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III  

POVZETEK 

Delo obravnava ekonomske posledice razširitve kmetijske dejavnosti z bioplinarno, 

proizvodnjo biodiesla in bioetanola. Vsi trije procesi imajo medsebojni sinergijski 

učinek in pomenijo diverzifikacijo dejavnosti. Podrobno je opisan proces, pripravljen je 

ekonomski, energetski in materialni model procesa. Delo predstavlja poslovni načrt in 

študijo izvedljivosti za tak projekt. Študija ugotavlja, da je projekt tehnološko, 

ekonomsko in ekološko upravičen, čeprav so ekonomski pogoji za tak projekt v 

sedanjih pogojih gospodarske krize izrazito neugodni. 

 

Ključne besede: bioplin, biodiesel, bioetanol, kmetijstvo, poslovni načrt, obnovljivi 

energetski viri, Romunija 

 

SUMMARY 

Economic consequences of expansion of agricultural business with biogas, biodiesel 

and bioethanol plants are investigated. All three processes have mutually synergetic 

effect and present a diversification of the basic activity. The processes are described in 

detail and a financial, energy and materials flow model is developed. This work 

represents a business plan and a feasibility study for such a project. The study concludes 

that the project is technologically, economically and environmentally justified even 

under present very unfavorable conditions of economic crisis. 

 

Key words: biogas, biodiesel, bioethanol, agriculture, business plan, renewable energy 

sources, Romania 
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1 UVOD 

V nalogi se bomo ukvarjali s proučevanjem možnosti nadgraditve obstoječega 

kmetijskega podjetja v Romuniji v bolj kompleksno, bolj energetsko avtonomno 

organizacijo, ki bo vključevala bioplinarno, destilarno bioetanola, oljarno in predelavo 

olja v biodiesel. Ekonomika poslovanja je odvisna od cen proizvedene (zelene) 

električne energije, cen bioenergentov in cen vstopnih surovin, ki jih nadomeščamo z 

lastno proizvodnjo v bioplinarni. 

Podjetje v slovenski lasti, ki v Romuniji deluje na področju kmetijstva, predvsem 

pridelave energetskih pridelkov (oljna ogrščica za biodiesel), preučuje izvedljivost 

investicije v bioplinarno. Projekt naslavlja naslednja poslovna področja: 

− razširjanje in diverzifikacija tržnih možnosti podjetja, 

− tehnološka zaokrožitev dejavnosti, 

− stabilnejše poslovanje in zmanjšanje tveganja, 

− izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo evropski in državni finančni viri, 

− postaviti demonstracijski (večkrat ponovljiv) projekt, ki je ekološko in 

ekonomsko optimalen način izkoriščanja obnovljivih virov energije. 

Namen diplomskega dela je podati odgovor o izvedljivosti projekta v ekonomskem 

smislu. Projekt ima nekaj originalnih komponent, ki jih ne srečujemo v drugih podobnih 

projektih, zato je študija izvedljivosti nujno potrebna. Na osnovi tehničnih in 

ekonomskih izhodišč nameravamo izdelati poslovni načrt, ki bo v finančnem in 

ekonomskem delu dovolj parametriziran, da bo omogočil preučevanje različnih 

scenarijev in s tem študijo občutljivosti projekta na zunanje parametre. 

Na osnovi izdelanega poslovnega načrta namerava podjetje poiskati dodatno 

financiranje projekta. Prav zato bo izdelan poslovni načrt del dokumentacije za 

pridobivanje evropskih in državnih investicijskih subvencij. 

Glede na namen smo v nalogi zasledovali naslednje cilje: 

− izoblikovati projekt v ekonomskem smislu; 

− izdelati kvantificiran opis procesa, ki je temelj projekta, tako v tehničnem 

smislu (materialni in energetski tokovi), kot v ekonomskem smislu 

(ovrednotenje teh tokov); 

− zbrati in analizirati relevantne podatke o zakonodaji, ki regulira proučevano 

področje. 

Osnovna delovna teza projekta je, da je z investicijo v bioplinarno in ostale z njo 

povezane predelovalne zmogljivosti možno tehnično ekonomski proces tako zaokrožiti, 

da bo poslovanje podjetja bolj donosno in manj izpostavljeno tržnim tveganjem. Namen 

našega dela je preveriti to tezo v ekonomskem in poslovnem smislu. 
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Za izdelavo teoretičnega dela naloge smo v celoti uporabili sekundarne vire 

podatkov: literaturo s področja podjetništva, izdelave poslovnih načrtov in ekonomike 

projektov, publikacije in gradiva s strokovnega in tehničnega področja ter relevantno 

zakonodajo. 

V praktično analitičnem delu smo kot primarni vir podatkov uporabili rezultate 

razgovorov in intervjujev z nosilci projektne ideje, v podjetju zaposlenimi tehnologi in 

agronomi ter podatke potencialnih dobaviteljev. Z opazovanjem smo na referenčnih 

inštalacijah pridobili izkustvene informacije. 

Pri izdelavi naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode in vire: 

− deskripcijo in primerjavo relevantne zakonodaje in relevantnih ciljev evropskih 

in nacionalnih politik, ki regulirajo in usmerjajo take projekte1; 

− deskripcijo in primerjavo nekaterih makroekonomskih in makroekoloških 

vidikov projekta; tu na koncizen način predstavimo projekt v pogledu 

njegovega izpolnjevanja družbeno – ekološko – ekonomskih ciljev, ki jih zasle-

dujejo evropske in nacionalne politike2; 

− sintezo pri oblikovanju podrobnega modela procesa3; 

− analizo, kot podlago za izdelavo kvantificiranega modela procesa4; 

Nalogo smo razdelili na dva dela. V prvem, teoretičnem delu naloge povzemamo 

teoretične osnove s področja podjetništva, mednarodnega poslovanja ter teorije izdelave 

poslovnih načrtov, ki so pomembni za razumevanje praktičnega dela diplomske naloge. 

Drugi, praktično – analitični del naloge zajema poslovni načrt kot sintezo procesa v 

tehnološkem in poslovnem smislu, ekonomsko analizo procesa in analizo tveganja. 

Posamezna poglavja v nalogi so različno globoko izdelana, odvisno od pomembnosti za 

proučevano temo. 

V uvodu predstavljamo obravnavan problem, teoretična izhodišča za obravnavo, 

temeljno tezo naloge, metodologijo dela in predpostavke ter omejitve pri proučevanem 

problemu. 

Teoretični (prvi) del naloge je razdeljen na štiri poglavja. V prvem poglavju obrav-

navamo podjetništvo kot ekonomsko kategorijo. V drugem poglavju se ukvarjamo z 

                                                 
1 Ta korak je potreben, ker ima velik vpliv na ekonomiko projekta in ker je nujen sestavni 

del investicijskega elaborata, ki je lahko osnova za pridobitev evropskih investicijskih sredstev. 
2 To je pomembno iz dveh razlogov: nosilci projekta morajo biti sami pri sebi prepričani, 

da "je projekt ne samo ekonomsko koristen" in v vseh relacijah z investitorji, še posebej z 
državnimi ali evropskimi skladi, je potrebno še posebej jasno izpostaviti to plat projekta. 

3 Proces je bil pred začetkom naših aktivnosti opisan le v glavah tehničnih nosilcev 
projekta, ki samo deloma razumejo ekonomske implikacije, opis se je mestoma skliceval na 
podobne delne projekte, ki so bili izvedeni drugje, z argumentom "če se njim splača, se bo tudi 
nam", zato je bila nujna izdelava opisa procesa, ki bo na enak način opisal vse podsisteme. 

4 Jasen opis procesa omogoča kvantificiran opis materialnih in energetskih tokov, ekonom-
ska analiza pa omogoča kvantifikacijo teh tokov v vrednostno / finančno obliko. 
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izzivi malih in srednjih podjetij ob vstopu na mednarodne trge. V tretjem poglavju se 

osredotočimo na teoretična izhodišča pri izdelavi poslovnega načrta in njegovega 

pomena za praktično uporabo pri poslovanju podjetja. 

V drugem delu naloge opisujemo poslovni načrt nadgraditve obravnavanega pod-

jetja. Najprej opisujemo dejavnost, panogo, značilnosti tehnologije, evropske politike 

glede obnovljivih virov energije ter opredelimo bistvene značilnosti bioplinarn v svetu. 

V drugem poglavju opisujemo načrtovani poslovni model, predstavimo tehnologijo in 

procese v bioplinarni, predvidene izdelke in storitve ter posebnosti in inovativno 

komponento zasnovane rešitve kot konkurenčno prednost. V tretjem poglavju opredeli-

mo naš ciljni trg, konkurenco, opisujemo način prodaje na trgu, borzo energije in 

lokalne tržne pogoje ter povzemamo rezultate analize zakonodaje, ki je na energetskem 

trgu in na trgu obnovljivih virov energije ključnega pomena. V četrtem poglavju 

utemeljujemo relativno enostaven načrt trženja. Izhajamo iz empiričnega dejstva, da 

prodamo vso proizvedeno energijo, proizvode in pridelke. Napravimo pregled borznih 

gibanj cen električne energije v Romuniji, borznih gibanj cen zelenih certifikatov, 

pregled borznih gibanj cen relevantnih kmetijskih proizvodov na svetovnem trgu; 

posebej obdelamo potencialno dolgoročne relacije s predelovalci energetskih pridelkov 

– proizvajalci biodiesla, bioetanola in naftnimi trgovci. V petem poglavju predstavimo 

organizacijske, vodstvene in kadrovske zahteve za izvedbo projekta ter opredelimo 

vrzeli v kadrovski strukturi. V šestem poglavju bomo predstavljamo finančni načrt in 

relevantne ekonomske in finančne kazalce ter tokove. V sedmem poglavju prikazujemo 

terminski načrt izvedbe projekta, glavne naloge in aktivnosti ter oceno obsega del in 

investicij. V osmem poglavju prikazujemo rezultate analize tveganja glede na različne 

scenarije. V devetem poglavju opisujemo potencialne razširitve načrtovanega projekta. 

