pri ostalih elektrarnah. Obratovalni stroški so predvidljivi in predstavljajo 25 %,
pri čemer cena goriva manj kot 10 %, v primerjavi z gorivom pri fosilnih gorivih,
ki znašajo 60 %.
d) Tehnološka tveganja
Novi modeli lahko povečajo tveganje izgradnje. Uvajanje novega modela lahko
povzroča številne zamude in dodatne stroške. Ker so že sami stroški izgradnje
zelo veliki, bi nepričakovano povečanje stroškov zaradi uvajanja novih tehnologij
ogrozilo ekonomsko upravičenost projekta in pričakovane dobičke. Tehnološka
tveganja za značilna za nove modele, dokler ni dokazano, da delujejo zanesljivo.
e) Finančna tveganja
Finančnemu tveganju je podjetje najbolj izpostavljeno v primeru dviga obrestnih
mer, ki ne omogočajo odplačevanja dolgov in imajo za posledico refinanciranje.
f) Tveganje cene električne energije
Tveganja na trgu električne energije je mogoče ublažiti z dolgoročnimi
pogodbami z velikimi potrošniki ali distributerji električne energije.
V obdobju pred liberalizacijo trga električne energije so se proizvajalci zaščitili
pred tveganjem cen električne energije s sklepanjem dolgoročnih nakupnih
pogodb (ang. Power Purcahase Agreement – PPA), s katerimi si je investitor
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zagotovil bodoči prihodek. S prehodom na tržni princip prodaje električne
energije pa so investitorji izpostavljeni tveganju bodočih prihodkov za odplačilo
investicije.
Po jedrski nesreči v Fukushimi se v jedrski industriji ne zanemarja tveganje jedrskih
nesreč in zagotavljanje sredstev. V ta namen se predlaga zagotavljanje sredstev tudi s
katastrofalnimi obveznicami (ang. catastrophe or CAT bonds), ki vlagateljem ponujajo
donos nad netvegano obrestno mero, v kolikor se katastrofalen dogodek ne zgodi (Eberl
in Jus, 2012, str. 369).
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5 FINANCIRANJE INVESTICIJ V SLOVENSKEM ENERGETSKEM
SEKTORJU
5.1 Organiziranost slovenskega energetskega sistema
Energetski sektor je strateškega pomena, saj je zagotavljanje energije ključno za življenje
ljudi in delovanje gospodarstva. Energetska politika države je izvajanje ukrepov, s
katerimi se zagotavlja doseganje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe države z
energijo (SDH, Odlok o strategiji kapitalskih naložb, str. 41).
Krovni dokument na področju slovenske energetske regulative je Energetski zakon (v
nadaljevanju EZ-1), ki postavlja temelje za razvoj zanesljive, konkurenčne in trajnostno
naravnane slovenske energetske politike. Pri tem EZ-1 v 5. členu (Uradni list RS, št.
17/2014 in nadaljnje spremembe) določa cilje oskrbe in rabe energije. Ti cilji so:
• zanesljiva oskrba z energijo,
• zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu energije,
• konkurenčnost pri izvajanju netržnih dejavnosti,
• učinkovita pretvorba energije,
• zmanjšanje rabe energije,
• učinkovita raba energije,
• energetska učinkovitost,
• prehod na nikoogljično družbo z uporabo nizkoogljičnih energetskih tehnologij,
• zagotavljanje energetskih storitev,
• zagotavljanje socialne kohezivnosti,
• varstvo potrošnikov pri končnih odjemalcih energije,
• zagotavljanje učinkovitega nadzora nad izvajanje določb zakona.
Namen EZ-1 je ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja zagotoviti:
• konkurenčno,
• varno,
• zanesljivo in
• dostopno
oskrbo z energijo in energetskimi storitvami.
Slovenski elektroenergetski sistem obsega proizvodnjo elektrike v elektrarnah,
prenosno in distribucijsko omrežje ter odjemalce električne energije. Prenosno omrežje
služi prenosu električne energije od velikih proizvodnih objektov do območij
koncentriranega odjema, kjer se v razdelilno-transformatorskih postajah nanj
priključujejo distribucijska omrežja ali največji odjemalci, kot so železarne ali proizvodnja
aluminija. Ker se po prenosnih omrežjih prenašajo velike moči, so to omrežja visoke ali
najvišje napetosti. Najpogostejši napetostni nivoji v prenosnih omrežjih so 110 kV, 220
kV in 400 Kv. Prenosno omrežje služi tudi povezavi med nacionalnimi
elektroenergetskimi sistemi različnih držav. Daljnovode, ki se začenjajo v eni in končujejo
v drugi državi, imenujemo čezmejni daljnovodi (Agencija za energijo, 2015).
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Trg električne energije po energetkih virih, moči in dolžini prenosnega in
dristribucijskega omrežja prikazuje tabela 5.
Tabela 5: Trg električne energije v Sloveniji v letu 2014

ELEKTRIČNA ENERGIJA V LETU 2014
Moč na pragu
Hidroelektrarne
Termoelektrarne
Jedrska elektrarna
Mali proizvajalci

4.183 MW
1.156 MW
1.176 MW
696 MW
565 MW

Proizvodnja električne energije
Hidroelektrarne
Termoelektrarne
Jedrska elektrarna
Mali proizvajalci

16.282 GWh
5.733 GWh
3.304 GWh
6.060 GWh
1.184 GWh

Dolžina prenosnega omrežja
400 kV
220 kV
110 kV
kablovodi

2.852 km
669 km
328 km
1.842 km
13 km

Dolžina distribucijskega omrežja
110 kV
35,20 in 10 kV
0,4 kV

64.546 km
850 km
17.424 km
46.272 km

Vir: Agencija za energijo. 2015, str. 7

Področje proizvodnje električne energije sta v letu 2014 zaznamovala dva pomembna
dogodka – začetek poskusnega obratovanja šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj in
likvidacija Termoelektrarne Trbovlje. Redno je začel obratovati daljnovod 2 × 400 kV
Beričevo–Krško. Daljnovod je v začetku leta 2014 že poskusno obratoval in je v času
žledoloma opravil ključno vlogo pri zagotavljanju sigurnosti dobave električne energije
predvsem v osrednjeslovenski regiji, ki bi bila brez tega daljnovoda v času naravne
nesreče napajana le enostransko preko enega 220-kV daljnovoda (Agencija za energijo,
2015, str. 9).
Pomembne kretnice v razvoju slovenskega energetskega sistema bodo povezane z
največjimi proizvodnimi objekti: s predvideno izgradnjo drugega bloka jedrske
elektrarne, z iztekom življenjske dobe Nuklearne elektrarne Krško ter iztekom življenjske
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dobe šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. Z zaustavitvijo Nuklearne elektrarne Krško
(predvidoma leta 2043) in iztekom življenjske dobe šestega bloka Termoelektrarne
Šoštanj se bo v obdobju dobrih desetih let inštalirana moč na pragu v slovenskem
elektroenergetskem sistemu samo na račun teh dveh enot zmanjšala za približno 900
MW (ob upoštevanju polovice moči Nuklearne elektrarne Krško) (Križanič, Kolšek, Bučar,
Košnjek, Bugeza in Kopše, 2015, str. 39).

5.1.1 Elektroenergetska podjetja v Sloveniji
Sistemski operater
Vlogo sistemske operaterja slovenskega elektroenergetskega sistema opravlja družba
ELES, d.o.o., ki ima izključno pravico za opravljanje službe dejavnosti sistemskega
operaterja prenosnega omrežja na območju Republike Slovenije. Sistemski operater igra
osrednjo vlogo v elektroenergetskem sistemu, saj je odgovoren za varno, zanesljivo in
učinkovito obratovanje celotnega sistema. Da lahko kakovostno izvrši to nalogo, mora
skrbeti tudi za razvoj in vzdrževanje prenosnega omrežja. Operater sistema je prav tako
dolžan opravljati vse potrebne aktivnosti, ki zagotavljajo nemoteno sprotno obratovanje
sistema. V ta namen mora nenehno skrbeti za uravnovešenje proizvodnje, odjem in
čezmejne pretoke energije. V ta namen je dolžan zagotoviti tudi ustrezno raven
sistemskih storitev, prav tako pa lahko viške in primanjkljaje energije prodaja na
izravnalnem trgu. Za zagotovitev obratovanja prenosnega omrežja mora zagotoviti tudi
ustrezno količino energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju. Vsem udeležencem
na trgu mora tudi zagotavljati dostop do omrežja na nediskriminatoren način, kar obsega
tudi zagotavljanje ustreznih podatkov o omrežju. Dostop do omrežja obsega tudi dostop
do čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ki so praviloma omejene, zato skupaj s
sosednjimi operaterji sistemov izvaja postopke dodeljevanja teh zmogljivosti na tržen
način (Agencija za energijo, 2016).
Operater distribucijskega sistema
Vloga distribucijskega operaterja je dodeljena družbi SODO d.o.o., katere poslanstvo je
skrb za dolgoročno, zanesljivo, kakovostno in učinkovito oskrbo uporabnikov
distribucijskega omrežja z električno energijo katerega uporabniki so poslovni in
gospodinjski odjemalci.
Podjetja za distribucijo električne energije:
- Elektro Celje, d.d.
- Elektro Gorenjska, d.d.
- Elektro Ljubljana, d.d.,
- Elektro Maribor, d.d. in
- Elektro Primorska, d.d.

56

Proizvajalci električne energije
Proizvajalci električne energije so razdeljeni v dva energetska stebra, in sicer Holding
slovenske elektrarne d.o.o. (v nadaljevanju HSE) in GEN energija d.o.o. (v nadaljevanju
GEN).
Družbe v skupini HSE:
- Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
- Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.
- Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
- Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. – v likvidaciji
Družbe v skupini GEN:
- Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.,
- Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
- Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
- Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o.
Med proizvajalci električne energije je tudi Toplarna Ljubljana d.o.o.
Operater na trgu za električno energijo
Vloga operaterja trga z elektriko je bila dodeljena družbi Borzen d.o.o.. Kot operater trga
s svojimi storitvami zagotavlja in omogoča usklajeno delovanje slovenskega
elektroenergetskega sistema. Izvaja naloge vodenja bilančne sheme, evidentiranje
bilateralnih pogodb, izdelavo okvirnega voznega reda ter bilančni obračun in finančno
poravnavo poslov, povezanih s predhodno navedenimi nalogami (Borzen, 2016).
V okviru Borzena deluje tudi center za podpore.
Dobavitelji na maloprodajnem trgu
Na maloprodajnem trgu z električno energijo delujejo naslednji dobavitelji:
-

ECE d.o.o.
Elektro energija, d.o.o.
Elektro Maribor Energija Plus d.o.o.
E 3 d.o.o.
GEN-I d.o.o.
Petrol, d.d.
Petrol Energetika, d.o.o.
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Regionalna Energetska Borza
Vse pomembnejši akter na trgu z električno energijo je BSP Regionalna Energetska Borza
d.o.o., ki tržnim udeležencem zagotavlja visokokakovostno in celovito storitev
organiziranega trgovanja z električno energijo.
Regulator elektroenergetskega trga
Vlogo regulatorja slovenskega energetskega trga izvaja Agencija za energijo, katere
naloga je vzpostavljanje razmer za razvoj konkurenčnosti in zagotavljanje njenega
delovanja ob upoštevanju zahtev za trajno, zanesljivo in kakovostno oskrbo.
Agencija je z novim Energetskim zakonom dobila odgovornost za nadzor nad izvajanjem
določb zakona in uredb Evropske unije s področja trgov z električno energijo in
zemeljskim plinom. Naloge nadzora agencije se širijo z dosedanjega nadzora reguliranih
dejavnosti v energetiki na celovit nadzor tržnih dejavnosti na teh trgih.