V sklepnem delu naloge predstavljamo ključne ugotovitve, ki se nanašajo na 

izvedljivost projekta pod različnimi pogoji, predstavimo nekaj predlogov in implikacij 

uporabe naloge, povzamemo omejitve naloge in opredelimo možnosti nadaljnjega 

raziskovanja. 
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2 TEORETI ČNA IZHODIŠ ČA PODJETNIŠKE PERSPEKTIVE 

2.1 Zgodovina podjetništva, njegov pomen in prihodnost 

Pojem podjetništva in podjetnika obstaja v zgodovini že od pojava prvih poskusov 

vzpostavitve trgovskih poti in trgovine. Skozi zgodovino sta se vloga in pomen podjet-

nika spreminjala. S pojavom industrializacije so nastale teorije podjetništva, ki so začele 

ločevati ponudnike kapitala od podjetnikov, vendar so praktično vse do sredine 20. 

stoletja podjetnike enačili z managerji, na katere so gledali izključno iz ekonomskega 

vidika. S pojavom tehnološke revolucije se je uveljavil nov pojem podjetnik – inovator. 

Inovacije in njihova uporaba v praksi, nove paradigme ustvarjanja dodane vrednosti v 

poslovnih procesih in družbeno socialnem okolju predstavljajo sodobnim podjetnikom 

nove izzive, ki poleg kreativnosti in zmožnosti uresničevanja novih zamisli od podjet-

nika zahtevajo tudi dobro poznavanje zakonitosti delovanja in vpliva globalnega okolja, 

v katerem poslujejo, številna nova teoretična znanja uporabo praktičnih spoznanj. 

Pomembna lastnost človeka je kreativnost, sposobnost razvoja, inoviranja in 

prilagajanja vedno novim življenjskim in družbenim razmeram. Prav te sposobnosti so v 

taki ali drugačni obliki značilne tudi za podjetništvo. Sodobne teorije ekonomske rasti 

opredeljujejo inoviranje kot enega od ključnih dejavnikov razvoja novih izdelkov in 

storitev. Pri tem pa je pomen procesa razvoja izdelkov in storitev še vedno premalo 

poudarjen. Antončič in soavtorji (2002, 35) opredeljujejo razvojni ciklus izdelka kot 

proces, v katerem se razvijajo in komercializirajo inovacije, katerega ključna točka je 

presek znanja in družbenih potreb, v kateri se začne razvojna stopnja novega izdelka ter 

poudarjajo, da se v fazi ponavljajoče sinteze v t.i. rogu izobilja velikokrat razvijejo 

inovacije, ki jih ni mogoče tržiti, oziroma da je prav ujemanje tehnologije z ustreznim 

trgom in izvedba potrebnih prilagoditev problem vsakega prenosa tehnologije. 

Podjetništvo je brez dvoma eden pomembnejših dejavnikov uspešnega gospo-

darstva vsake države in globalnega poslovnega okolja. Da bi se podjetništvo lahko 

uspešno in hitro razvijalo, je potrebno ugodno družbenopolitično okolje v katerem delu-

je sodobni podjetnik, zato je pomembno, da tudi vlada deluje kot inovator. V Sloveniji 

smo bili tradicionalno nenaklonjeni razvoju podjetništva. Deloma zaradi zgodovinskega 

družbenopolitičnega in gospodarskega okolja, ki takega načina ni podpiral, deloma 

zaradi tradicionalnih vrednot v vzgoji, ki kot edini zanesljiv vir doseganja življenjskih 

ciljev posameznika priznava redno zaposlitev, oziroma ne priznava bolj tveganih 

načinov zaposlovanja. Vključitev v Evropsko skupnost je vzpodbudila slovensko vlado, 

da oblikuje ustrezno politiko in strategijo razvoja malih in srednjih podjetij ki bo 

omogočala njihovo boljšo konkurenčnost in rast. Gospodarska kriza v kateri se je znašlo 

svetovno gospodarstvo v zadnjem času sicer vzpodbuja nove podjetniške ideje in načine 

samozaposlovanja, vendar je pri realizaciji takih projektov ključna vloga države, ki 

mora ustvariti ugodne in prijazne pogoje za njihov razvoj, omejiti zahtevne standarde, ki 
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povečujejo stroške in obveznosti novih podjetnikov ter omogočiti ustrezno strokovno 

pomoč pri načrtovanju in izvedbi. 

Zdi se, da je prihodnost gospodarstva v podjetništvu. Zlasti mala in srednja podjetja 

predstavljajo največji del podjetniškega potenciala. V porastu so številni izobraževalni 

programi, centri za pospeševanje podjetništva, podjetniški inkubatorji in podobno. 

Vlade držav vlagajo nove napore v promoviranje podjetništva in ponujajo podporo pri 

ustanavljanju malih podjetij, saj ta omogočajo nova delovna mesta, razvoj inovacij in 

samozaposlovanje. Vse bolj je ekonomsko zanimiv tudi koncept družinskega podjet-

ništva. Pomembna je tudi družbena podpora podjetništvu, podjetniki postajajo zaželeni 

in cenjeni v vseh gospodarstvih, k čemur pripomore tudi ustrezna in ciljno usmerjena 

medijska podpora. V večjih podjetjih se bo še bolj razvijalo notranje podjetništvo, saj 

raziskave kažejo, da se povečuje število podjetij, ki želijo ustanavljati nova podjetja 

preko notranjega podjetništva. 

2.2 Podjetnik 

Primeri uspešnih podjetij, ki so jih ustanovili uspešni podjetniki in analiza njihovih 

značilnosti kažejo, da imajo uspešni posamezniki nekatere skupne osebne značilnosti: 

podjetnost, kreativnost, inovativnost, zavzetost, odločnost, vztrajnost, zanesljivost. 

Nadalje lahko ugotovimo, da je za uspeh izrednega pomena tudi znanje in strokovnost, 

ustrezna sposobnost vodenja, občutek za ljudi in okolje ter sposobnost obvladovanja 

tveganja. Podjetnik se mora pravočasno odzivati na priložnosti in razumeti pomembnost 

predvidevanja sprememb v prihodnosti. Pri uresničevanju poslovne ideje pa mora imeti 

tudi nekaj sreče. 

Antončič in soavtorji (2002, 65) ugotavljajo, da ni pravega podjetniškega profila in 

da podjetniki prihajajo iz različnih družinskih okolij, imajo različno izobrazbo in 

delovne izkušnje, ter da spol, rasa ali nacionalnost na posameznika kot potencialnega 

podjetnika nimajo vpliva. Pomembni so vzvodi, kot na primer vzornik ali mentor, in 

učinkoviti podporni sistemi pri implementaciji podjetniške ideje. Uspešen podjetnik je 

štiridimenzionalen (Rebernik et. al., 2005, 36): (1) znati mora sanjati, imeti vizijo in 

vedeti kaj hoče (Dream); (2) mora si upati svoje sanje ali vizije uresničiti, upati si 

narediti kar je izsanjal (Dare); (3) sanje niso dovolj, treba je znati narediti, kar si je 

zamislil (Do); (4) ker vsega ne more narediti sam, mora znati naloge delegirati, zadolžiti 

sodelavce, da stvari opravijo namesto njega (Delegate). Glas in Pšeničny (2000, 143) 

opisujeta podjetnika kot osebo, ki ustvari nov posel, pri čemer se srečuje s tveganji in 

negotovostjo, da bi dosegel dobiček in rast v priložnosti, ki jo oceni kot privlačno na 

trgu in za katero poskuša zbrati potrebne vire in pogoje, da bi jo kar najbolje izkoristil. 

Vloga podjetnika je izboljšati in temeljito spremeniti načine proizvodnje z izkori-

ščanjem invencij - ali splošneje - še ne preizkušenih tehnoloških možnosti za proizvod-
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njo novih izdelkov ali starih na nov način, odkriti nov vir za dobavo materiala ali 

odpreti nov obrat za izdelke z reorganizacijo panoge (Antončič in ostali 2002, 28). 

Nagrada za podjetništvo je tesno povezana s tveganjem. Podjetnik je pač tisti, ki 

ima jasnejšo predstavo o tveganju in priložnostih. V vsakem primeru gre za neposredno 

povezavo med podjetnikom in prevzemanjem rizika. Tveganje, ki ga prevzema 

podjetnik, izhaja iz negotovosti poslovanja, s katero se mora spopasti, ko uvaja nove 

kombinacije. Vedeti je treba, kolikšna je ta negotovost in kolikšno je tveganje. 

Poznavanje stopnje negotovosti in z njo povezanega rizika je pomembno zaradi tesne 

povezanosti z višino morebitnega dobička ob izkoriščanju podjetniške priložnosti. Žal 

pa ni nobenega zagotovila, da velika negotovost in tveganje pomenita tudi velik 

dobiček. Gre le za to, da so negotove situacije glavni stimulator inovacijskih priložnosti, 

iz katerih je mogoče kovati dobiček (Rebernik in soavtorji 2005, 6-7). 

2.3 Podjetništvo 

Antončič in ostali (2002, 30) opredeljujejo podjetništvo kot proces, kateremu 

podjetniki namenijo svoj čas in prizadevanja, prevzemajo pripadajoča finančna, 

psihična in druga tveganja za ustvarjanje nečesa novega, vrednega in prejemajo 

pripadajoče nagrade v obliki denarja, osebnega zadovoljstva in neodvisnosti. 

Raziskovalni inštitut GEM (GEM 2009), definira podjetništvo kot »kakršen koli 

poskus posameznika, skupine posameznikov ali obstoječega podjetja, da bi ustvarili 

novo podjetje ali poslovno dejavnost, bodisi da gre za samozaposlitev, novo podjetje ali 

razširitev že obstoječega podjetja«. 

Podjetništvo je torej kompleksen družbeni pojav, ki ima številne plati in ga je zato 

treba proučevati iz številnih zornih kotov. Izhaja iz dejstva, da na velikost in obseg 

podjetništva vplivajo različne okoliščine, ki pa so za vsako državo specifične (Rebernik, 

Tominc, Pušnik 2008, 27). 

Podjetništvo je iskanje in snovanje poslovnih idej, prehod ideje v poslovno 

priložnost, izziv in priložnost, uporaba različnih danih pogojev in virov ter kontrola nad 

njimi, prizadevanje za ustvarjenje čim večjega finančnega uspeha ob čim manjšem 

tveganju. Podjetništvo je tudi človeška ustvarjalna dejavnost, z vso energijo in 

iniciativo, zato zahteva jasno vizijo, močno pripadnost ideji in vzpodbudo za njeno 

uresničitev (Šauperl 2007, 7-22). 

Ustvarjalnost - kot proces razvoja novih idej in iskanja novih rešitev - ter inoviranje 

- kot proces uporabe novih idej za reševanje problemov in iskanje novih poslovnih 

priložnosti - sta tesno povezana in tvorita sestavni del podjetništva. 

Podjetništvo lahko opredelimo z različnih vidikov. Z vidika obsega in rasti lahko 

govorimo o malih podjetjih ali malem podjetništvu in o podjetništvu z velikim 

potencialom rasti. Podjetja nastajajo kot posledice podjetniškega odločitvenega procesa 

in jih s tega vidika lahko razvrščamo v tri skupine (Antončič in ostali, 2002, 34): 
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− podjetje življenjskega sloga – majhno podjetje, ki preživlja lastnika in navadno 

ne raste, 

− ustanovitveno podjetje – vrsta podjetja, ki nastane na podlagi raziskav in 

razvoja ter nikoli ne proda svojih delnic na kapitalskem trgu, 

− podjetje z visokim potencialom rasti – ima visok potencial rasti in se zanj 

zanimajo investitorji, 

− gazele – podjetja z zelo hitro rastjo. 

Podjetja nastajajo iz potrebe podjetnika, da se samozaposli ali pa kot posledica 

iskanja, ustvarjanja ali udejanjanja poslovne priložnosti. Podjetništvo ima več pojavnih 

oblik, med katerimi v nadaljevanju povzemamo značilnosti družinskega podjetništva, 

notranjega in mednarnodnega podjetništva. 

2.3.1 Družinsko podjetništvo 

Na globalnem trgu in tudi v Sloveniji deluje zelo veliko družinskih podjetij. Če je 

za domači trg značilno, da so družinska podjetja zlasti manjša, pa v svetovnem merilu 

poznamo kar nekaj zelo velikih in uspešnih družinskih podjetij: BMW (včasih), 

Mecedes-Benz (včasih), Fiat (donedavno), Lego in še nekatere svetovne korporacije. 

Poleg vidika lastništva in vodenja je za tako obliko podjetništva prav gotovo zanimiv 

tudi socialni in čustveni vidik, saj gre praviloma za podjetje, v katerem sta zaposlena 

vsaj dva ali več članov ene družine in se lastništvo in vodenje prenaša iz ene generacije 

v drugo. Prednosti družinskega podjetja so zlasti v visoki stopnji motivacije in preda-

nosti podjetju, jasnih vrednotah, hitrejšemu odločanju, večjem znanju, zanesljivosti in 

zaupanju. Vse navedeno pa so lahko tudi pomanjkljivost takega podjetja. Dodatno lahko 

kot pomanjkljivosti opredelimo še problematiko nasledstva, zaposlovanje nekompe-

tentnih družinskih članov, zelo pogosto so prisotna čustva pri vodenju, taka podjetja 

težje pridobivajo sredstva zunanjih investitorjev. 

Družinska podjetja so prav zaradi čustvene komponente zelo ranljiva. Pomembno 

je, da ima podjetje jasno opredeljene dolgoročne cilje in razvojno strategijo poslovanja, 

ter da uspe v poslovnem procesu uspešno razmejevati čustveni vidik od profesionalnega 

pristopa. Številni uspešni primeri takih podjetij in njihove blagovne znamke so dokaz, 

da bodo družinska podjetja še naprej predstavljala pomemben del gospodarstva nekega 

okolja. 

2.3.2 Notranje podjetništvo 

Sodobno podjetništvo temelji na inovacijah. Raziskave kažejo, da na uspešnost 

podjetij pomembno vpliva sposobnost podjetja, da v svoje poslovno okolje vključi 

kulturo dinamičnega notranjega podjetništva. Sodobna filozofija uspešnega podjetja ni 

samo v doseganju finančnih ciljev, ampak v združevanju teh ciljev z intuitivnim 
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razumevanjem pomena vrednot in poslanstva kot temeljev in vzvodov rasti in napredka 

podjetja. 

Ko govorimo o notranjem podjetništvu praviloma mislimo na podjetništvo znotraj 

organizacije, ki se kaže v obliki novo-nastalih podjetij ali enot, novih programov, 

inoviranih proizvodih ali storitvah, samoprenovi, prevzemanju tveganj in usmerjenosti v 

pozitivne spremembe v podjetju. Antončič-Hisrichova raziskava (2000) razkriva, da 

notranje podjetništvo vpliva na tri vidike uspešnosti organizacije: ustvarjanje 

premoženja (novi razpoložljivi viri za rast), rast: absolutno (prihodki od prodaje, število 

zaposlenih) in relativno (večanje tržnega deleža) ter donosnost: absolutno (dobičkovnost 

prodaje, donosnost kapitala, donosnost sredstev) in relativno (v odnosu do tekmecev). 

Na notranje podjetništvo vplivajo tako dejavniki okolja in prave strateške povezave 

podjetja, kakor tudi notranji dejavniki v podjetju. Prav ustvarjanje pogojev za notranje 

podjetništvo, nove oblike vodenja in inovativnosti je dolgotrajen proces, ki zahteva 

spremembo miselnosti podjetja. Gre torej za proces, v katerem podjetje in zlasti njegovo 

vodstvo ciljno motivira, osvešča in izobražuje svoje zaposlene. Pomembne so izkušnje 

in dobra praksa vrhunskih podjetij z najvišjo tržno vrednostjo v mednarodni konkurenci, 

ki želijo v svojo politiko in filozofijo poslovanja vnašajo inovacijski duh in si želijo 

dolgoročno uresničevati trajnostno rast. 

Slika 1: Model notranjega podjetništva 

Dejavniki okolja
•Dinamičnost
•Tehnološke priložnosti
•Rast panoge
•Povprašeanje po novih izdelkih
•Neugodne spremembe
•Rivalstvo v panogi

Organizacija
NOTRANJI DEJAVNIKI
•Komunikacija
•Formalni nadzor
•Analiza okolja
•Organizacjska podpora
•Vrednote
STRATEŠKE POVEZAVE
•Število povezav
•Komunikacija
•Zaupanje
•Organizacijska podpora
•Skladnost vrednot

Notranje podjetništvo
•Novi posli
•Nove enote/podjetja
•Inovacije izdelkov/storitev
•Tehnološke inovacije
•Samprenova
•Prevzemanje tveganja
•proaktivnost

Rezultat
•Rast
•Dobiček 

 
Vir: (Antončič, Hisrich 2000) 

2.3.3 Mednarodno podjetništvo 

Antončič in ostali (2002, 108) navajajo, da je mednarodno podjetništvo proces, ko 

podjetnik izvaja poslovne dejavnosti prek državnih meja in da postaja mednarodno 
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poslovanje vse bolj pomembno za podjetja vseh velikosti, ne le za nekaj največjih 

podjetij, in da vsako podjetje danes tekmuje v hiperkonkurenčnem globalnem 

gospodarstvu. Razlogov za to je več. Po eni strani gre za uresničevanje temeljne ideje o 

obstoju in rasti podjetja, uresničevanju osebnih ciljev podjetnikov, višjem nivoju znanja, 

gradnji učinkovitih poslovnih mrež ter dostopnosti do virov informacij in dobre prakse. 

Na drugi strani pa gre za željo in potrebo po pridobivanju redkih virov, prenosu 

tehnologije in znanja. Večja podjetja se praviloma hitreje in lažje vključijo v 

mednarodno poslovanje. Če želijo preživeti, se zaradi učinkov globalizacije in 

homogenizacije trga, kontinuiranega trenda zniževanja stroškov proizvodnje, večjega 

učinka transportnih poti in zahtevah po hitrem odzivu na dogajanje na trgu, se tudi mala 

in srednje velika podjetja vedno bolj pogosto vključujejo v procese internacionalizacije. 

Obstaja več teorij in modelov, ki preučujejo internacionalizacijo podjetij in 

temeljijo na različnih vidikih razlogov za vstop podjetja na mednarodni trg. Integrativni 

konceptualni model internacionalizacije malih in srednjih podjetij na osnovi določljivk 

in posledic internacionalizacije dopolnjuje podobne teoretične modele z namenom 

izgradnje centralnega koncepta internacionalizacije in s podjetnikovim človeškim in 

družbenim kapitalom kot najpomembnejše determinante internacionalizacije takih 

podjetij (povzeto po Ruzzier, Konečnik 2007). 

Slika 2: Razširjeni model internacionalizacije malih in srednjih podjetij 

Podjetnikov
Človeški kapital

•Mednarodne spretnosti
•Mednarodna usmerjenost
•Zaznavanje okolja
•Managerski know-how

Družbeni kapital 

Lastnosti podjetja
•Število zaposlenih
•Prihodki

Značilnosti okolja
•Domače okolje
•Mednarodno okolje

Internacionalizacija podjetja
•Način vstopa
•Trg
•Čas vstopa
•Proizvod
•Učinek internacionalizacije

Poslovanje podjetja
•Rast prihodkov
•Donosnost 

+

+

+

+ (-)

 
Vir: (Ruzzier in Konečnik 2007, 49) 

Za vstop podjetij na mednarodne trge so pomembni številni dejavniki, med katerimi 

lastnosti podjetnika, njegov človeški in družbeni kapital predstavljajo pomemben pogoj 

internacionalizacije podjetja. Podjetja morajo zagotavljati pogoje za internacionalizacijo 

tudi z vidika števila in strukture zaposlenih ter zadostne finančne moči. Morajo tudi 

prepoznati in strateško upoštevati ključne dejavnike novega okolja. 

Podjetje lahko vstopa na tuji trg na več različnih načinov. Najpogostejši in 

praviloma tudi prvi način je izvoz, ki ob vstopu na mednarodni trg za podjetje ne 
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predstavlja izrazito velikega tveganja. Pogosto podjetje vstopa na tuje trge zaradi 

prenosa tehnologij in znanja preko licenčnih razmerij, franšiz in pomembnih strateških 

povezav ali izvedbe pogodbenih projektov v tujini. Najbolj tvegan vstop na mednarodni 

trg predstavljajo neposredne investicije na tuje trge. Taka oblika vstopa in poslovanja 

zahteva veliko znanja in izkušenj in še zlasti velika investicijska finančna sredstva, ki 

jih mora podjetje zagotoviti v relativno kratkem času. 