5.2 Proizvodnja in poraba električne energije v Sloveniji
V preteklih desetletjih sta poraba in proizvodnja električne energije v Sloveniji rasli dokaj
enakomerno. Zadnji večji premiki v njuni strukturi so se zgodili po osamosvojitvi
Slovenije, ko je poraba električne energije upadla in po nekaj letih začela ponovno rasti,
ter po letu 2007, ko je zaradi nastopa globalne ekonomske recesije spet močno upadla,
vendar se je leta 2009 začela ponovno dvigati.
Tabela 6: Struktura in proizvodnja električne energije v Sloveniji

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, Elektroenergetska bilanca Slovenije, 2015, str. 25
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Oskrba z domačimi viri energije je tudi v letu 2015 slonela na lignitu, hidroenergiji, lesni
biomasi ter električni energiji iz jedrske elektrarne.
Ker so potrebe Slovenije po energiji večje od domačih proizvodnih zmogljivosti, je
Slovenija v letu 2015 nekaj manj kot polovico potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza.
Ena od značilnosti porabe in proizvodnje električne energije v zadnjih nekaj letih je tudi
povečevanje uvozne odvisnosti. Na podlagi podatkov elektroenergetske bilance
Slovenije naj bi uvozno energetska odvisnost Republike Slovenije v letu 2015 znašala
48,3 % (Ministrstvo za infrastrukturo, 2015, str. 12).
Na splošno bi lahko razdelili slovensko proizvodnjo na tri glavne proizvodne vire, in sicer
hidroelektrarne, termoelektrarne in jedrsko elektrarno.
Z vidika izkoriščanja hidroenergije so v Sloveniji najpomembnejša porečja Drave, Save in
Soče. Največ električne energije proizvedejo v hidroelektrarnah na reki Dravi, katere
hidropotencial je dobro izkoriščen. Verigo dravskih hidroelektrarn sestavlja osem enot.
Na najdaljši slovenski reki Savi je sedem velikih hidroelektrarn. Potencial Save še ni v
celoti izkoriščen. Izkoriščenost se bo povečala z gradnjo načrtovanih hidroelektrarn na
spodnji in srednji Savi. Tudi reka Soča še ni v celoti izkoriščena. Trenutno so na njej tri
velike hidroelektrarne.
Največji delež električne energije v Sloveniji proizvedejo v termoelektrarnah. Največja
slovenska premogovna elektrarna je Termoelektrarna Šoštanj. Njene premogovne enote
kot gorivo uporabljajo lignit iz premogovnika v Velenju. Termoelektrarna Brestanica ima
pet plinskih turbin. V elektroenergetskem sistemu ima ključno vlogo za zagotavljanje
sistemskih storitev. Na področju sistemskih storitev je najpomembnejši akter pri
zagotavljanju terciarne regulacije frekvence in zagonov agregatov brez zunanjega
napajanja. Termoelektrarna Toplarna Ljubljana je največji obrat za soproizvodnjo
toplotne in električne energije v Sloveniji. Za gorivo uporablja uvožen premog. Imamo
pa tudi Termoelektrarno Trbovlje, ki je trenutno v likvidacijskem postopku.
Nuklearna elektrarna Krško (v nadaljevanju NEK) je začela komercialno obratovati leta
1983. Opremljena je z lahkovodnim tlačnim reaktorjem ameriškega proizvajalca
Westinghouse, toplotne moči 2.000 MW. Moč na pragu elektrarne se je s posodobitvami
stalno povečevala, od začetnih 630 MWe do sedanjih 696 MWe. NEK ima specifičen
položaj v slovenskem elektroenergetskem sistemu, saj je v 50-odstotni lasti Republike
Slovenije in 50-odstotni lasti Republike Hrvaške.
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Slika 6: Proizvodnja električne energije v letu 2014 po virih

Vir: Agencija za energijo, 2015

Slika 6 nam prikazuje, da so v Sloveniji ključni proizvodni viri električne energije jedrska
elektrarna, hidroelektrarne in termoelektrarne. Obstoječe stanje v slovenskem
elektroenergetskem sistemu odpira vprašanja o nadaljnjem ravzoju, s katerimi bo
mogoče zagotoviti zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo ob izpolnjenih
ekonomskih in okoljskih kriterijih.
Dolgoročno bo ključnega pomena za razvoj elektroenergetskega sistema v Sloveniji
izgradnja JEK 2. Razvoj energetike mora temeljiti v smeri prehoda na nizkoogljično
družbo.

5.3 Financiranje investicij v proizvodne objekte v Sloveniji
Investicije v slovenski energetiki financirajo elektroenergetske družbe z lastniškim
kapitalom in zadolževanjem pri bankah in mednarodnih finančnih institucijah. Pri večjih
investicijah pa nastopa tudi država kot porok. Energetske družbe v Sloveniji so v posredni
ali neposredni lasti Republike Slovenije, zato morajo v skladu s slovensko zakonodajo pri
zadolževanju upoštevati Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeto Uredbo
o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah.
Višina zadolžitve in izdanih poroštev se določa za vsako leto posebej na podlagi Zakona
o izvrševanju proračuna. Sedanji model financiranja investicij v elektrogospodarstvu
predstavlja tipičen model klasičnega podjetniškega financiranja.
Inovativnih oblik financiranja se slovensko elektrogospodarstvo do sedaj ni posluževalo.
Še najbližje projektnemu financiranju je primer izgradnje verige hidroelektrarn na
spodnji Savi.
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5.3.1 Hidroelektrarne na spodnji Savi
Izgradnja hidroelektrarn na spodnji Savi je trenutno največji projekt v slovenskem
elektrogospodarstvu. Z izgradnjo vseh petih elektrarn bo Slovenija pridobila 184 MW
oziroma 704 GWh proizvedene električne energije na leto. Financiranje projekta
izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi je pogojeno z določili Zakona o pogojih koncesije
za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011) in
Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save ter učinka
zgrajenih hidroelektrarn za proračun Republike Slovenije v obdobju podeljene koncesije.
Trenutno je v fazi izgradnja HE Brežice, medtem ko je HE Mokrice še v predinvesticijski
fazi. Tako so sedaj znana dejanska vlaganja za objekte, ki že obratujejo, ter izbrane
optimalne variante za HE Brežice in HE Mokrice (Holding Slovenske elektrarne, 2013).
Projekt izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi je razdeljen na:
- Energetski del, ki obsega izgradnjo hidroelektrarn in spremljajoče objekte ter ga
financira družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (v nadaljevanju HESS).
- Infrastrukturni del, ki ga sestavlja vodna, državna in lokalna infrastruktura ter ga
financira Republika Slovenija oziroma družba INFRA d.o.o.
Financiranje že izgrajenih objektov (HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško) je bilo
financirano iz lastnih sredstev investitorja, na podlagi Pogodbe o skupnem podvigu in
Poslovnika o finančnem upravljanju skupnega podviga. Vsi vložki družbenikov Skupnega
podviga predstavljajo lastna sredstva za financiranje. Tudi če so podvižniki za vplačilo
svojih vložkov najeli posojilo, ti stroški ne bremenijo projekta, temveč tekoče poslovanje
podvižnika. Za objekta, ki sta v fazi gradnje (HE Brežice) in predinvesticijski fazi (HE
Mokrice), je predvideno financiranje z lastnimi sredstvi in najemom dolgoročnih
sredstev. Infrastrukturni del investicije pokriva investitor infrastrukturnega dela in ga
financira iz vodnega sklada, državnega in lokalnega proračuna.
Finančna konstrukcija upošteva, da se bodo stroški financiranja energetskega dela
investicije pokrili z lastnimi sredstvi. Davek na dodano vrednost energetskega dela
investicije v finančni kalkulaciji ni upoštevan, saj vpliva le na kratkoročno likvidnost. Na
strani infrastrukturnega dela investicije je davek na dodano vrednost upoštevan v
finančni kalkulaciji.
Po podatkih HSE znaša ocenjena vrednost investicije 709,7 milijonov evrov, pri čemer se
65 % odstotkov investicije nanaša na energetski del in 35 % odstotkov na infrastrukturni
del. Interna stopnja donosa za projekt kot celoto znaša 8,32 %, prinaša pozitivno neto
sedanjo vrednost v višini 338,8 milijonov evrov in dobo vračanja sredstev 16 let (Holding
Slovenske elektrarne, 2013).
5.3.2 Postavitev nadomestnega bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj
Investicija, ki je v slovenskem elektrogospodarstvu deležna največ kritik, je izgradnja
bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj (v nadaljevanju TEŠ) z močjo 600 MW. Od prvotno
zasnovane predračunske vrednosti investicije v letu 2006 v višini 691 milijonov evrov po
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tekočih cenah je predračunska vrednost po reviziji št. 5 investicijskega programa dosegla
višino 1.303 milijonov evrov.
Financiranje projekta je kombinacija lastniških in dolžniških virov financiranja. Lastniške
vire predstavlja kombinacija lastnih virov TEŠ (dobiček in prosta amortizacija) in
dokapitalizacija obvladujoče družbe HSE d.o.o. Dolžniški kapital predstavljajo dolgoročni
krediti. Država je za najeti dolgoročni kredit pri EIB izdala državno poroštvo za 440
milijonov evrov kredita, za 110 milijonov evrov kredita pa je investitor predložil bančno
garancijo (Termoelektrarna Šoštanj, 2016).
Tabela 7: Viri financiranja nadomestnega bloka 6
VIRI FINANCIRANJA
1. Lastniški viri
HSE
TEŠ
2. Kredit EIB
3. Kredit EBRD
4. Krediti skupine HSE
Skupaj

000 EUR
469.492,3
324.927,7
144.564,6
550.000,0
200.000,0
83.000,0
1.302.492,3

%
36,0%
24,9%
11,1%
42,2%
15,4%
6,4%
100,0%

Vir: Termoelektrarna Šoštanj, 2016

5.3.3 Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 v Termoelektrarni Brestanica
Termoelektrarna Brestanica je v januarju 2015 objavila mednarodni razpis za dobavo
plinske turbine, generatorja in dimnika za nadomestni plinski agregat, moči 40–70 MW,
s čimer bo zamenjala obstoječe plinske bloke PB1, PB2 in PB3. Ocenjena vrednost
investicije je 35 milijonov evrov, pri čemer naj bi družba Termoelektrarna Brestanica
zagotovila 70 odstotkov lastnega denarja, preostali del pa z najetjem dolgoročnih
posojil.

5.4 Predvidene nove investicije v proizvodne energetske objekte v
Sloveniji
Slovenska oskrba z električno energijo trenutno temelji na jedrskem viru ter hidro in
fosilnih virih (približno tretjinska porazdelitev proizvodnje). Delež sončnih elektrarn,
malih HE in bioplinarn ne dosega 2 % (za proizvodnjo v letu 2013).
Temeljni namen energetske politike je zagotoviti trajnostno ravnanje z energijo, zato bo
ta okvir predvsem opredeljeval tri vidike trajnosti – podnebno sprejemljivost,
zanesljivost oskrbe ter konkurenčnost. Vsi trije vidiki bodo morali biti spoštovani, da bo
odločitev trajnostna in torej sprejemljiva.
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Slovenija še vedno nima sprejetega nobenega aktualnega strateškega dokumenta, na
podlagi katerega bi bil zasnovan razvoj elektroenergetskega sistema oziroma investicij.
Še vedno je v veljavi Resolucija o Nacionalnem energetskem programu iz leta 2004.
Novi energetski zakon (EZ-1) opredeljuje ključne dokumente, ki bodo opredeljevali
razvoj energetike. Energetski koncept Slovenije je osnovni razvojni dokument, ki
predstavlja nacionalni energetski program, s katerim se na podlagi projekcij
gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih
mednarodnih obvez določijo cilji zanesljive in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje
prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let. Energetski koncept Slovenije kot nacionalni
energetski program na predlog vlade z resolucijo sprejme državni zbor. V letu 2015 je
bil v javni obravnavi predlog Energetskega koncepta, katerega sprejem se pričakuje
konec leta 2017. Predlog Energetskega koncepta Slovenije govori, da bo slovenska
oskrba z električno energijo v letu 2055 temeljila na jedrski energiji in obnovljivih virih
energije, raba fosilnih goriv pa bo popolnoma opuščena.
Pomemben dokument dolgoročnega načrtovanja energetske politike Republike
Slovenije predstavlja priprava državnega razvojnega energetskega načrta, ki bo okvirni
načrt naložb v energetsko infrastrukturo in izdelavo operativnih in akcijskih načrtov za
posamezna področja oskrbe in ravnanja z energijo. Dokumenti morajo zajemati
regulativno urejanje oskrbe z energijo, sklepanje in izvajanje mednarodnih pogodb s
področja energije, izvajanje investicij in spodbujanje investicij na področju energije ter
druge aktivnosti.
Edini aktualen sprejet dokument, ki je družbam v energetiki podlaga za nove investicije,
je Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države.
Poleg trenutno največje investicije v teku v Sloveniji, tj. izgradnja verige hidroelektrarn
na spodnji Savi, sta v prihodnosti predvideni investicija v izgradnjo 2. bloka NEK oziroma
JEK 2 ter izgradnja verige hidroelektrarn na srednji Savi. Ključno vlogo pri navedenih
investicijah bo imela družba GEN energija d.o.o., ki je s strani države določena kot nosilka
investicije v izgradnjo 2. bloka NEK, skupina GEN pa ima večinski delež v družbi
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. ter 40-odstotni delež v družbi Srednjesavske
elektrarne d.o.o.

Drugi blok jedrske elektrarna ali JEK 2
Družba GEN energija d.o.o. (v nadaljevanju GEN) je nosilka načrtovane investicije v JEK
2, ki bo v prihodnosti strateškega pomena za dolgoročno in zanesljivo oskrbo države z
električno energijo in za prehod v nizkoogljično družbo.
Načrtovani drugi blok jedrske elektrarne naj bi imel inštalirano moč med 1100 in 1600
MWe, na omrežje pa se bo lahko priključil po letu 2030. Vrednost investicije se ocenjuje
na 5 milijard evrov. Investicija naj bi predvidoma potekala po principu skupnih vlaganj z
udeležbo zasebnih investitorjev (domačih in tujih) v projektnem podjetju.
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V GEN-u so v okviru projekta blok JEK 2 izdelali strokovne študije, ki omogočajo
utemeljeno širšo politično in družbeno razpravo o energetski prihodnosti Slovenije in o
nadaljnji vlogi jedrske energije pri oskrbi z električno energijo. Tako so pripravljene vse
podlage za ustrezno umestitev in argumentacijo širitve jedrske opcije v nacionalni
strategiji razvoja energetike.
Pred dokončno odločitvijo o investiciji v JEK 2 je predvideno, da se opravi vse potrebne
ekonomske in ostale strokovne analize ter izvede posvetovalni referendum.
Hidroelektrarne na srednji Savi
Družba Srednjesavske elektrarne d.o.o. naj bi na podlagi Koncesijske pogodbe za
izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save (v nadaljevanju koncesijska pogodba)
terminsko in finančno vodila izgradnjo novih hidroelektrarn. Projekt Hidroelektrarne na
srednji Savi predvideva izgradnjo 10 hidroelektrarn (Suhadol, Trbovlje, Renke, Ponoviče,
Kresnice, Jevnica, Zalog, Šentjakob, Gameljne in Tacen).
Na osnovi raziskav in študij poteka razprava, da se bo gradnja izvajala od spodaj navzgor
(od HE Suhadol proti Ljubljani), kar pa se lahko na podlagi odločitve investitorja tudi
spremeni.
Po izgradnji vseh hidroelektrarn na srednji Savi bi družba Srednjesavske elektrarne
d.o.o., pridobila 336 MW instalirane moči in srednjo letno proizvodnjo 1.044 GWh.
Vrednost investicije za izgradnjo celotne verige je ocenjena na 1.3 mio. EUR (brez DDV).
Ocenjena vrednost se nanaša na energetski in infrastrukturni del vlaganj (Oplotnik,
Križanič, Kolšek, Medica, 2013, str. 52).
S sklenitvijo verige HE na Savi bi bilo z izgradnjo HE na srednji Savi zagotovljeno
optimalno izkoriščanje hidroenergetskega potenciala reke Save, s čimer bi bila povečana
zanesljivost, stabilnost in konkurenčnost slovenskega elektroenergetskega sistema.
Postopek umeščanja hidroelektrarn na srednji Savi trenutno miruje, ker koncesionar
proučuje ekonomske upravičenosti investicije, zaradi česar je ustavil financiranje
priprave strokovnih podlag, okoljskega poročila in državnega prostorskega načrta do
podpisa koncesijske pogodbe.

5.5 Možni model financiranja investicij v Sloveniji s poudarkom
vključevanja zasebnega sektorja
Pri zagotavljanju virov financiranja ima pomembno vlogo lastniška struktura energetskih
podjetij v Sloveniji, ki so danes večinoma v neposredni ali posredni lastni države. Banka
Slovenije meni, da bi moral model financiranja podjetij v prihodnje v večji meri temeljiti
na rasti lastniškega kapitala in manj na dolžniškem financiranju.
V juliju 2006 je vlada sprejela dokument Strateške usmeritve vlade Republike Slovenije
pri privatizaciji slovenske elektroenergetike, v katerem je bila predvidena privatizacija
družbe HSE.
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Povzeto po dokumentu Strateške usmeritve vlade Republike Slovenije (2006, str. 4–5)
povzemamo načrtovano privatizacijo HSE. Predlagana privatizacija HSE je bila
predvidena v dveh fazah.
V prvi fazi se proda 49-odstotni lastniški delež Republike Slovenije v HSE v treh tranšah,
ki so izvedene popolnoma vsebinsko in izvedbeno ločeno:

•
•

Prodaja do 26 % ključnemu investitorju.
Prodaja 23 % preko slovenske in tuje borze tako državljanom Republike
Slovenijem (5–10 %) kot institucionalnim vlagateljem (13–18 %).

Ključni investitor je tista pravna oseba, ki ob nakupu (v prvi fazi) nima namena pridobiti
večinskega kapitala, ki presega 50 % upravičenj, in ne kupuje zgolj kot finančno naložbo,
ampak ima dolgoročen namen pri vzpostavitvi tesnejšega poslovnega sodelovanja. S
prodajo 26-odstotnega deleža ključnemu investitorju se dosežejo naslednji cilji
privatizacije:
- izboljšanje poslovnih procesov v podjetju z namenom povečanja ekonomske
učinkovitosti,
- omogočijo se dodatna sredstva in poveča se ekonomska učinkovitost izbora in
izvedbe novih investicij proizvodnje vire električne energije,
- podjetju se omogoči dostop do novih znanj in tehnologij ter izkušenj, kar bo
povečalo učinkovitost družbe,
- dostop do trgov ključnega investitorja,
- država še vedno dobi delno dodatno premijo na obseg prodaje,
- s transparentnim mednarodnim razpisom in izborom ključnega investitorja se
poveča zaupanje investitorjev pri kasnejših prodajah.
V postopku prodaje je potrebno jasno definirati vlogo ključnega investitorja, da mora v
zameno za pridobitev vpliva na upravljanje zagotoviti prenos znanja in tehnologije,
širitev ponudbe, dostop na tuje trge, na katerih je prisoten, ohranitev domačih
dobaviteljev za uresničitev ciljev privatizacije.
Nekaj glavnih meril za izbor ključnega investitorja:
1.
Je energetska družba, ki opravlja širok spekter energetskih storitev v
elektroenergetiki in deluje na evropskih trgih. Je kompatibilna po dejavnosti s HSE.
2.
Kompatibilen s poslovanjem HSE.
3.
Stabilno podjetje z ustrezno finančno močjo in perspektivo.
4.
Ima ustrezne poslovne izkušnje.
5.
Ima izkušnje pri podobnih nakupih in vstopu v delež s podobnim namenom.
6.
Zavezan k stabilnosti naložbe in da bo HSE ostal pravna oseba v RS.
V drugi fazi sledi v obdobju 3 do 5 let po prvi fazi privatizacije in temelji na ugotavljanju
učinkov oziroma izpolnjevanju ciljev prve faze privatizacije. V drugi fazi se ob ugodnih
učinkih prve faze privatizacije proda delež Republiki Sloveniji, tako da še vedno ostane
26-odstotna lastnica, z možnostjo vpliva na ključne strateške odločitve. Odprodaja se
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izvrši s prodajo deleža do 49 % ključnemu investitorju, ki je prisoten že v prvi fazi, ter s
prodajo ostalega razpoložljivega deleža instuticionalnim lastnikom:

•
•

prodaja (14–23 % ) dodatno ključnemu investitorju,
prodaja (do 11 %) preko slovenske in tuje borze tako državljanom Republike
Slovenije (do 5 %) kot institucionalnim vlagateljem (do 6 %).