Poslovanje podjetja v mednarodnem poslovnem okolju je zahtevno tudi z vidika 

obvladovanja trga odjemalcev in konkurence, poznavanja družbeno ekonomskih razmer, 

politike in zakonodaje ter kulture okolja. Velike razlike v načinu in pogojih poslovanja 

zahtevajo od podjetij velike napore v prilagajanju in sposobnost prepoznavanja, 

razumevanja in obvladovanja teh razlik. 

Eden od najpomembnejših dejavnikov uspeha je odločitev o tem, kaj bo na tujem 

trgu podjetje ponujalo. Izdelek ali storitev, ki ga podjetje uspešno trži doma, je potrebno 

pogosto prilagoditi načinu uporabe in potrebam novega okolja. Nemalokrat so 

preverjene tržne aktivnosti neuspešne v novem okolju. Tudi velika podjetja, ki imajo 

prepoznavne blagovne znamke, nemalokrat prilagodijo vsebine in/ali oblike izdelkov in 

storitev okusu in potrebam novih trgov. 

Strateška odločitev o internacionalizaciji podjetja vključuje tudi odgovor na dilemo 

o ustanovitvi mednarodnega podjetja ali alternativni postopni internacionalizaciji. 

Učinek internacionalizacije merimo v obsegu in rasti mednarodne prodaje, ki sta 

odvisna od panoge, starosti in velikosti podjetja, sta na začetku običajno negativna, 

kasneje pa pozitivna. 

Ruzzier in Konečnik (2007) v svoji raziskavi ugotavljata, da večja podjetja 

dosegajo višje stopnje internacionalizacije in so bolj uspešna v svojem mednarodnem 

poslovanju, kar pomeni, da je smiselno razmišljati o ustanavljanju mednarodnih podjetij 

takrat, ko podjetje doseže dovolj velik obseg poslovanja na domačem trgu. Za manjša 

podjetja, ki še ne dosegajo kritične velikosti, pa je bolj smiselno, da mednarodne 

aktivnosti usmerjajo v drugačne, manj tvegane oblike poslovanja. Avtorja skleneta svoje 

ugotovitve z nasvetom podjetnikom, da je internacionalizacija smiselna in nujna, vendar 

v pravem trenutku in ne za vsako ceno. 

2.4 Podjetniški proces 

Podjetniški proces je proces v katerem se odvija celoten življenjski cikel podjetja, 

od poslovne ideje, opredelitve in ovrednotenja poslovne priložnosti, procesa iskanja 

ustrezne vizije in modeliranja poslovne politike podjetja, izdelave poslovnega načrta, 

ustanovitve podjetja, njegovega vodenja, rasti in umiranja. (Antončič in ostali 2002, 54) 

opisujejo proces v štirih stopnjah: (1) opredelitev in ovrednotenje priložnosti, (2) 

priprava poslovnega načrta, (3) določitev potrebnih sredstev, (4) vodenje ustanovljenega 

podjetja. Podjetnik ne more izpeljati nobene faze neodvisno od naslednje faze. Ne glede 
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na to ali gre za ustanavljanje novega podjetja ali širitev obstoječega, se nekatere faze 

med seboj prepletajo. Ugotovitve posamezne stopnje vplivajo na že opredeljene 

strategije, jih dopolnjujejo in spreminjajo. 

Model podjetniškega procesa je kompleksna triada v katero vstopajo tri osnovne 

gonilne sile: podjetnik, podjetniška priložnost in potrebna sredstva za realizacijo. Vsaka 

od teh sil ima svojevrsten odnos do okolja, spreminjanje njihovih razmerij do okolja pa 

ustvarja proces, ki rezultira v neki novi vrednosti (pozveto po Glas & Pšeničny 2000, 

61). Po Timmonsu dinamični model podjetniškega procesa vključuje iniciativo 

posameznika ali skupine, organizacijo za izvedbo, managerske aktivnosti za uresničitev 

ideje, avtonomijo in prevzem odgovornosti ter različne vplive okolja. 

Slika 3: Timmonsov model podjetniškega procesa 

SREDSTVA

Podjetnik -
ustanovitelj

TIM

PRILOŽNOST
Zelo

omejena
Npr. velika,
rastoča in 
neomejena

Negotovost,
tveganje

Trg kapitala

Poslovni načrt

Stiki in pasti
Menedžment

KOMUNIKACIJE

USTVARJALNOST

Različnost

VODITELJSTVO

Vplivi okolja

 
Vir: (Pšeničny 2000, 59) 

2.5 Opredelitev in ovrednotenje priložnosti 

V procesu analiziranja poslovne ideje ali priložnosti za ustanovitev novega podjetja 

ali novega projekta v obstoječem podjetju lahko podjetje uporabi formalne ali 

neformalne načine opredeljevanja poslovnih priložnosti. Večja in bolj priznana podjetja 

praviloma nove ideje iščejo na zelo formalen način (raziskave, analize in podobno), 

večina manjših podjetij in podjetnikov pa uporablja različne neformalne vire za iskanje 

idej. Proces ovrednotenja temelji na preverjanju in razumevanju dejavnikov, ki 

ustvarjajo določeno priložnost in rezultira v velikosti trga, časovni dimenziji izvedbe in 

seveda potrebnih sredstev za izvedbo. Pomembna je tudi sinergija podjetnikovih 

(managerskih) osebnih interesov in ciljev, ustrezno znanje, sposobnosti ter motivacija 

udeležencev v procesu (povzeto po Antončič in ostali 2002, 77). 
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2.6 Poslovno načrtovanje in njegov pomen 

Antončič in ostali (2002, 186) vidijo poslovni načrt kot pisni dokument, ki ga 

pripravi podjetnik in ki opisuje vse pomembne zunanje in notranje elemente, vpletene v 

začetek novega posla. Pogosto gre za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, 

proizvodnja in kadri. Loteva se tako kratkoročnih kot dolgoročnih odločitev za prva tri 

leta dejavnosti. S tem poslovni načrt odgovarja na vprašanja, kot so: kje sem zdaj, kam 

grem in kako bom tja prišel. S poslovnim načrtom poskušamo dokazati upravičenost 

ustanovitve in delovanja podjetja ter strategije in taktike, ki bodo ustvarjala čim nižje 

stroške in tveganja pri poslovnih odločitvah, s tem da poslovni načrt temelji na 

objektivnosti in kritični presoji poslovnih zamisli (Kovač 1990, 4-2). Rebernik in 

Repovž (2000, 52) prikažeta uporabnost poslovnega načrta še natančneje. Za vsako 

poslovno priložnost, ki se kaže kot realna, je treba izdelati poslovni načrt. In sicer ne 

glede na to, ali gre za poslovno priložnost, ki bo (pre)zaposlila obstoječe človeške vire, 

ali pa za priložnost, ki je usmerjena k pritegnitvi zunanjega kapitala. 

Dejstvo je, da je poslovni načrt v taki ali drugačni obliki nujen za vsako podjetje. 

Ne samo za nove projekte in nova podjetja, tudi vsakoletno, operativno načrtovanje ima 

veliko komponent formalnega poslovnega načrta. Podjetja v letnih načrtih preverjajo in 

usklajujejo razvojne načrte, prilagajajo izvedbene strategije in podobno. Poslovni načrt 

je pomemben pri pridobivanju strateških partnerjev, financiranju in tudi interni informi-

ranosti v podjetju. Dober poslovni načrt pomaga zaposlenim v podjetju razumeti, kako 

bo podjetje doseglo načrtovane cilje, interne in zunanje dejavnike, ki vplivajo na 

poslovanje, njihove vzroke in posledice. Jasne informacije in smernice krepijo 

zavezanost k doseganju načrtovanih ciljev posameznikov, skupin in managementa. 

Poslovnega načrta ne izdelamo zato, da bi se ga natančno držali, ampak zato, da nam 

pomaga pri odločanju, vodenju in spremljanju poslovanja. In čeprav je pomembno, da je 

podjetje v današnjem poslovnem okolju čim bolj prilagodljivo in se mora na spremembe 

na trgu odzivati zelo hitro, je nujno, da tega ne počne na pamet. Vse prevečkrat se v 

praksi dogaja, da so napisani poslovni načrti samo papir, ki pa se v praksi ne uporablja 

kot temeljna podlaga za izvajanje načrtovane dejavnosti. 
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3 POSLOVNI NAČRT NADGRADNJE DEJAVNOSTI PODJETJA 
SLOROM SRL 

3.1 Opis obstoječega podjetja, osnovne dejavnosti in poslovne ideje 

Podjetje SC Slorom srl (v nadaljevanju Slorom) je romunsko podjetje slovenskih 

lastnikov, ki se že četrto sezono ukvarja s poljedelsko pridelavo v Romuniji. Podjetje 

obdeluje približno 2100 ha najetih površin na dveh glavnih lokacijah, ki sta približno 40 

km narazen. Celotna dejavnost se izvaja v regiji Olt v južni Romuniji (približno 200 km 

zahodno od Bukarešte, 200 km vzhodno od Djerdapa in 50 km severno od Donave). 

Podjetje ima 10 zaposlenih, v zadnjih dveh letih je ustvarilo po približno 700 k€ 

letne prodaje, dobiček je bil v obeh sezonah okrog ničle. Podjetje je v zadnjih dveh letih 

intenzivno investiralo v svojo poljedelsko opremo v obsegu približno 950 k€. 

Slorom je nastal z idejo odkupa in pridelave energetskih pridelkov, predvsem oljne 

ogrščice5, zato ima Slorom sklenjeno pogodbo o odkupu oljne ogrščice s slovenskim 

proizvajalcem biodiesla, Pinus d.d. v Račah pri Mariboru. Prva resna dobava oljne 

ogrščice v Pinus je bila izvedena v septembru 2008, za žetev 2009 pa naj bi Pinus 

financiral celotno proizvodnjo oljne ogrščice (vendar ima zaradi prenizkih cen nafte 

resne finančne težave in s tem financiranje pridelave precej zamuja). 

Ker je zaradi kolobarja pridelavo nemogoče omejiti na energetske kulture, prideluje 

Slorom tudi klasične prehranske kulture na približno treh četrtinah površin (odvisno od 

sezone). Podjetje v zadnjih dveh sezonah izvaja vse operacije z lastno opremo, zaenkrat 

pa nima lastnih skladiščnih zmogljivosti in zato ves pridelek takoj proda na prostem 

trgu oz. ga lokalno skladišči v najetem silosu in organizira transport k Pinusu. 