Do načrtovane privatizacije HSE ni prišlo. HSE še danes ostaja v 100-odstotni lasti
Republike Slovenije.
Na evropskem energetskem trgu še vedno traja trend padajočih cen električne energije,
kar bistveno vpliva na poslovni rezultat energetskih družb. Zaradi navedenega se je
bistveno skrčil obseg sredstev, ki jih ustvarjajo družbe za financiranje v energetske
objekte. V Sloveniji so energetske družbe nosilci investicij v proizvodne objekte in si
morajo same zagotoviti vire financiranja, kar pomeni, da morajo investirati v naložbe, ki
prinašajo ustrezen donos.
Potrebna finančna sredstva si bodo morale družbe v prihodnosti pridobiti:
- iz lastnih sredstev (iz zadržanega dobička, zbrane amortizacije, sredstev iz
racionalizacij poslovanja, preoblikovanja premoženja, financiranja preko
povezanih kapitalskih družb),
- z najemanjem komercialnih posojil pri domačih ali mednarodnih finančnih
institucijah, regionalnih razvojnih bank …,
- z izdajo obveznic,
- z dokapitalizacijo s strani privatnega sektorja.
Primerni viri financiranja, ki v financiranje ne vkjlučuejo zasebnega sektorja, v
slovenskem energetskem prostoru so dolgoročna posojila, dolgoročne obveznice in
dokapitalizacija (Fabjan, 2007, str. 134).
Dolgoročna posojila
Pri naložbah v energetske objekte gre običajno za posojila velikih zneskov, zato so takšna
posojila s strani komercialni bank, tako zaradi velikosti samega posojila kot razpršitve
tveganj, v obliki sindiciranih posojil. Družbe lahko pridobijo ugodna posojila pri ozko
specializiranih institucijah, ki ponujajo dolge odplačilne roke, nizke stroške financiranja,
hkrati pa nudijo tudi strokovno pomoč pri izvajanju naložbe.
EIB financira projekte v energetske sektorje, ki podpirajo trajnost z obnovljivimi viri
energije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in zmanjšujejo odvisnost od omejenih
energetskih virov, konkurenčnost oskrbe z energijo za ustvarjanje enotnega evropskega
energetskega trga za povečanje učinkovitosti in nadzora cen za potrošnike … Poudarek
je na obnovljivih virih in energetski učinkovitosti. EIB financira jedrske projekte pod
pogojem, da so tehnično, okoljsko, finančno in ekonomsko upravičeni in so prejeli
pozitivno mnenje Evropske skupnosti za atomsko energijo (EIB, 2013, str. 34). EIB
zagotavlja posojila pri katerih vrednost projekta presega 25 milijonov evrov (pod
posebnimi pogoji tudi nižje vrednosti), doba vračila je od štiri do dvajset let, odvisno od
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ekonomske življenjske dobe projekta, ki ga financira. EIB ne objavlja informacij o pogojih
financiranja, obrestnih merah in obdobjh mirovanja, saj so del zaupnega razmerja med
EIB in poslovnih partnerjem.
EBRD naložbe v projekte zasebnega sektorja segajo od 5 do 250 milijonov evrov. Osnova
za posojilo je pričakovani denarni tok projekta in sposobnost stranke za odplačilo
posojila v dogovorjenem roku. Kreditno tveganje lahko tudi v celoti prevzame EBRD.
Posojilo se lahko zavaruje s sredstvi posojilodajalca in/ali pa se pretvori v delež. Banka
ponuja tako posojila s sprejemljivo in fiksno obrestno mero, pri čemer je osnova za fiksno
obrestno mero vezana na LIBOR, sprejemljiva obrestna mera pa ima kapico ali ovratnik.
Za velike infrastrukturne projekte je doba vračila posojila lahko 15 let. EBRD je pri
financiranju energetskega sektorja osredotočena na trajnostne energije. Na področju
energetskega sektorja je izdala posojila Termoelektrarni Šoštanj d.o.o. za financiranje
projekta TEŠ 6 (EBRD, 2016).
Dolgoročne obveznice
Za financiranje velikih infrastrukturnih objektov se v tujini pogosto kot vir financiranja
uporabljajo dolgoročne obveznice, še posebej dolgoročna investicijska obveznica.
Ta je kot vir financiranja obsežnejše gospodarske infrastrukture zanimiva najmanj z dveh
vidikov (Fabjan, 2007, str. 135):
a) Makrovidika oziroma razmer na domačih in mednarodnih trgih kapitala. Okolje
nizkih in padajočih obrestnih mer se že nekaj let nadaljuje. Prav tako še vedno
krizna situacija narekuje večje potrebe po izvenproračunskem financiranju.
Pomemben je tudi vidik razvoja domačega trga kapitala. Pomanjkanje nizko
tveganih finančnih instrumentov z ustreznim donosom lahko izkoristimo tudi v
okviru infrastrukturnih projektov. Z več zaporednimi izdajami dolgoročnih
dolžniških vrednostnih papirjev – obveznic lahko v relativno kratkem času
zberemo zadostno količino sredstev.
b) podjetniškega, mikro vidika, kjer gre za skladnost z naravo investicijskega
projekta in zagotavljanja lastnih finančnih virov. S podjetniškega vidika je izdaja
obveznic vir, ki omogoča odlog plačila glavnice vse do zapadlosti. Tako ne
bremenimo denarni tok v obdobju, ko ne prinaša prihodkov.
Dokapitalizacija
Dokapitalizacija pomeni povečanje lastnih sredstev podjetja. Dokapitalizacija
proizvodnih podjetij v elektrogospodarstvu se lahko opravi s povabilom potencialnim
novim družbenikom. Subjekte je mogoče iskati med različnimi sektorji, in sicer
finančnimi, energetskimi idr.
Kot inovativne oblike financiranja pa je možno izvesti tudi različne oblike projektnega
financiranja med katerimi se običajno najbolj izpostavlja BOT oblika.
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5.5.1 Projektno financiranje hidroelektrarn na srednji Savi
V nadaljevanju bomo hipotetično projekt izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi
aplicirali na primeru vključevanja zasebnega sektorja v skladu z veljavno slovensko
zakonodajo.
Predpostavili bomo, da se projekt financira na podlagi BOT oblike projektnega
financiranja izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi. Najprej bi morala država pripraviti
usrezno dokumentacijo v katero vključi pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, merila
za izbor in vzorcem pogodbe, ki je potrebna za izvedbo javnega razpisa po izbranem
postopku. Za izvedbo razpisa in izbor ponudnika, bi bil najprimernejši dvofazni postopek,
in sicer s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ponudnika v prvi fazi. Izbranega
ponudnika, ki bi izpolnjeval pogoje iz dokumentacije, se v drugi fazi povabi, k predložitvi
ponudbe. Ponudnikov je lahko več, ki se lahko medsebojno povežejo in skupaj
nastopajo. Ponudnik mora v prvi fazi predložiti tudi strateški dokument v katerem je
opredeljen tudi koncept financiranje projekta. Po oddaji ponudbe se izvedejo formalne
aktivnost, ki jih zahteva postopek (pregled in ocenitev ponudbe, odločitev o oddaji in
sklenitev pogodbe). Izbrani ponudnik na podlagi lastniških vložkov posameznih
sponzorjev ustanovi projektno podjetje, ki je nosilec izgradnje hidroelektrarn na srednji
Savi. Država z izbranim ponudnikom podpiše koncesijsko pogodbo. Na podlagi določil
52. člena EZ-1 mora država projektnemu podjetju podeliti energetsko dovoljenje. Po
prejetju tega mora projektno podjetje pridobiti še vsa zahtevana zakonska soglasja.
Projektno podjetje je samostojna pravna oseba, kar pomeni, da si mora samo pridobiti
vire financiranja in poskrbeti za njihovo vračilo. Pomembno je, da ima projektno podjetje
realen investicijski program, kjer ima vključene potencialne vire financiranja kot denarni
tok, ki je podlaga za plačilo stroškov financiranja. Kot klasični vir financiranja so v prvi
vrsti dolgoročna posojila. Pri tem se pojavi tveganje nevračila posojila. V primeru
investicij, v obnovljive vire lahko podjetje računa tudi na kredite multilateralnih
inštitucij, kot so Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovo in razvoj,
Svetovna banka … Posojila tujih bank so lahko s poroštvom države, na osnovi bančne
garancije s strani poslovne banke ter brez zavarovanja, pri čemer moramo upoštevti tudi
zakonske možnosti zadolževanje in izdajanja poroštev Republike Slovenije. Je pa
pridobivanje posojil s strani tujih bank dolgotrajen in administrativno zahteven
postopek, predvsem z veliko dokumentacije glede dokazovanj o uspešnosti projekta. Kot
pomemben vir financiranja se v primerih projektnih podjetij, ki investirajo v energetske
objekte, pojavljajo tudi izvozno kreditne agencije in izdaja dolgoročnih obveznic.
Kot smo že navedli, je prihodnji denarni tok ključen za poravnavo stroškov financiranja
in ustvarjanja dobička. V preteklosti so bile ključni oziroma zagotovljen vir prihodka
sklenjene dolgoročne nakupne pogodbe, ki jih nekatere države še vedno uporabljajo.
Dolgoročne nakupne pogodbe predstavljajo pogodbeno razmerje med kupcem in
projektnim podjetjem kot prodajalcem električne energije. Dolgoročne nakupne
pogodbe podjetje običajno sklepa takoj po ustanovitvi projektnega podjetja. Tržna
metoda, ki se uporablja skladno z liberalizacijo trga, predstavlja za projektno podjetje
večje tveganje, saj prodaja električno energijo na sprotnem trgu pod konkurenčnimi
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pogoji, z večjim številom kupcev, kar predstavlja večje tveganje glede prihodnjih
denarnih tokov.
Po sestavi finančne konstrukcije sledi izgradnja posamezne hidroelektrarne. Za nadzor
nad potekom izgradnje je zadolžena država. Po izgradnji hidroelektrarn sledi obdobje
upravljanja elektrarn s strani projektnega podjetja za obdobje, določeno v koncesijski
pogodbi. V času veljavnosti koncesijske pogodbe se mora povrniti vrednost investicije s
prihodki iz prodaje električne energije. Projektno podjetje mora poravnati vse dolgove.
V času obratovanja hidroelektrarn je projektno podjetje dolžno plačevati koncesnino,
določeno s koncesijsko pogodbo.
Po preteku koncesijskega obdobja se lastništvo zgrajenih hidroelektrarn prenese na
državo.
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6 FINANCIRANJE PROJEKTA JEK 2
6.1 Predstavitev projekta
Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti jedrskega objekta je potrebno pri načrtovanju in
gradnji upoštevati veljavno energetsko, prostorsko, jedrsko in okoljsko zakonodajo.
Vstop v EU je pomenil med drugim tudi pristop k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti za atomsko energijo (v nadaljevanju EURATOM), ki je ena od ustanovitvenih
pogodb EU in predstavlja temeljni akt EU na področju miroljubne uporabe jedrske
energije. Države članice EU morajo spoštovati določila pogodbe EURATOM-a.

Tabela 8: Izpolnjevanje kriterijev trajnostnega razvoja projekta JEK 2

Kriterij trajnostnega razvoja
Družbeni vidik

Okoljski vidik

Ekonomski vidik

Lastnosti projekta JEK 2
Dolgoročno zanesljiva in varna proizvodnja
ter dobava električne energije z uporabo
najboljših, najsodobnejših in varnih
tehnologij.
Minimalni vplivi na okolje, blaženje
podnebnih sprememb in optimalni izkoristek
prostora.
Cenovna stabilnost in konkurenčnost, tako
za slovenska gospodinjstva kot
gospodarstvo.

Vir: GEN energija d.o.o., 2015

Projekt JEK 2 je razdeljen na pet faz (GEN energija, 2015, str. 65–67):

•

FAZA 1 – Priprava in strateško odločanje, ki obsega strateško politično odločanje
o prihodnjem razvoju Slovenije oziroma energetski politiki države.
Projekt JEK 2 lahko pomembno prispeva k razvoju sodobne, v prihodnost
usmerjene ter zanesljive, varne in okolju prijazne oskrbe Slovenije z električno
energijo po stabilni in konkurenčni ceni. S strani države je za nosilko jedrske
opcije v Sloveniji izbrana družba GEN energija d.o.o., ki se zavzema za strokovno
utemeljen, učinkovit, transparenten in odgovoren potek projekta JEK 2. Projekt
je prešel v fazo, ko moramo pridobiti jasno stališče lastnika, Republike Slovenije.
Sprejeti je treba strateško odločitev o energetski prihodnosti Slovenije.

•
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FAZA 2 – Izbira in potrjevanje lokacije, ki obsega upravni postopek umeščanja
lokacije jedrskega objekta.

Izbiranje lokacije je ena od najobsežnejših pripravljalnih aktivnosti pri gradnji
nove elektrarne in zahteva veliko število analiz. Najpomembnejše pri izboru
lokacije za novo jedrsko elektrarno je:
− ustrezna velikost razpoložljivega prostora,
− ustrezna geološka struktura tal,
− zagotovitev poplavne varnosti,
− primerna oddaljenost od naselij,
− razpoložljivost hladilne vode,
− možnost odvoda električne energije,
− primerne transportne povezave.
Gradnja nove enote ob obstoječi jedrski elektrarni ima veliko prednosti, ker je bil
širok spekter analiz narejen že pri gradnji NEK. Svetovni trendi kažejo, da se
večina novih objektov gradi na lokacijah oziroma v bližini že obstoječih elektrarn
(Francija, Finska, Bolgarija, Slovaška, Anglija). Seveda je treba kljub temu
določene analize glede sprejemljivosti lokacije ponoviti. Na sedanji lokaciji NEK
sta možni alternativi: vzhodno in zahodno od obstoječe enote. Obe lokaciji sta
primerni, izločitev ene ali druge pa bo mogoče sprejeti na osnovi podrobnejših
analiz.

•

FAZA 3 – Odločanje o investiciji JEK 2, ki obsega izbor dobaviteljev in potencialnih
investitorjev za JEK 2 ter pridobitev gradbenega dovoljenja.

•

FAZA 4 – Gradnja JEK 2.
Načini gradnje novih jedrskih elektrarn so enaki tistim, ki se uporabljajo za
gradnjo drugih velikih objektov. Nedavne izkušnje pri gradnji jedrskih elektrarn
so pokazale, da so vpeljali napredne metode, ki lahko pripomorejo k skrajšanju
gradnje.

•

FAZA 5 – Obratovanje JEK 2.

V družbi GEN so do sedaj v okviru projekta JEK 2 izdelali strokovne študije, ki omogočajo
utemeljeno širšo politično in družbeno razpravo o energetski prihodnosti Slovenije in o
nadaljnji vlogi jedrske energije pri oskrbi z električno energijo. Tako so pripravljene vse
podlage za ustrezno umestitev in argumentacijo širitve jedrske opcije v nacionalni
strategiji razvoja energetike.
V letu 2014 so v GEN-u za projekt JEK 2 izvedli študije, analize in aktivnosti na naslednjih
ključnih področjih:
• geologija in seizmologija,
• razvoj lokalnega okolja kot podporna infrastruktura za izvedbo projekta JEK 2
ter
• ocena vzdržnosti za razvoj energetike v Sloveniji do leta 2030, s poudarkom na
jedrski tehnologiji.
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Ključne prednosti načrtovanja projekta JEK 2:
• varna in zanesljiva oskrba z električno energijo (8– 12 TWh letno, odvisno od
velikosti elektrarne),
• domač vir energije: zmanjševanje energetske uvozne odvisnosti,
• konkurenčen vir energije: sprejemljiva, predvidljiva in stabilna cena električne
energije,
• optimalna rešitev za okoljske zahteve in standarde, zmanjšanje emisij CO2 na
nacionalni ravni,
• reaktor tretje generacije: izboljšana tehnologija, izboljšana varnost, večja
ekonomska konkurenčnost,
• zmanjšanje količine obstoječih in predvidenih radioaktivnih odpadkov
(predvsem zaradi izboljšanih sistemov in procesov ob obratovanju jedrskih
elektrarn tretje generacije, ki bistveno zmanjšujejo količino nizkih in srednje
radioaktivnih odpadkov, pa tudi zaradi možnosti ponovne uporabe
reprocesiranega goriva, tj. do 96 % mase izrabljenega goriva),
• delovanje v pasu ali trapezu,
• izpolnjevanje najvišjih mednarodnih varnostnih zahtev in standardov,
• možnost souporabe koristne toplote (daljinsko ogrevanje – lokalno ali širše),
• možnost sodelovanja slovenskega gospodarstva v vseh razvojnih stopnjah
(zasnova, gradnja, oprema, montiranje, sofinanciranje),
• pozitivni učinki na gospodarski razvoj in življenjski standard, visokokvalificirana
delovna mesta (GEN energija, 2015, str. 68).
Načrtovani JEK 2 bi imel inštalirano moč med 1100 in 1600 MWe.

6.2 Izdelava financiranja modela JEK 2
V nadaljevanju bomo predstavili dva možna modela financiranja projekta JEK 2.
1. Scenarij A: Model financiranja, v katerem investicijo v celoti financira nosilec
investicije z lastnimi sredstvi, krediti in izdajo obveznic.
2. Scenarij B: Model financiranja, v katerega bodo vključeni različni deležniki.
Za izdelavo modelov financiranja smo predpostavili:
Moč: 1100 MWe
Letna proizvodnja: 8.800 MWh
Vrednost investicije: 3.700 milijonov evrov
Čas trajanja investicije: 12 let (od leta 2022 do leta 2033)
Življenjska doba: 60 let
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Tabela 9: Potrebe po zagotavljanju sredstev po letih
Število let

Leto

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

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
SKUPAJ

Skupaj

v mio €

19
19
19
37
37
204
185
370
666
962
814
370
3.700

Odstotek
investiranja po letih
0,5%
0,5%
0,5%
1,0%
1,0%
5,5%
5,0%
10,0%
18,0%
26,0%
22,0%
10,0%
100,0%

Vir: Lastni izračun

Za izdelavo modelske analize smo naredili projekcijo o predvidenem poslovanju družbe
GEN od leta 2015 do leta 2040, pri čemer so uporabljene naslednje predpostavke:
- Prodajna cena električne energije od 38 €/MWh do 40 €/MWh (v obdobju od
leta 2017 do 2020) ter 42 €/MWh do 55 €/MWh (v obdobju od leta 2021 do
leta 2040).
- Družba z letom 2016 zaključi vlaganja v investicijo HE Brežice.
- Družba poleg projekta JEK 2 ne planira vlaganja v druge večje investicije (npr.
investiranje v HE Mokrice).
- Družba GEN ni zadolžena.
- Država se je odpovedala izplačilu dividende v korist projekta JEK 2.
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Tabela 10: Predvideno poslovanje in finančni položaj družbe GEN energija d.o.o. od leta
2015 do leta 2040
Leto

Prihodki

EBITDA

Amortizacija

EBIT

2015

142,4

2016

142,8

14,0

1,1

12,9

6,0

1,1

2017

4,8

137,8

2,6

1,1

1,5

2018

135,1

2,2

1,0

1,2

2019

135,1

2,2

1,0

1,2

2020

141,5

2,5

1,0

1,5

2021

142,2

5,6

0,8

4,8

2022

156,5

19,8

0,8

19,0

2023

159,6

20,4

0,8

19,6

2024

163,6

26,9

0,8

26,1

2025

177,8

41,0

0,7

40,3

2026

192,2

53,0

0,7

52,3

2027

188,5

51,7

0,7

51,0

2028

192,0

55,3

0,7

54,6

2029

199,5

60,1

0,6

59,5

2030

195,6

58,7

0,6

58,1

2031

195,6

58,6

0,5

58,1

2032

199,5

60,0

0,5

59,5

2033

195,6

62,1

0,4

61,7

2034

679,6

335,1

80,0

255,1

2035

683,5

336,5

80,0

256,5

2036

679,6

335,1

80,0

255,1

2037

679,6

335,1

80,0

255,1

2038

683,5

336,5

80,0

256,5

2039

679,6

335,1

80,0

255,1

2040

679,6

335,1

80,0

255,1

Vir: Lastni izračun

Za podatke o predvidenem denarnem toku nam bodo služili podatki o predvidenem
dobičku pred amortizacijo, plačilih obresti in davkov (EBITDA) v obdobju od leta 2015 do
leta 2040. Za navedene podatke smo predpostavili, da ustrezajo približno podatkom o
predvidenem denarnem toku.
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Tabela 11: Projekcija zagotavljanja lastniškega kapitala po letih v milijonih evrih
Zmožnost zagotavljanja
LK iz poslovanja

Leto

EBITDA

2015

14,0

162,7

2016

6,0

168,7

2017

2,6

171,2

2018

2,2

173,5

2019

2,2

175,7

2020

2,5

178,2

2021

5,6

183,8

2022

19,8

203,6

2023

20,4

224,0

2024

26,9

250,9

2025

41,0

292,0

2026

53,0

345,0

2027

51,7

396,7

2028

55,3

452,0

2029

60,1

512,1

2030

58,7

570,8

2031

58,6

629,4

2032

60,0

689,5

2033

62,1

751,6

2034

335,1

1.086,7

2035

336,5

1.423,2

2036

335,1

1.758,4

2037

335,1

2.093,5

2038

336,5

2.430,0

2039

335,1

2.765,1

2040

335,1

3.100,3

Vir: Lastni izračun

Pri zagotavljanju lastniškega kapitala iz poslovanja smo prišteli še zadržani dobiček v
višini 148,7 milijonov evrov. Iz tabele 11 je razvidno, da lahko GEN sama zagotovi 751,6
milijonov evrov lastniškega kapitala.

6.2.1 Model financiranja, v katerem investicijo v celoti financira nosilec investicije z
lastnimi sredstvi, krediti in izdajo obveznic - Scenarij A
V modelu, v katerem družba GEN financira projekt JEK 2 z lastniškim in dolžniškim
kapitalom, smo kot financiranje z dolžniškim kapitalom uporabili dolgoročni kredit in
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izdajo obveznic. Predhodno smo naredili primerjavo stroškov izdaje obveznic in najetja
dolgoročnega posojila.
Ključna kriterija, ki v praksi pogosto predstavljata zavoro glede izdaje obveznic, v
primerjavi z najetjem dolgoročnega posojila, sta stroški izdaje obveznic in doseganje
zahtevanega donosa.
Stroški financiranja z izdajo obveznic vključujejo obrestne stroške oziroma donosnost do
dospetja, stroške priprave izdaje obveznic in stroške, povezane s postopki pri pristojnih
institucijah.
Ključna pri donosnosti do dospetja je obrestna mera, ta pa je odvisna od bonitetne
ocene ene izmed priznanih bonitetnih družb, kot so Moody's, Standard & Poor's, Dun &
Bradstreet, Fitch Raitins.

Tabela 12: Bonitetna ocena Republike Slovenije
Agencija
Standard and Poor's
Moody's
Fitch Ratings

Bonitetna ocena

Obeti

Zadnja
sprememba

ABaa3
BBB+

pozitivni
stabilni
pozitivni

19.6.2015
23.1.2015
25.9.2015

Vir: Ministrstvo za finance, 2016

Tabela 12 prikazuje bonitetno oceno Republike Slovenije s strani treh bonitetnih družb.
Velja pravilo, da noben izdajatelj ne more imeti boljše bonitetne ocene, kot jo ima
država, v kateri je njen sedež.
Obrestna mera se določi kot pribitek na netvegano obrestno mero. Kot merilo za
netvegano obrestno mero se v evropskem prostoru uporablja nemška državna
obveznica, imenovana Bund.
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Tabela 13: Tabela donosnosti 10-letnih obveznic s pribitki na dan 3. 2. 2016
Donosnost
0,28%
0,61%
0,90%
1,46%
1,58%
0,65%
0,55%
0,41%
0,54%
0,54%
0,95%
1,57%
3,15%
3,01%

Država
Nemčija
Francija
Belgija
Italija
Španija
Danska
Finska
Nizozemska
Avstrija
Češka Republika
Irska
Slovenija
Madžarska
Portugalska

Pribitek
33
62
118
130
37
27
13
26
26
67
129
287
272

Vir: MTS Group, 2016

Tabela 13 prikazuje donose 10-letnih državnih obveznic evropskih držav s pribitki glede
na donosnost nemške državne obveznice.
Tudi nekatera slovenska podjetja že pridobivajo vire financiranja z izdajo obveznic.