V zadnjih treh sezonah so se na osnovi izkušenj izpostavile naslednje slabosti 

poslovnega modela: 

− uporaba zunanjih storitev je v Romuniji zelo tvegana, neučinkovita, draga in 

večinoma nekakovostna – zato je po (dragi) lekciji v prvi sezoni Slorom 

investiral približno 950 k€ v svojo opremo; 

− odvisnost od takojšnje prodaje pridelka pomeni, da se pridelek prodaja po 

neugodnih cenah – zato je nujno imeti vsaj delno možnost skladiščenja 

pridelka, da ga je mogoče prodajati ob ugodnejših pogojih; 

− variabilnost cen je v poljedelstvu ogromna6; 

− za doseganje višjih dodanih vrednosti je potrebno imeti integrirano dodatno 

predelavo pridelkov; 

                                                 
5 Pravilen izraz je oljna ogrščica in ne morda oljna repica, ki se pogosto pojavlja predvsem 

v popularni literaturi kot napačen prevzem iz nemščine. 
6 To je deloma posledica obdobja v začetku finančne krize, ko se je del špekulativnega 

kapitala preselil na trg surovin – nafte in kmetijskih pridelkov. 
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− možnost skladiščenja in možnost dodatne predelave bi omogočila izbor najbolj 

optimalnega načina prodaje pridelka. 

Če sledimo izvorni usmeritvi podjetja na področje energetskih surovin, je najbolj 

naravna predelava pridelkov v energente. Energetski pridelki se uporabljajo za 

naslednje energetske namene: 

− oljna ogrščica, delno sončnica: stiskanje olja, predelava v biodiesel, 

− koruza, sirek in/ali sladkorna pesa: fermentacija, destilacija v bioetanol, 

− vsa ostala biomasa: siliranje in digestacija v bioplin, ki ga uporabimo v 

kogeneracijski napravi za pridobivanje elektrike in toplote. 

Navedene možnosti se med seboj dopolnjujejo: 

− v procesu kogeneracije električne in toplotne energije dobivamo toploto, ki jo 

lahko porabimo v drugih procesih; 

− v procesu digestacije v bioplinarni pridobivamo digestat (blato), ki je (po 

sušenju) uporabno kot gnojilo pri pridelavi poljščin; 

− ostanek pri stiskanju olja (pogača) sicer lahko uporabimo / prodamo za krmo, 

lahko pa ga uporabimo kot kakovosten substrat za pridobivanje bioplina; 

− ostanek pri transesterifikaciji je (neprečiščen) glicerol, ki ga lahko prodamo7 

ali pa ga uporabimo (v omejenih količinah) kot substrat v bioplinarni; 

− ostanek pri pridobivanju bioetanola (drozga) lahko prav tako uporabimo kot 

kakovosten substrat za pridobivanje bioplina (alternativna uporaba je krma); 

− del proizvedenega biodiesla lahko nadomesti nafto v kmetijski pridelavi. 

Posebej pomembno je, da zgoraj omenjene različne možnosti ponujajo izbiro za 

uporabo proizvodov in pridelkov v odvisnosti od zunanjih ekonomskih pogojev – v 

primerjavi z običajno kmetijsko proizvodnjo, kjer lahko izbiramo med kulturami (eno 

sezono vnaprej) in morda še izbiramo čas prodaje (če imamo skladiščne kapacitete), 

lahko v našem primeru izbiramo med prodajo kultur (takoj ali po skladiščenju) in 

prodajo proizvodov iz njih, in s tem izberemo ekonomsko optimalno možnost. 

Še bolj kot samo povečanje dodane vrednosti pa je pomembna fleksibilnost 

procesa. Ko je proces postavljen, je mogoče pridelek v odvisnosti od tržnih cen bodisi 

prodati ali pa ga predelati. Vmesne produkte je možno prodajati ali predelati v bioplin in 

elektriko. Tržne cene na energetskem področju in tržne cene na področju prehrambenih 

surovin in agro-energetskem področju so med seboj malo odvisne. 

Nenazadnje pa predstavlja taka instalacija bioplinarne in ostale predelave 

energetskih pridelkov novost v evropskem, zagotovo pa v romunskem okolju. Zato 

                                                 
7 Cena neprečiščenega glicerola je v zadnjih letih prav zaradi velike proizvodnje biodiesla 

padla takorekoč na nič (še dve leti nazaj je bila okrog 150 €/t). 
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namerava Slorom postati demonstracijski center za tovrstne instalacije in take instalacije 

na osnovi svojih izkušenj ponoviti v drugih primerih. Za to ima potrebne človeške vire 

in to bi lahko predstavljalo pomemben kasnejši vir prihodkov in naslova inženiring 

poslov. (Al Seadi 2007) 

3.2 Dejavnost in panoga 

Po svoji osnovni dejavnosti bi podjetje Slorom lahko uvrstili v kmetijsko panogo, 

kamor spada tudi predelava kmetijskih pridelkov, ki jih podjetje goji. Glede na to, da so 

kmetijski pridelki v osnovi namenjeni predelavi v biodieselsko gorivo, oziroma so samo 

kot stranski produkt zaradi kolobarja občasno prodani tudi na trgu kmetijskih izdelkov 

se Slorom že od vsega začetka pozicionira v energetsko panogo, bolj natančno v panogo 

obnovljivih virov energije. Nov program, ki ga podjetje namerava uvesti v svojo 

dejavnost, pa ga v celoti uvršča med ponudnike zelene energije. 

3.2.1 Osnovne tehnologije pri proizvodnji zelene energije 

Energija je osnova sodobnega človekovega življenja. Človeštvo težko sprejema 

dejstvo, da je energija vse dražja, da v prihodnosti preskrba ne bo več zagotovljena na 

tradicionalni način in da je prišel čas, ko je potrebno poiskati nove rešitve in 

alternativne, poceni in po možnosti obnovljive vire energije. Med več možnostmi sta 

prav gotovo najbolj zanimivi potencial bioplinarn in proizvodnje biogoriv kot na primer 

biodiesla in bioetanola. 

Proces anaerobne digestacije8 ni posebej nova tehnologija. Od nekdaj je znana 

gorljivost t.i. deponijskih plinov – plinov, ki uhajajo iz smetišč. Od vekomaj je poznana 

anaerobna digestacija, ki pomeni "zorenje" hlevskega gnoja, kompostiranje in kopico 

drugih naravnih procesov (kjer sicer nastali plini uhajajo v zrak). V sedemdesetih in 

osemdesetih letih je bila posebno popularna ideja, da bi tovrstne procese uporabljali v 

nerazvitem svetu za pridobivanje toplotne in električne energije. Novejše raziskave in 

tehnologija pa so pokazale, da je poleg proizvodnje toplote in električne energije vedno 

bolj realno pričakovati tudi pomemben delež v omrežju zemeljskega plina, metana, 

bioetanola, biogoriv, glicerola in industrijskih ter krmih surovin. Z bioplinsko 

tehnologijo se odpirajo številne nove možnosti energetske oskrbe z ugodnimi učinki na 

okolje, gospodarstvo in kmetijstvo. 

                                                 
8 Anaerobna digestacija je biološki proces, ki se odvija pri pogojih, kjer kisik ni prisoten in 

v katerem mikroorganizmi razgrajujejo organske snovi v ogljikov dioksid in metan. V literaturi 
se dokaj izmenljivo uporabljata izraza fermentacija in digestacija. V našem kontekstu bomo 
poskušali sistematično uporabljati izraz digestacija za anaerobno pretvorbo organskih snovi v 
bioplin, izraz fermentacija pa bomo rezervirali za alkoholno vrenje, torej proces, v katerem 
kvasovke pretvorijo sladkorje v substratu v alkohole. Tudi alkoholna fermentacija je anaeroben 
proces. Digestacijo v našem smislu izvajajo bakterije, fermentacijo pa kvasovke. 
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Biomasa je vse, kar zraste na Zemlji, v energetskem smislu predstavlja s pomočjo 

fotosinteze uskladiščeno sončno energijo. Pomembna prednost biomase v primerjavi z 

drugimi obnovljivimi viri je v tem, da jo lahko skladiščimo in energijo proizvedemo 

takrat, ko jo potrebujemo. Ima pa tudi omejitve, saj so kmetijske površine prvenstveno 

namenjene pridelavi hrane in surovin9. Lesni in gozdni ostanki v lesno predelovalni 

industriji, kmetijski pridelki in ostanki in odpadki iz kmetijstva, živinoreje, 

prehrambene industrije, organski odpadki v gospodinjstvih se odlično razgradijo s 

pomočjo anaerobne digestacije (povzeto po Šumenjak Sabol 2007). Biomaso, ki jo 

uporabimo za pridobivanje bioplina, bomo imenovali substrat. 

Bioplin je obnovljiv nosilec energije. V kontroliranih postopkih bakterije organske 

surovine spreminjajo v visokoenergetski bioplin in organsko gnojilo. Med rastjo se v 

rastlinah kopiči energija sonca, v bioplinski napravi pa se le-ta sprošča. Proces 

digestacije (anaerobne razgradnje), ki poteka v več fazah, razgradi organski material do 

produktov, ki imajo visok delež ogljikovega dioksida in metana. Z dokaj enostavnim 

procesom spremenimo bioplin v električno energijo (plinski motor ali turbina in 

generator) pri čemer se pri izgorevanju sprošča velika količina toplote, ki jo lahko 

uporabimo v industrijskih procesih, gospodinjstvih ali lastnem proizvodnem ciklusu  

(Makarovič 2007). Alternativni produkt je metan, ki ga prečiščenega lahko vključimo v 

omrežje zemeljskega plina ali uporabljamo za plinski pogon motornih vozil (Persson et 

al. 2006; Saikkonen 2006). 

Organsko gnojilo kot stranski produkt v bioplinarni (digestorsko blato) ima številne 

prednosti v primerjavi s klasičnimi organskimi kmetijskimi gnojili ali kemičnimi 

gnojili. Taka gnojila v primerjavi z ostalimi organskimi gnojili predstavljajo zmanjšan 

potencial za infekcijo z mikroorganizmi in ne vsebujejo nekaterih inhibitorjev rasti. So 

tudi zelo primerna zamenjava za nekatera mineralna gnojila. Omogočajo povečan delež 

suhe snovi v pridelkih, večjo varnost hrane (višji higienski parametri), zlasti pri 

zelenjavi. Digestorsko blato je treba uporabljati previdno: v prevelikih količinah v 

tekoči obliki ima lahko zelo negativne posledice na rodovitnost zemlje (Unterfrauner 

2007). 