Tabela 14: Obveznice slovenskih podjetij
Družba
Telekom d.d.
Gorenje d.d.
SIJ d.d.
Petrol d.d.
Adria Mobil d.o.o.

Bonitetna ocena

Obeti

Moody's Ba2
ni znana
ni znana
Fitch BBBni znana

negativni
n.p.
n.p.
stabilni
n.p.

Datum izdaje
28.1.2015
10.10.2014
28.12.2014
23.6.2014
24.4.2015

Dospelost v
letih
7
5
5
5
5

Obseg
izdaje
300 mio €
73 mio €
40 mi €
265 mio €
24 mio €

Obrestna
mera
4,875%
3,850%
4,500%
3,250%
3,750%

Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev, 2015, Gorenje d.d., 2016, Petrol d.d., 2016, Telekom Slovenije
d.d., 2016, Sij d.d., 2015

Kot je razvidno iz tabele 14, slovenska podjetja v zadnjem obdobju izdajajo v večji meri
obveznice z ročnostjo 5 let. Za daljše časovno ročnost obveznic se je odločila družba
DARS d.d., ki je v letu 2004 izdala obveznice z 20-letno ročnostjo in v letu 2005 z 20- in
15-letno ročnostjo.

77

Tabela 15: Stroški izdaje obveznic

Viri: Ljubljanska borza, 2015, Agencija za trg vrednostnih papirjev, 2014, Centralna klirinško depotna
družba, 2016, Šmon, 2009

Tabela 15 prikazuje vse stroške izdajatelja obveznic v primeru odločitve za izdajo
obveznic.
V nadaljevanju bomo prikazali v tabeli 16 izračun celotnih stroškov izdaje obveznic
slovenskega izdajatelja na hipotetičnem primeru.
Pri izračunu smo uporabili naslednje predpostavke:
- zahtevana donosnost je 3,83 % in je izračunana kot povprečje obrestnih mer
štirih podjetij iz tabele 14, ki imajo ročnost 5 let, in sicer (Petrol d.d., Adria
Mobil, d.o.o., Sij d.d. in Gorenje d.d.),
- zaradi lažje primerljivosti stroškov smo za velikost izdaje vzeli znesek 300
milijonov evrov,
- upoštevali bomo stroške iz tabele 15.

Tabela 16: Skupni stroški izdaje za hipotetičnega izdajatelja navadnih delnic
ROČNOST
5 let

VELIKOST IZDAJE
300 milijonov evrov

SKUPNI STROŠKI IZDAJE
4,36%

Vir: Lastni izračun

Dobljene stroške izdaje obveznic lahko primerjamo s skupnimi stroški najema posojila
enake ročnosti. Pri tem se moramo zavedati omejitev oziroma slabosti takšne
primerjave:
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-

-

-

Podatke o stroških najema dolgoročnega posojila je bilo mogoče pridobiti samo
od Abanke d.d., ostale banke določajo stroške najema posojila individualno za
vsako stranko, pri čemer je izredno pomembna boniteta posojilojemalca.
Stroški izdaja pisma o nameri za odobritev se gibljejo od 110,00 EUR do 1.100,00
EUR in so odvisni višine kredita.
Stroški obdelave vloge se gibljejo 0,44–1,9 % od višine kredita; v svojem izračunu
smo predpostavili obdelavo vloge 0,44 %.
Stroškom smo dodali pribitek na boniteto, pri čemer smo izhajali iz
predpostavke, da izdajatelj ne more imeti boljše bonitete, kot jo ima Republika
Slovenija, višino pribitka pa smo povzeli iz Pravilnika o priznani obrestni meri, ki
za bonitetno BBB+ določa pribitek v višini 20 bazičnih točk.
Nadomestilo za koriščenje kredita se obračuna v višini 0,25 % letno.
Vodenje dolgoročnega kredita banka zaračuna v višini 0,1 % od stanja
neodplačane glavnice kredita letno.
Predpostavili smo, da je kredit zavarovan s tržnimi vrednostnimi papirji, zaradi
česar smo zanemarili stroške zavarovanja.

V nadaljevanju sledi v tabeli 17 prikaz izhodiščnih obrestnih mer za posojila v Abanki d.d.
v mesecu januarju 2016.
Tabela 17: Izhodiščna obrestna mera za dolgoročne kredite v Abanki d.d. v januraju
2016
ROČNOST
3 leta
5 let
10 let
15 let

OBRESTNA MERA
EURIBOR + 2,8 %
EURIBOR + 3,2 %
EURIBOR + 3,6 %
EURIBOR + 4,0 %
Vir: Abanka d.d., 2016

Da bi lahko izračunali celotne stroške najema posojila, jih moramo dodati k obrestni
meri.
V tabeli 18 prikazujemo skupne stroške posojila, ki so primerljivi skupnim stroškom
financiranja z izdajo obveznic.
Tabela 18: Skupni stroški najema posojila z upoštevanjem izhodiščne obrestne mere
ROČNOST
5 let

SKUPNI STROŠKI NAJEMA POSOJILA
4,29%
Vir: Lastni izračun

Na podlagi izračunov in uporabljenih predpostavk lahko trdimo, da so za hipotetičen
primer stroški najetja dolgoročnega posojila na opazovani dan nižji od stroškov izdaje
obveznic, in sicer za 0,07 %. Zaradi minimalne razlike v stroških in predpostavkah, ki so
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pri dejanski izdaji obveznic ali najetju dolgoročnega posojila lahko nekoliko razlikujejo v
obeh primerih, ne moremo splošno sprejeti sklepa, katera oblike financiranja je cenejša.
Lahko pa na podlagi izračunov trdimo, da je financiranje z izdajo obveznic stroškovno
upravičena alternativa najemu posojila.
Pri ugotavljanju sposobnosti financiranja po scenariju A smo za model uporabili
naslednje predpostavke:
- Investicijo v celoti financira družba GEN.
- Razmerje med lastniškim in dolžniškim kapitalom je 20 % v korist lastniškega
kapitala in 80 % v korist dolžniškega kapitala.
Tabela 19: Viri financiranja projekta JEK 2 v milijonih evrih
Število let

Leto

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

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
SKUPAJ

Lastni
kapital
19
19
19
37
37
204
185
222

Dolgoročna
Skupaj
v
Obveznice
posojila
mio €

148
666
962
814
370

19
19
19
37
37
204
185
370
666
962
814
370
3.700

Odstotek
investiranja
po letih
0,5%
0,5%
0,5%
1,0%
1,0%
5,5%
5,0%
10,0%
18,0%
26,0%
22,0%
10,0%
100,0%

Vir: Lastni izračun
-
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Družba je na dan 31. 12. 2014 razpolagala z zadržanim dobičkom v višini 148,7
milijonov evrov.
Za določitev vrednosti kazalnika Dolg/EBITDA, ki ga bomo uporabili za določitev
zgornje meje kreditnega potenciala, smo pridobili podatke nekaterih evropskih
energetskih družb.

Tabela 20: Vrednosti kazalnikov energetskih družb
DRUŽBA
Slovenske elektrarne
Iberdrola Sa
MVM Group
Electrabel
Kozloduy NPP PLC
GDF Suez
CEZ
Verbunt
Vattenfall
Povprečje

DRŽAVA
Slovaška
Španija
Madžarska
Belgija
Bolgarija
Francija
Češka
Avstrija
Švedska

Dolg/ Kapital

Dolg/ EBITDA

Boniteta

0,39
0,70
0,21
0,85
0,14
0,69
0,55
0,77
0,55
0,54

2,99
3,81
1,44
n.p.
0,57
2,25
2,03
4,56
4,20
2,73

BBBBaa1
n.p.
A3
BBBA1
A3
BBB+
BBB+

VirI: Surperperformance SAS, 2016, Slovenske elektrarne, 2015, MVM Group, 20165, Electrabel SA,
2015, Kozloduy NPP PLC, 2015, GDF Suez, 2015, Vattenfall AT, 2015, Lastni izračuni

Podatki izbranih energetskih družb kažejo, da je njihov kreditni potencial med 1,44 x in
4,56 x Dolg/EBITDA. Predpostavili bomo, da je zgornja meja kreditnega potenciala 4,5 x
Dolg/EBITDA.
Kot ključnega posojilodajalca smo predpostavili Export-Import Bank of United States (v
nadaljevanju EX-IM banka), saj smo predpostavili, da se pri izgradnji uporabi tehnologija
ameriškega proizvajalca Westinghouse, in sicer PWR 1.100 MWe. Potencialni evropski
banki EIB in EBRD nista naklonjeni izgradnji novih jedrskih elektrarn, zato smo ju izključili
kot potencialna posojilodajalca.
EX-IM banka daje kredite za vrednost investicije, ki se bo izvozila iz Združenih držav
Amerike. Običajno v višini 85 % vrednosti.
Pogoji kredita EX-IM banke:
• Višina posojila: 1.609,9 milijonov evrov.
• Ročnost: 18 let.
• Moratorij: do leta 2034 na plačilo glavnic in obresti.
• Obdobje črpanja: od leta 2028 do leta 2031.
• Upoštevana obrestna mera: 3,39 % letno.
• Stroški financiranja v času gradnje se delijo na stroške izpostavljenosti (ang.
exposure fee), ki jih ocenjujemo, glede na dostopne podatke EX-IM banke, v
višini 4,82 % od posameznega koriščenega dela kredita, in stroške rezervacije
(ang. commitment fee) v višini 0,5 % nepočrpanega kredita.
Poleg zadolžitve pri EX-IM banki je predvidena zadolžitev pri komercialnih bankah
predpostavimo jo kot sindicirano posojilo:
• Višina posojila: 284,1 milijonov evrov
• Ročnost: 18 let
• Moratorij: do leta 2034 na plačilo glavnic in obresti
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•
•
•

Obdobje črpanja: od leta 2028 do leta 2031
Upoštevana obrestna mera: fiksna, letno 5 %
Zavarovanje: zavarovanje premoženja s hipoteko

Dodaten dolžniški vir za pridobitev manjkajočih sredstev za financiranje projekta JEK 2
bo družba pridobila z izdajo dolgoročnih podjetniških obveznic. V obdobju od leta 2032
do leta 2033 sta v predlaganem modelu upoštevani dve izdaji dolgoročnih obveznic
(vsako leto ena izdaja). Obresti v višini 5 % se začnejo izplačevati takoj po izgradnji, in
sicer z letom 2034, glavnici pa dospeta v plačilo v celoti po dospetju. V modelu je
upoštevan strošek izdaje v višini 0,75 % od vrednosti posamezne izdaje.
1. izdaja
Leto izdaje: 2032
Vrednost izdaje: 754 milijonov evrov
Leto dospetja glavnice: 2042
2. izdaja
Leto izdaje: 2033
Vrednost izdaje: 312 milijonov evrov
Leto dospetja glavnice: 2043

Tabela 21: Model financiranja investicije po scenariju A v milijonih evrih
2015 2016 2017
LASTNA SREDSTVA
14,0 6,0
2,6
Amortizacija
1,1 1,1
1,1
Dobiček iz poslovanja
12,9 4,8
1,5
Viri Zadržani dobiček
0,0 0,0
0,0
sredstev KREDITI
0,0 0,0
0,0
JEK 2 Kredit EX-IM banke
0,0 0,0
0,0
Kredit komercialne banke
0,0 0,0
0,0
OBVEZNICE
0,0 0,0
0,0
SKUPAJ VIRI
14,0 6,0
2,6
STROŠKI PROJEKT JEK 2
0,0 0,0
0,0
Glavnica kredit EX-IM banka
0,0 0,0
0,0
Obresti kredit EX-IM banka
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
Stroški Glavnica kredit komercialna banka
0,0 0,0
0,0
JEK 2 Obresti kredit komer. Banka
Izplačilo kuponov
0,0 0,0
0,0
Stroški izdaje obveznic
0,0 0,0
0,0
SKUPAJ STROŠKI
0,0 0,0
0,0
SALDO
14,0 6,0
2,6
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2,2
2,2
2,5
5,6 19,8 20,4 26,9 41,0 53,0 206,4
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
0,7
1,2
1,2
1,5
4,8 19,0 19,6 26,1 40,3 52,3 51,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 154,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
2,2
2,2
2,5
5,6 19,8 20,4 26,9 41,0 53,0 206,4
0,0
0,0
0,0
0,0 19,0 19,0 19,0 37,0 37,0 204,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 19,0 19,0 19,0 37,0 37,0 204,0
2,2
2,2
2,5
5,6
0,8 1,4 7,9 4,0 16,0
2,4

2028
110,8
0,7
54,6
55,5
75,0
63,8
11,3
0,0
185,8
185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
185,0
0,8

2029
LASTNA SREDSTVA
61,6
Amortizacija
0,6
Dobiček iz poslovanja
59,5
Viri Zadržani dobiček
1,5
sredstev KREDITI
309,0
JEK 2 Kredit EX-IM banke
262,7
Kredit komercialne banke
46,4
OBVEZNICE
0,0
SKUPAJ VIRI
370,6
STROŠKI PROJEKT JEK 2
370,0
Glavnica kredit EX-IM banka
0,0
Obresti kredit EX-IM banka
0,0
0,0
Stroški Glavnica kredit komercialna banka
JEK 2 Obresti kredit komer. Banka
0,0
Izplačilo kuponov
0,0
Stroški izdaje obveznic
0,0
SKUPAJ STROŠKI
370,0
SALDO
0,6

2030
59,2
0,6
58,1
0,5
607,0
516,0
91,1
0,0
666,2
666,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
666,0
0,2

2031
59,1
0,5
58,1
0,5
903,0
767,6
135,5
0,0
962,1
962,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
962,0
0,1

2032
60,0
0,5
59,5
0,0
0,0
0,0
0,0
754,0
814,0
814,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,7
819,7
-5,7

2033
62,1
0,4
61,7
0,0
0,0
0,0
0,0
312,0
374,1
370,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
372,3
1,8

2034
335,1
80,0
255,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335,1
0,0
89,5
53,8
15,8
10,0
53,3
0,0
222,4
112,7

2035
336,5
80,0
256,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
336,5
0,0
89,5
51,6
15,8
9,3
53,3
0,0
219,5
117,1

2036
335,1
80,0
255,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335,1
0,0
89,5
48,5
15,8
8,5
53,3
0,0
215,6
119,5

2037
335,1
80,0
255,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335,1
0,0
89,5
45,5
15,8
7,7
53,3
0,0
211,8
123,3

2038
336,5
80,0
256,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
336,5
0,0
89,5
42,5
15,8
6,9
53,3
0,0
208,0
128,6

2039
335,1
80,0
255,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335,1
0,0
89,5
39,4
15,8
6,1
53,3
0,0
204,1
131,0

2040
335,1
80,0
255,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335,1
0,0
89,5
36,4
15,8
5,3
53,3
0,0
200,3
134,8

SKUPAJ
3.164,3
574,9
2.376,7
212,7
1.894,0
1.609,9
284,1
1.066,0
6.124,3
3.702,0
626,5
317,7
110,5
53,8
373,1
8,0
5.191,6
932,6

Vir: Lastni izračun

Tabela 21 prikazuje, da predlagan model financiranja po scenariju A ob danih
predpostavkah ni primeren za financiranje projekta JEK 2, saj je družba GEN preveč
izpostavljena raznim tveganjem, predvsem finančnemu. GEN je finančno najbolj
izpostavljen od leta 2028 do leta 2033, ko investicija zahteva največje izdatke, ki se
večinoma financirajo z zadolževanjem. Prav tako je sporni kreditni potencial, ki ga
prikazuje tabela 22, saj je razvidno, da je družba ob takih finančni konstrukciji
prezadolžena. Za povečanje deleža lastnih sredstev in s tem nižje izpostavljenosti
tveganju predlagamo družbi dokapitalizacijo s strani privatnega sektorja.
Tabela 22: Izračun kazalnika Dolg/EBITDA
2028
EBITDA + ZADRŽANI DOBIČEK
DOLG - kredit

2029

110,8

61,6

75,0

384,0

2030
59,2

2031
59,1

0,68

6,23

60,0

2033
62,1

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

335,1

336,5

335,1

335,1

336,5

335,1

335,1

991,0 1.894,0 1.894,0 1.894,0 1.788,7 1.683,4 1.578,2 1.472,9

1.367,6 1.262,3 1.157,0

754,0 1.066,0 1.066,0 1.066,0 1.066,0 1.066,0

1.066,0 1.066,0 1.066,0

DOLG - izdaja obveznic
Vrednost kazalnika DOLG/EBITDA

2032

16,73

32,03

44,10

47,68

8,5

8,2

7,9

7,6

7,2

6,9

6,6

Vir: Lastni izračun

Kazalniki v tabeli 22 prikazujejo bistveno odstopanje od zgornje meje kreditnega
potenciala, ki smo ga predpostavili. Najbolj kritično obdobje je od leta 2029 do leta 2033.
Družba naj bi se v navedenem obdobju najbolj zadolževala. Iz tabele 22 je tudi razvidno,
da se s pričetkom obratovanja JEK 2 in z odplačevanjem dolga vrednost kazalnika
Dolg/EBITDA zmanjšuje.

6.2.2 Model vključevanja različnih deležnikov – scenarij B
Osnova predlaganega modela je vključitev različnih deležnikov, ki imajo interes vlagati v
projekt. Deležniki bodo zainteresirani vlagati svoj kapital v projekt le v primeru, da bo
projekt zanje dovolj zanimiv. Projekt mora ustvarjati dovolj velik denarni tok za
servisiranje dolgov in ustvarjanje donosa na vložen kapital.
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Kot potencialne deležnike v slovenskem prostoru, ki bi imeli trenutno interes vlagati
ocenjujemo družbo Petrol d.d. ter podjetja, ki se ukvarjajo s trgovanjem električne
energije poslovnim in gospodinjskim odjemalcem, kot so Elektro energija d.o.o., ECE
d.o.o., Elektro Maribor energija plus d.o.o.
Med energetskimi družbami so potencialni deležniki velike evropske družbe, ki imajo v
svoji sestavi virov tudi jedrski vir. To so EDF Energy, RWE Group, E.ON Group, v regiji tudi
hrvaški HEP d.d.
Med dobavitelji tehnološke opreme se lahko kot potencialna ponudnika pojavljata
francoska Areva in ameriški Westinghause.
Med potencialnimi deležniki bi omenili še rusko družbo Rosatom State Atomic Energy
Corporation.
Slika 7: Model vključevanja različnih deležnikov

Vir: Lastna izdelava

Pri vključevanju različnih deležnikov predpostavimo, da gre za projektno financiranje z
ustanovitvijo projektnega podjetja. Slika 7 prikazuje, da projektno podjetje ustanovijo
družba GEN, strateški partner in dobavitelj tehnologije, in sicer v razmerju 51 % GEN, 25
% strateški partner in 24 % dobavitelj tehnološke opreme. Projektno podjetje bo
financiralo z lastniškim kapitalom, ki ga zagotovijo ustanovitelji projektnega podjetja v
višini svojih lastniških deležev v višini 35 % vrednosti investicije, dolžniški vir investicije
pa bodo predstavljali dolgoročni krediti in izdaja obveznic s strani projektnega podjetja.
Vrednost projekta: 3.700 milijonov evrov.
Lastni kapital: 1.293 milijonov evrov, ki ga zagotovijo GEN v višini 660,45 milijonov evrov,
strateški partner v višini 323,75 milijonov evrov in dobavitelj tehnologije v višini 310,8
milijonov evrov.
Dolžniški kapital: 2.405 milijonov evrov, ki se deli na dolgoročni kredit v višini 1.665
milijonov evrov (45 % vrednosti investicije), in izdaja obveznic projektnega podjetja v
višini 740 milijonov evrov (20 % vrednosti investicije).
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Za najetje dolgoročnega posojila smo predpostavili višino obrestne mere v višini 3,39 %
in ročnost 18 let, donosnost obveznic pa v višini 5 % , z dospelostjo 10 let.
Vsa izplačila, tako dolgoročnega kredita kot obveznosti iz naslova izdaje obveznic, se
začnejo odplačevati prvo leto po pričetku obratovanja elektrarne, v našem primeru v
letu 2034.
Tabela 23: Viri financiranja investicije po scenariju B v milijonih evrih

Leto

Investicijske
potrebe

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
SKUPAJ

19
19
19
37
37
204
185
370
666
962
814
370
3.700

Lastni kapital
projektnega
podjetja
19
19
19
37
37
204
185
370
405

Dolgoročno
posojilo

261
962
444

1.293

Obveznice

370
370
740

1.667

Vir: Lastni izračun

Tabela 23 prikazuje, da bo projektno podjetje investicijo najprej financiralo z lastnim
kapitalom, ki ga prispevajo ustanovitelji, nato z dolgoročnim posojilom, v letu 2032 in
letu 2033 pa bo vsako leto izdalo dolgoročne obveznice v višini 370 milijonov evrov.
Tabela 24: Model financiranja investicij po scenariju B v milijonih evrih
LASTNA SREDSTVA
Viri sredstev Amortizacija
JEK 2
Dobiček iz poslovanja
SKUPAJ VIRI
Glavnica kredit
Obresti kredit
Stroški JEK 2
Izplačilo kuponov
SKUPAJ STROŠKI
SALDO

2034
264,0
80,0
184,0
264,0
92,6
56,5
3,7
152,8
111,2

2035
294,0
80,0
214,0
294,0
92,6
53,4
3,7
149,7
144,3

2036
364,0
80,0
284,0
364,0
92,6
50,2
3,7
146,5
217,5

2037
294,0
80,0
214,0
294,0
92,6
47,1
3,7
143,4
150,6

2038
294,0
80,0
214,0
294,0
92,6
44,0
3,7
140,3
153,7

2039
364,0
80,0
284,0
364,0
92,6
40,8
3,7
137,1
226,9

2040
SKUPAJ
294,0 2.168,0
80,0
560,0
214,0 1.608,0
294,0 2.168,0
92,6
555,6
37,7
329,6
3,7
25,9
134,0
911,1
160,0 1.256,9

Vir: Lastni izračun

Tabela 24 prikazuje zmožnost projektnega podjetja odplačevanja dolžniških virov
financiranja od leta 2034, ko je projektno podjetje začelo odplačevati svoje dolgove.
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Predpostavili smo, da bo imelo projektno podjetje v času izgradnje JEK 2 prejemke
izenačene z izdatki, zato projekcije v času izgradnje nismo prikazali.
Tabela 25: Izračun kazalnika Dolg / EBITDA
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
EBITDA
264,0 294,0 364,0
294,0 294,0 364,0
294,0
DOLG - kredit
1.574,4 1.481,8 1.389,2 1.296,6 1.204,0 1.111,4 1.018,8
DOLG - izdaja obveznic
740,0 740,0 740,0
740,0 740,0 740,0
740,0
Vrednost kazalnika DOLG/EBITDA
8,77
7,56
5,85
6,93
6,61
5,09
5,98
Vir: Lastni izračun

Kazalniki v tabeli 25 prikazujejo tudi v scenariju B, da je projektno podjetje prezadolženo
glede na primerjavo kazalnika, ki ga dosegajo evropske energetske družbe. Iz tabele 25
pa je tudi razvidno, da se kazalnik Dolg/EBITDA vsako leto znižuje.