                                                 
9 Dilema "energija ali hrana" je postala v zadnjem letu – v obdobju visokih cen hrane – zelo 

popularna tema. Je pa to umetno ustvarjena dilema, ki jo je spodbudil splošen gnev nad 
višanjem cen hrane (ki pa je bila predvsem posledica špekulantskega obnašanja pred prihajajočo 
krizo). Biodiesel je nastal zato, da bi lahko izkoristili veliko proizvodnjo oljne ogrščice, ki so jo 
predvsem v severnoevropskih področjih sejali namesto prahe v kolobarju. V našem primeru je 
npr. vsa Sloromova proizvodnja hrane dodatna proizvodnja, ki je brez energetske uporabe sploh 
ne bi bilo (vsa naša zemljišča so bila neobdelana). Ta dilema je delno upravičena v primeru 
proizvodnje bioetanola iz koruze (ne pa npr. iz sladkornega trsa), ker je energetska bilanca take 
intenzivne proizvodnje blizu nič. Tudi tu ima naš primer specifičnost: z gnojili iz bioplinarne 
močno zmanjšamo energetsko porabo za pridobivanje umetnih gnojil in tako postane tudi ta 
energetska bilanca signifikantno pozitivna. 
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Biodiesel je biogorivo iz obnovljivih virov, ker se surovine za njegovo proizvodnjo 

neprestano obnavljajo preko pretvarjanja sončne energije v kemijsko (ogljikovodiki v 

rastlinah), Biodiesel je možno pridobivati iz surovega ali odpadnega rastlinskega olja ali 

živalskih maščob. Najpomembnejša surovina za proizvodnjo biodiesla v evropskih 

državah je oljna ogrščica (82,82 %), sledi sončnica (12,50 %) in ostale surovine 

(palmovo in sojino olje). V ZDA in drugje po svetu pa je glavna surovina soja10. 

Biodiesel se uporablja samostojno, kot čisto gorivo ali kot dodatek v zmeseh s plinskim 

oljem (dieslom)11 (Nielsen et al. 2007; Msangi et al. 2008). 

Bioetanol je danes eden od pomembnih nadomestkov za motorne bencine v vozilih. 

Pridobivamo ga s postopkom hidrolize in fermentacije sladkorjev v kmetijskih 

pridelkih, najpogosteje iz sladkorne pese, koruze ali žit (v tropskih krajih pa predvsem 

iz sladkornega trsa). Z mešanjem etanola z bencinskim gorivom bistveno povečamo 

vsebnost kisika v gorivu, kar pomembno izboljša izgorevanje. Kalorična vrednost 

etanola je v primerjavi z bencini nekoliko nižja. Promet v svetovnem merilu prispeva 

kar 22 % vseh toplogrednih plinov, uporaba mešanice pa zmanjšuje porabo že močno 

omejenih fosilnih goriv, bioetanol pa je tudi manj strupen od njih. Bioetanol ima 

občutno višje oktansko število od običajnih bencinov. Obstajajo načrti motorjev, ki bi s 

selektivno uporabo etanola imeli višji izkoristek od navadnih bencinskih motorjev.12 

(Hettinga et al. 2008) 

3.2.2 Kratek opis politik EU glede obnovljivih virov energije 

EU v direktivi 2001/77/ES (EUR-Lex 2009) zahteva do leta 2010 uporabo vsaj 5,75 

% obnovljivih virov energije v transportu. Ta odstotek je bil za leto 2006 določen na 

najmanj 2 %. Ta direktiva je od leta 2002 povzročila velik premik v pridelavi oljne 

                                                 
10 Pri izboru surovin za biodiesel nastajajo omejitve predvsem zaradi izpolnjevanja 

(nekoliko umetnega) standarda EN14214. Ta standard je bil "napisan na kožo" nemških kmetov, 
ki so iskali tržišče za viške oljne ogrščice. Tehnično so dejanske omejitve pri izboru surovin 
predvsem v izpolnjevanju lastnosti goriva za zimske razmere – pozimi potrebujemo več 
ogrščičnega olja, poleti lahko proizvajamo biodiesel iz drugih olj (vendar potem hitro uide 
omejitvam standarda EN14214). 

11 Čeprav je mogoče prebrati trditve, da bi biodiesel lahko pomembno nadomestil potrebe 
po uvoženi nafti, to (iz klasičnih kmetijskih surovin) nikoli ne bo delež, ki bi bil večji od nekaj 
(manj kot 10) odstotkov porabe goriv v transportu. Je pa biodiesel ceneno gorivo proizvedeno 
po enostavnem postopku, zato bo najbrž vedno imel svoje mesto v energetski bilanci. Danes se 
v prototipnih količinah pojavljajo biogoriva druge generacije, ki se pridobivajo iz bolj 
raznovrstne biomase z mnogo bolj zahtevnimi postopki (Fischer-Tropfsch). Tukaj govorimo o 
izdelovanju standardnih tekočih goriv iz celuloze in lignina, pa tudi o gojenju alg kot biomase. 
Vsi ti postopki so od široke industrijske proizvodnje oddaljeni še najmanj pet let. 

12 Bioetanol je daleč bolj popularen v Braziliji in ZDA kot v Evropi, biodiesel pa ravno 
obratno. To se vidi tudi v deležu svetovne proizvodnje: Brazilija proizvede 45,2%, ZDA 44,5%, 
Evropa pa le 2,6% svetovne proizvodnje bioetanola. Pri biodieslu pa so razmerja: Evropa 88,6% 
(samo Nemčija 54,5%), ZDA pa le 8,2% svetovne proizvodnje biodiesla (vir [Msangi et al. 
2008]). 
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ogrščice in ogromne investicije v kapacitete za predelavo rastlinskih olj v biodiesel. 

Osnovna davčna iniciativa za tovrstno dejavnost je dejstvo, da biogoriva niso obdavčena 

s trošarinami, ki sicer veljajo za ostala transportna goriva. Res je, da je tudi s to 

pomembno davčno razliko ob trenutno izjemno nizkih cenah fosilnih goriv (kot 

posledica gospodarske krize) ekonomija biogoriv vprašljiva in da so tudi sicer mnogi 

distributerji goriv raje plačevali kazni za neizpolnjevanje gornje direktive, kot da bi jo 

izpolnjevali. Kljub temu so se biogoriva v nekaterih evropskih državah vseeno precej 

dobro prijela (Nemčija, Avstrija, Švedska). Če EU misli resno z navedeno direktivo, bo 

morala do leta 2010 vpeljati tudi resne implementacijske ukrepe, da izogibanje izvajanju 

direktive ne bo bolj ekonomično kot njeno upoštevanje. (Evropska komisija 2006a; 

2006b; 2008) 

EU je v strateških dokumentih sprejetih v prvi polovici leta 2008 sprejela cilj, da bo 

do leta 2020 skupaj uporabljala 20 % delež obnovljive energije. Ta cilj sicer v časih 

gospodarske krize nekateri postavljajo pod vprašaj, vendar uradno stališče EU in 

stališča večjih in pomembnejših evropskih držav še vedno vztrajajo pri tem cilju in v 

tovrstnih ekoloških tehnologijah vidijo razvojno priložnost za izhod iz krize. (Evropska 

komisija 2009a; 2009b) 

3.2.3 Proizvodnja obnovljive energije v svetu 

Celotna človeška civilizacija je danes ključno odvisna od fosilnih goriv: premoga, 

nafte in zemeljskega plina, ki so neobnovljivi energetski viri, kar pomeni, da se bodo 

sčasoma izčrpali in postali predragi, ali pa bo njihovo pridobivanje preveč škodovalo 

okolju. Dodatni neobnovljiv vir energije je jedrska energija, ki sicer nima toplogrednih 

učinkov, pač pa že sedaj predstavlja precejšnje ekološko tveganje zaradi problema 

shranjevanja izrabljenih goriv in potencialnega velikega tveganja v primeru nesreč. 

Obnovljivi energetski viri, kot so veter, sončna energija in biogoriva za razliko od 

neobnovljivih virov nimajo omejenih zalog in ne prispevajo k toplogrednim učinkom13 

(Makarovič 2007). 

V svetovnem merilu imamo danes več kot 5 milijonov naprav za pridobivanje 

plina, vendar jih večina predstavlja manjše in preproste inštalacije; zlasti v Indiji in na 

Kitajskem so namenjene večinoma gospodinjstvom. V Evropi je proizvodnja bioplina 

najbolj razvita na Danskem in Švedskem, v Nemčiji in Švici, kjer se s sodobnimi 

bioplinarnami večinoma izvaja električne energije in toplote. V Sloveniji je prva 

                                                 
13 To trditev je potrebno včasih pojasnjevati tudi strokovnjakom: biogoriva ne prispevajo k 

emisiji toplogrednih plinov, ker je bil tisti CO2, ki se sprosti pri izgorevanju, še pred enim letom 
že v zraku. Rastline vežejo CO2 iz zraka v biomaso, ta se potem ob gorenju biomase sprosti. 
Neto efekt na CO2 v ozračju je le v dodatni energiji, ki jo ob pridelavi porabimo (nafta, 
proizvodnja gnojil, …). 
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bioplinarna začela obratovati že leta 1995 v farmi Ihan, do danes pa jih obratuje deset 

(Puchas 2007). 

Vodilna evropska država po proizvodnji bioplina je Nemčija s skoraj 3.600 

kogeneracijskimi14 inštalacijami. Proizvodnja metana predstavlja v Nemčiji največji 

potencial in tudi najhitreje rastoči segment v panogi zelene energije (raste hitreje od 

vetrne, fotovoltaične in hidroenergije) (Fachverband Biogas 2009). Ocenjujejo, da se bo 

posledično odprlo 85.000 novih delovnih mest (ACON 2008). Nemčija je tudi največji 

izvoznik opreme za bioplinarne; številna podjetja, ki so doslej postavljala objekte v 

Nemčiji, iščejo posle v tujini. (EurObserv’ER Project 2007) 

Avstrija je kot prva evropska država postavila zahteve glede sestave in kvalitete 

biodieselsekga goriva, ki so kasneje postale osnova mednarodnega standarda. Z dokaj 

veliko predelovalno industrijo biodiesla razpolaga tudi Italija, ki je najbrž tudi največja 

proizvajalka naprav za proizvodnjo biodiesla. 

V Sloveniji smo izvedli kar nekaj raziskav in študij. Najbolj resno proizvodnjo 

biodiesla v Sloveniji ima Pinus, ki v skupnem projektu s Petrolom gradi novo 

proizvodnjo s kapaciteto 42.000 t biodiesla letno. Zelo zanimiv obrat za proizvodnjo 

biodiesla je imel tudi Jože Jerič v Gančanih, ki pa je žal v letu 2007 pogorel. Velik, 

morda celo megalomanski projekt proizvodnje biodiesla je pripravljala tudi Ekonafta 

Lendava, vendar se projekt že nekaj let ni premaknil. Slovenske potrebe po biodieslu so 

okrog 72.000 ton letno. Pogoji gospodarske krize z nizkimi cenami nafte pa gotovo niso 

ugodni za razvoj tovrstnih projektov. Rezultat krize je tudi začasno zapiranje mnogih 

obratov v Avstriji in Nemčiji. 

V svetovnem merilu je prav gotovo opaziti trend porasta proizvodnje in porabe 

obnovljivih virov energije. V preteklih letih je ta segment v panogi rasel 20 do 30 % na 

leto. Svetovne raziskave kažejo, da bo proizvodnja in skladiščenje take energije 

najhitreje rastoči sektor v panogi v naslednjih dvajsetih letih. Tržni trendi predvidevajo 

porast celotnega obsega trga zelene energije iz 95,8 milijard US$, kar predstavlja obseg 

trga konec leta 2007 na 124,4 milijard US$ do leta 2010 in 198,1 milijard US$ do leta 

2015 (ACON 2008). 

Na področju proizvodnje bioetanola je danes v svetu vodilna Brazilija (45,2 % 

svetovne proizvodnje), sledijo ZDA s 44,5 %. Kitajska proizvede 5,5 % svetovne 

proizvodnje bioetanola, EU pa komaj 2,6 %. V proizvodnji biodiesla je vodilna v svetu 

Nemčija, ki proizvede kar 54,5 % vse svetovne količine biodiesla, sledi ji Francija s 
                                                 
14 Izraz kogeneracija pomeni hkratno pridobivanje toplote in elektrike (torej koncept 

termoelektrarna – toplarna). Izkoristek toplote pri pridobivanju elektrike je v najboljšem 
primeru okrog 45% (mi računamo na 38%). Če znamo preostalo toploto izkoristiti, je tako 
pridobivanje elektrike IN toplote mnogo bolj ekonomično. Za bioplinarne na splošno velja, da je 
obratovanje lahko ekonomično le, če znamo izkoristiti vsaj del proizvedene toplote. Pojavlja se 
tudi izraz trigeneracija, kjer poleg elektriktričnega generatorja poganjamo tudi toplotno črpalko 
in tako izvajamo hlajenje. 
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14,5 %. Skupaj proizvedejo države EU kar 88,6 % svetovne proizvodnje, ZDA 8,2 %, 

ostale države pa komaj 3,2 % vse proizvodnje (Msangi 2008). 

Skupaj s potencialom trga seveda raste tudi konkurenca. Čeprav nekatere študije 

kažejo, da bi z realizacijo načrtovanih obsegov in glede na še neizkoriščen potencial, 

EU do leta 2020 lahko v celoti nadomestila vso uvoženo količino naravnega plina iz 

Rusije, je dejstvo, da predstavlja ogromen potencial bioplina Amerika in še zlasti 

Kitajska. 

3.3 Opis novega programa 

Obstoječo kmetijsko proizvodnjo nameravamo dopolniti z bioplinarno, oljarno, 

obratom za proizvodnjo biodiesla in obratom za proizvodnjo bioetanola. Navedeni 

proizvodni procesi se med seboj dopolnjujejo in povezujejo: 

− bioplinarna proizvaja električno energijo, ki jo deloma porabljamo v ostalih 

dveh procesih; 

− bioplinarna proizvaja toplotno energijo, ki jo deloma porabljamo v ostalih dveh 

procesih15; 

− bioplinarna proizvaja organska gnojila, ki deloma pokrivajo potrebe po gnojilih 

za kmetijsko proizvodnjo; 

− ostanek pri proizvodnji biodiesla sta oljna pogača in glicerol, ki ju lahko 

porabimo kot kakovosten substrat v bioplinarni; 

− ostanek pri proizvodnji bioetanola je drozga, ki jo lahko porabimo kot 

kakovosten substrat v bioplinarni. 

Proizvodi, ki jih lahko ponujamo trgu so poleg dosedanjih kmetijskih pridelkov 

torej: 

− električna energija, 

− toplotna energija (vsaj v začetku je ne bomo uspeli prodajati), 

− biodiesel, 

− bioetanol, 

− pogača oljne ogrščice (lahko bi jo prodajali kot krmo; v našem poslovnem 

načrtu je ne prodajamo, temveč v celoti porabimo v bioplinarni), 

− neprečiščen glicerol (lahko bi ga prodali kemijski industriji; v našem 

poslovnem načrtu ga ne prodajamo, temveč v celoti porabimo v bioplinarni), 

− koruzna drozga (ostanek pri destilaciji bioetanola) (lahko bi jo prodajali kot 

krmo; v našem poslovnem načrtu je ne prodajamo, temveč v celoti porabimo v 

bioplinarni). 
                                                 
15 Še vedno pa ostaja prebitek toplotne energije, ki bi lahko predstavljala vir za komunalno 

ogrevanje, npr. 50-100 hiš. 
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3.3.1 Specifičnosti naše ideje (inovativna komponenta projekta) 

Naš koncept energetskega kompleksa je edinstven po tem, da s sklopom med seboj 

povezanih procesov medsebojno znižuje stroške in omogoča vsaj delno porabo sicer 

odvečne toplotne energije. Velika večina bioplinskih naprav v svetu vsaj deloma temelji 

na izkoriščanju gnojnice ali celo živalskih odpadkov; mi smo se odločili za koncept, ki 

temelji povsem na poljedeljski proizvodnji. Take bioplinarne so redke (na Švedskem je 

od dobrih 300 bioplinarn samo 4 takih, ki uporabljajo samo silažo) (Lindow 2007). Ni 

nam znano, da bi obstajala podobna instalacija, ki bi integrirala vse tri procese na tak 

način, kot to počnemo mi. (Ahrer at al. 2007; Al Seadi 2007; 

3.3.2 Opis tehnologije ter materialnih in energetskih tokov 

Projekt predvideva postavitev treh med seboj odvisnih sklopov: 

− bioplinarno s silažnim bunkerjem, 

− oljarno in proizvodnjo biodiesla, 

− mlin, fermentacijo in destilarno bioetanola, 

− skladiščne kapacitete za pridelke, ki čakajo na predelavo. 

Procese, materialne in energetske tokove najbolje prikazuje slika 4 na strani 27. Na 

kratko opišimo vsak proces posebej: 

Bioplinarna 

− Za potrebe bioplinarne pridelujemo nekaj energetsko bogatih kultur (za primer 

smo v načrtu navedli silažno koruzo, ozimna tritikalo, sirek (sorghum), krmno 

peso in črno deteljo; natančen seznam je lahko drugačen in prilagojen vsaki 

sezoni posebej). Silažne kulture pridelujemo na približno 600 ha površine. 

− Pridelek iz teh površin prenesemo v silažni bunker, kjer se pridelek z mlečno 

kislinskim postopkom konzervira (postopek je gospodinjsko najlažje opisati 

kot kisanje zelja); pri tem ohrani vso energetsko vrednost). Silažni bunker je 

velik betonski kanal (širine 30 m, višine 10 m in skupne dolžine 370 m. 

Pridelek se v bunker naloži kar se da gosto (tlači se ga s traktorji) in prekrije s 

folijo, da se silira s čimmanj zraka. 

− Bioplinarna je sestavljena iz dveh velikih posod (digestorjev). Posodi sta valja 

višine 15 m in premera okrog 50 m. Posodi imata betonsko ogrodje, znotraj pa 

izolacijo in notranji plašč iz nerjavečega jekla. V notranjosti imata grelce in 

mešalo. V prvo posodo dajemo silažo z ustrezno količino vode (100 ton na 

dan), ki v povprečju v posodi ostane približno 30 dni, torej vsak dan približno 

enako količino digestata prenesemo v naslednjo posodo, kjer digestat ostane 

naslednjih 15-20 dni. Posodi sta nepredušno prekriti s primerno folijo, pod njo 



Poslovni načrt nadgradnje dejavnosti podjetja Slorom srl 

24 

je še tkanina, ki zmanjšuje izločanje žvepla. V digestorjih ni zraka, tam poteka 

anaerobna bakterijska digestacija (po gospodinjsko bi temu rekli 

kompostiranje). Iz raztopine se izloča bioplin, ki ga sestavljata metan (CH4) in 

CO2. Nastali bioplin hranimo v prostoru nad digestatom (volumen zadošča za 

hranjenje približno 5 dnevne proizvodnje). (Internationales Wirtschaftsforum 

Regenerative Energien 2008; SOFTplus 2009) 

− Bioplin iz digestorjev vodimo v (dva) plinska motorja, ki poganjata 

generatorja, ki sta priključena na (javno) električno omrežje. Moč generatorjev 

v našem izračunu je 2 MW16, delujeta pa 70 % časa (ponoči, ko je energije 

dovolj in je poceni, jih ustavimo). Iz motorjev dobivamo tudi vročo vodo 

(temperatura blizu 100° C, ki nosi okrog 62 % vse energije). Vročo vodo 

uporabljamo za gretje digestorjev in za ostale tehnološke potrebe (biodiesel in 

bioetanol) (Ahrer et al. 2007). 

− Digestat iz druge posode odvzemamo (spet približno 100 ton na dan, ga (delno) 

posušimo in shranimo na prostoru silažnih bunkerjev. To digestorsko blato 

kasneje uporabimo kot gnojilo. Vodo, ki jo pri sušenju (delno) izločimo, lahko 

vračamo v digestor. 

Oljarna, Biodiesel 

− za proizvodno biodiesla pridelujemo oljno ogrščico (OO) na približno 600 ha 

površine. 