6.3 Izbor optimalnega modela financiranja
Pri proučevanju scenarija A smo ugotovili, da ob trenutnih tržnih razmerah družba GEN
ne bi bila sposobna financirati projekta JEK 2 po scenariju A.
Pri proučevanju scenarija A smo navedli dokaj optimistične predpostavke, in sicer:
• glede napovedi cen električne energije, za katere danes ne vemo kdaj se bodo
začele dvigovati;
• izvzeli smo investicijo v izgradnjo hidroelektrarne Mokrice, za katero bo morala
družba GEN kot družbenica zagotoviti ustrezna sredstva, ko bo oziroma če bo
prišlo do izgradnje;
• ne predvideva nobenih povečanj vrednosti investicije, ki so se v praksi večkrat
pokazala kot neizogibna.
Menimo, da scenarij A, kljub temu da izkazuje preveliko zadolženost oziroma presega
kreditni potencial glede na povprečje evropskih energetskih družb, preveč izpostavlja
družbo GEN k finančnim tveganjem do drugih družb, ki se nahajajo v skupini GEN. Družba
GEN pa bi se morala scenarija A izogibati tudi zaradi tega, ker ima med svojimi naložbami
tudi Nuklearno elektrarno Krško d.o.o., do katere ima obveznosti, ki jih je dolžna
izpolnjevati po Meddržavni pogodbi.
Scenarij B, ki predvideva ustanovitev projektnega podjetja in vključitev več deležnikov,
se kljub nižji izpostavljenosti finančnim tveganjem družbe GEN, ob danih predpostavkah,
zdi sprejemljiv.
Tudi Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države predvideva gradnjo JEK 2 po
principu skupnih vlaganj, tako domačih kot tujih vlagateljev v projektnem podjetju
(Slovenski državni holding, 2015, str. 53).
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SKLEP
Slovenija je že dalj časa uvozno odvisna država, saj slovenski proizvodni objekti ne
morejo zadostiti porabi električne energije.
V Sloveniji se na energetskem področju zaključuje hidroelektrarna Brežice kot
predzadnja hidroelektrarna na spodnji Savi. Za nadaljnji energetski razvoj so potrebne
strateške usmeritve. Z uveljavitvijo energetskega zakona v letu 2014 čaka Slovenijo
sprejetje Energetskega koncepta Slovenije kot ključnega strateškega dokumenta na
področju energetike.
Dobički energetskih družb so bili v preteklosti ključni viri financiranja investicij. Dobri
poslovni rezultati so družbam omogočali pridobivanje ugodnih tujih virov predvsem z
vidika posojil. Energetske družbe so bile ravno zaradi svojih dobrih poslovnih rezultatov
zanimive za vlaganje zainteresiranih deležnikov predvsem zaradi tega, v kolikor bi se
energetske družbe odločile za izdajo lastnih vrednostnih papirjev.
V zadnjih letih se energetski sektor sooča z izredno nizkimi cenami električne energije,
zaradi česar energetske družbe vse težje ustvarjajo dobičke, nekatere poslovna leta
zaključujejo celo z izgubo. Tudi državni proračun se sooča z iskanjem dodatnih prihodkov
za izdatke države, zato pri infrastrukturnih objektnih nanj kot vir financiranja ne moremo
računati.
Slovenske energetske družbe bodo morale pri vlaganju v svoje proizvodne objekte iskati
finančne vire tudi v zasebnem sektorju, hkrati pa se bodo morale posluževati tudi drugih
oblik financiranja, kot je npr. projektno financiranje. Kot smo že navedli, slovenski
energetski sektor nima izkušenj s projektnim financiranjem. Kot opcija bi bil lahko v
preteklosti projekt izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, vendar do ustanovitve
projektnega podjetja ni prišlo. Za preverjanje hipoteze, da je projektno financiranje eden
izmed načinov vključevanja zasebnega sektorja pri financiranju velikih investicij v
energetskem sektorju, smo uporabili metodo deskripcije in metodo analize, s katerima
smo na podlagi veljavne zakonodaje predstavili hipotetični primer projektnega
financiranja izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi kot možno obliko financiranja
energetskih proizvodnih objektov, na podlagi česar potrjujemo hipotezo 1.
V empiričnem delu magistrske naloge smo proučevali financiranje projetka JEK 2. Kljub
temu da projekta izgradnje JEK 2 država še ni potrdila, družba GEN energija d.o.o. izvaja
vse predhodne študije, potrebne za izgradnjo JEK 2. Za izgradnjo jedrskih elektrarn je
značilno:
- velika kapitalska intenzivnost, pri čemer je potrebno zagotoviti velika začetna
sredstva,
- dolga doba izgradnje, zaradi česar je investitor izpostavljen tveganju zamud, ter
- posledično negotovost glede prekoračitve stroškov in načrta izgradnje.
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Zaradi navedenega je zelo težko pridobiti vire za financiranje jedrske elektrarne. Pri
pregledu modelov financiranja jedrskih elektrarn v svetu je vidna ključna vloga države,
bodisi skozi regulativno podporo jedrski energiji bodisi tudi z zagotavljanjem sredstev.
Možnost financiranja projekta JEK 2 smo proučevali na podlagi dveh scenarijev. Kot
scenarij A smo proučevali možnost financiranja JEK 2 s strani družbe GEN, in sicer iz
dobička, amortizacije in zadolževanja. Kot scenarij B pa smo proučevali možnost
vključevanja tudi drugih deležnikov pri financiranju JEK 2. Za preverjanje hipoteze 3, s
katero trdimo, da je z vidika finančnih tveganj scenarij B ustreznejši od scenarija A, smo
uporabili modelsko analizo.
Za proučevanja scenarija A smo se odločili iz razloga, ker je družba GEN v preteklosti
proučevala možnost financiranja JEK 2 po scenariju A. Glede na to, da so, kot smo že
navedli, cene električne energije na energetskih borzah izredno nizke, dobičkov, ki bi
služili kot vir financiranja, družba ne more več ustvarjati. Tudi napovedi na nemški borzi
EEX in madžarski borzi HUPX do leta 2020 ne kažejo dviga cen električne energije, kar
smo tudi predpostavili pri napovedi poslovanja družbe po scenariju A. Zaradi
navedenega smo v scenariju A predpostavili samo 20-odstotno financiranje z lastnimi
sredstvi. Preostalih 80 odstotkov bi družba zagotovila z zadolževanjem pri izvoznouvozni banki, komercialni banki in z izdajo podjetniških obveznic. Pri dolžniških virih
financiranja smo primerjali stroške izdaje obveznic in najetje dolgoročnega posojila, s
čimer smo želeli preveriti trditev hipoteze 2. S hipotezo 2 smo trdili, da je izdaja obveznic
cenejši vir financiranja velikih investicij v energetskem sektorju od bančnega posojila.
Zaradi omejenosti do dostopa podatkov so nam za primerjavo služili zgolj javno
dostopni podatki. S primerjavo med obema viroma financiranja, zaradi omejenosti
dostopa do podatkov, ne moremo zagotovo trditi, kateri dolžniški vir financiranja je
cenejši, saj nam primerjava pokaže, da so stroški tako najema dolgoročnega kredita kot
izdaje dolgoročnih obveznic zelo izenačeni. Hipoteze 2 ne moremo potrditi niti zavreči.
Iz primerjave lahko zaključimo, da je izdaja obveznic alternativni vir financiranja
dolgoročnemu posojilu.
Izračuni za scenarij A so ob danih predpostavkah pokazali preveliko zadolženost družbe
in preseganje kreditnega potenciala glede na kazalnik Dolg/EBITDA, ki ga dosegajo druge
evropske energetske družbe. Zaradi nerazpoložljivosti podatkov o gibanju cen električne
energije po letu 2020, tveganja povečanja stroškov izgradnje JEK 2 in prevelike
zadolženosti ocenjujemo, da scenarij A ni izvedljiv, zato ga kot možnega zavračamo.
V scenariju B smo proučevali vključevanje različnih deležnikov pri izgradnji JEK 2 z
ustanovitvijo projektnega podjetja, na kar nas usmerja tudi Odlok o upravljanju
kapitalskih naložb države. Proučili in navedli smo potencialne deležnike, za katere
menimo, da podpirajo jedrsko energijo in bi se bili pripravljeni vključiti v projekt JEK 2.
Predpostavili smo, da bi družba GEN imela 51-odstotni delež v projektnem podjetju, 25odstotni strateški partner in 24-odstotni dobavitelj tehnološke opreme. Tudi scenarij B
ob danih predpostavkah ne izkazuje optimalne konstrukcije financiranja, saj kazalnik
Dolg/EBITDA presega kreditni potencial evropskih energetskih družb. Kljub že pri
scenariju A navedenim tveganjem menimo, da bi bil scenarij B izvedljiv za financiranje
projekta JEK 2, s čimer potrjujemo hipotezo 3. O dejanskih možnih scenarijih bo morala
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odločitve sprejeti tudi država. Za družbo GEN bi bilo veliko manj tvegano, da se v
projektno podjetje vključi z manjšim lastniškim deležem ali pa da si za vstop v projektno
podjetje pridobi dodatne vire za vložke v projektno podjetje z dokapitalizacijo, izposojo
denarja med hčerinskimi družbami ali pa s preoblikovanjem premoženja. Nedvoumno
scenarij B neposredno ne ogroža poslovanja družbe GEN in njene skupine, saj poslovanje
projektnega podjetja ni predmet bilanc GEN-a.
Za preverjene hipoteze v magistrski nalogi lahko trdimo, da nam, glede na podane
zaključke, vsaka ugotovitev služi za nadaljnje usmeritve proučevanja projekta JEK 2, ko
bo država v vseh ključnih dokumentih projekt uradno potrdila.
Energetika je ključna dejavnost vsakega gospodarskega razvoja in je bistvena za
doseganje razvojnih ciljev. Država kot nosilka razvoja energetske dejavnosti se zavezuje
k trajnosti, zanesljivosti in konkurenčnosti električne energije. Z navedeno usmeritvijo bi
bilo primerno, da država, kljub negotovosti gibanja cen električne energije na trgu,
upravičenost posamezne investicije v energetskem sektorju prouči z različnimi
analizami, predvidi več scenarijev in odgovorno podpre investicije, ki dajejo Sloveniji
ekonomsko upravičenost in strateške prednosti pred drugimi.
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