− Po žetvi seme OO hranimo v prezračenem silosu. Letno pridelamo približno 

1800 ton OO in za to potrebujemo silos volumna dobrih 3000 m3 (višina 15 m, 

premer 16 m). 

− Seme oljne ogrščice stisnemo v stiskalnici. Pred tem in med tem seme grejemo 

(z vročo vodo iz plinskih motorjev), da povečamo delež izločenega olja. 

Stisnemo približno 30 % olja, torej letno skupaj okrog 540 ton. Pri tem dobimo 

tudi okrog 1260 ton oljne pogače. Pri stiskanju semen ne smemo preveč greti, 

saj bi s tem izločili iz semen preveč fosforja in bi bil pred predelavo v biodiesel 

potreben še en korak: degumiranje. (GreenLab Energy 2006) 

− Oljno pogačo bi lahko prodali za krmo, vendar jo v našem procesu takoj 

uporabimo kot substrat v digestorju (še toplo, da ne izgubljamo toplotne 

energije). Na dan stisnemo iz lastnega pridelka slabe 3 tone olja (200 dni po 16 

ur dnevno), v investicijskem načrtu pa smo predvideli stiskalnico s kapaciteto 

280 kg olja na uro, ker je to najmanjša smiselna kapaciteta). 

                                                 
16 Za primerjavo: moč nuklearke v Krškem je 660 MW, moč hidroelekrarne Medvode je 27 

MW. 
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− Olje se prečisti s filtriranjem in centrifugiranjem (predvsem želimo izločiti 

vodo in trdne delce). 

− Pri proizvodnji biodiesla v olje vmešamo ustrezno količino metanola in 

ustrezno količino katalizatorja. Z nekaj gretja in veliko mešanja steče reakcija, 

v kateri nastaneta biodiesel in glicerol. Glicerol se odstrani kot usedlina, 

biodiesel se prečisti17 in je pripravljen za odpremo. 

− Nastali glicerol (z nekaj vode in kančkom biodiesla) takoj uporabimo kot 

substrat v bioplinarni. 

− V procesu potrebujemo dnevna vmesna skladišča in skladišče za končni 

produkt. 

− Obstajajo tudi druge tehnologije proizvodnje biodiesla, ki delajo v 

kontinuiranem procesu; naš načrt je zaenkrat postaviti enostavno tehnologijo, 

ki je tu opisana, ni pa izključeno, da ne bi razmislili tudi o bolj sofisticiranih 

tehnologijah, če so ekonomične v tako majhnem merilu. 

Bioetanol 

− Za proizvodnjo bioetanola pridelujemo koruzo ali sladki sirek ali sladkorno 

peso (v kalkulacijah vedno navajamo koruzo). To kulturo pridelujemo na 

približno 600 ha in pridelamo okrog 4800 ton koruze. 

− Po spravilu pridelek hranimo v silosu. Pred skladiščenjem ga moramo posušiti 

na dovolj nizko vlažnost, da se ne pokvari – za to lahko uporabimo odvečno 

toploto iz plinskih motorjev. Potrebna kapaciteta silosa je okrog 7000 m3 

(dvakrat 15 m višine in 16 m premera). 

− Obstajata dve različni tehnologiji za proizvodnjo etanola: suho ali mokro 

mletje. Suho mletje je novejša tehnologija, ki je zagotovo primernejša za večje 

instalacije, ni pa čisto jasno, ali je primerna tudi za tako majhno instalacijo, kot 

je naša. V nadaljevanju podajamo poenostavljen opis skupnih značilnosti 

tehnologij. (Madson & Monceaux 2003; Hettinga 2008) 

− V osnovi je pridelava podobna kuhanju žganja. Pridelek zmeljemo (dnevno 24 

t, 1500 kg na uro), ga prekuhamo (predvsem za sterilizacijo), dodamo nekaj 

kalečega ječmena (encim amilazo, ki škrob razgradi v sladkorje) in potem 

pustimo fermentirati primeren čas, da kvasovke z alkoholnim vrenjem pridelajo 

dovolj etanola (poenostavljeno). 

− Kaša gre v destilacijo na temperaturi 78,4° C. Toploto dobimo iz vročo vodo iz 

plinskih motorjev. Z destilacijo izločimo 96 % alkohol. 

                                                 
17 Čiščenje biodiesla se izvaja s spiranjem z vodo in centrifugiranjem, obstajajo tudi suhi 

postopki. 
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− Dodatna dehidracija (zvišanje koncentracije na 100 % etanola) je zahtevnejši 

proces in se ga danes izvaja praviloma z molekulskimi siti. Za to so potrebni 

visoki tlaki in nekaj pare na višji temperaturi, ki je ne moremo zagotoviti z 

vročo vodo iz plinskih motorjev, zato moramo tu direktno uporabljati metanske 

grelce. 

− Proizvedeni etanol shranjujemo v izhodnem skladišču. Deset dnevna kapaciteta 

je približno 100 m3
. pri proizvodnji okrog 9 ton na dan. 

Produkti procesov so torej: električna energija, toplotna energija (ki je precejšen del 

ne izrabimo), digestorsko blato (gnojilo), semena oljne ogrščice, olje oljne ogrščice, 

oljna pogača, biodiesel, glicerin, koruza18, bioetanol, koruzna drozga19 in seveda 

dosedanji poljedelski produkti, ki smo jih v naših planih generično predstavili kot 

pšenico. Vse zgoraj navedene produkte lahko bodisi prodajamo ali pa uporabimo v 

procesu. Načrt procesa in vse finančne načrte smo napravili tako, da smo predvideli 

maksimalno izrabo vmesnih produktov v nadaljnjih procesih. Samo v zadnjem delu, ko 

govorimo o analizi procesa, smo spreminjali cene vmesnih produktov in se odločali za 

proizvodnjo samo v tistih primerih, ko je ta ekonomsko upravičena. 

                                                 
18 Koruzo jemljemo generično, lahko je tudi sirek ali sladkorna pesa. 
19 Koruzna drozga se na ameriških borzah pojavlja kot DDGS – distillers dried grains with 

solubles. 
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Slika 4: Procesi, materialni in energetski tokovi 
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3.3.3 Model procesa 

Model procesa smo izdelali na osnovi tehnoloških kalkulacij kmetijske pridelave in 

tehnoloških kalkulacij za posamezne podprocese (bioplinarna, proizvodnja biodiesla in 

proizvodnja bioetanola). 

Tehnološke kalkulacije kmetijske pridelave so v Slorom izdelane za vse kulture, ki 

jih podjetje prideluje. Primer take kalkulacije je v prilogi A. Za vsako kulturo so 

časovno (na mesec natančno) navedene vse operacije, stroji, ki so zanje potrebni, obseg 

potrebnega dela, poraba nafte, poraba materialov (seme, gnojila, fitofarmacevtiki) in 

ostali stroški, ki ob tem nastajajo (npr. zavarovanje). Vse navedeno je pripravljeno v 

kalkulaciji na hektar pridelave v lejih in v evrih, preračunano pa tudi na predvideno 

skupno površino kulture in glede na predviden pridelek na tono pridelka. V kalkulacijah 

so posebej navedeni še stroški najemnine, stroški amortizacije in vzdrževanja strojev in 

opreme pa so preračunani iz skupnega zneska na strošek na hektar. Za naše namene so 

te kalkulacije preveč podrobne, zato smo iz kalkulacij izločili stroške pridelave v treh 

kategorijah: stroške nafte (ker želimo nafto nadomeščati z lastnim biodieslom), stroške 

gnojil (ker želimo gnojila nadomeščati z digestorskim blatom), vse ostale materialne 

stroške pa smo združili v ostale stroške pridelave. Tako smo dobili precej natančno 

kalkulacijo variabilnih stroškov pridelave. 

Posebej smo iz tehnoloških kalkulacij izločili tudi stroške najemnin, potrebnega 

dela, vzdrževalne stroške in amortizacijo, ki v finančnih planih nastopajo posebej, 

bodisi v svoji kategoriji (delo in amortizacija) ali pa v skupni kategoriji fiksnih stroškov 

pridelave. 

Kalkulacije za kulture, ki jih Slorom sedaj prideluje so zelo natančne in preverjene 

v praksi. Njihova morebitna nenatančnost izvira iz dejstva, da se cene materialov močno 

spreminjajo iz sezone v sezono in so tudi odvisne od načina in časa nabave20. 

Kalkulacije pridelave smo po enaki metodologiji, kot je v uporabi za vse sedanje kulture 

napravili še za dodatne silažne kulture (ki jih sedaj Slorom ne prideluje). Te kalkulacije 

so bile pripravljene po ustaljeni agronomski metodologiji in ni verjetno, da bi bil 

njihova natančnost zunaj toleranc, ki jih variabilnost vhodnih cen prinese v vsako 

kalkulacijo. 

Bodoče pridelavne površine za vsako kulturo smo določili tako, da so razmerja med 

posameznimi podprocesi razumna: okvirno smo razpoložljivo površino razdelili na štiri 

skoraj enake dele: 

                                                 
20 Cene so zelo odvisne od časa in načina nabave: v času, ko npr, vsi kupujejo gnojila, so ta 

najdražja; če smo se prisiljeni dogovoriti za plačilo ob žetvi, se močno omeji nabor možnih 
dobaviteljev in s tem tudi oslabi pogajalsko pozicijo kupca, po sezoni, ko so bili na splošno 
pridelki dobri, se podražijo vse surovine (in tudi stroji), ker je trg preprosto sposoben plačati 
več, itd. 
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− 600 ha porabimo za pridelavo silaže, ki jo porabimo v bioplinarni; to površino 

smo za namene naše kalkulacije razdelili na pet enakih delov in na vsakem 

napravili kalkulacijo pridelave ene od silažnih kultur (silažna koruza, ozimna 

tritikala, sirek, krmna repa in črna detelja). Te kulture so lahko realne kulture, 

ki bi jih gojili, vendar je to prepuščeno dejanskemu setvenemu načrtu, ki se 

prilagaja posameznim parcelam, tipom zemlje, možnosti namakanja, vrstnemu 

redu kultur v kolobarju, razpoložljivi opremi, itd). 

− 600 ha porabimo za pridelavo oljne ogrščice (OO), ki jo predelamo v biodiesel; 

tu – za razliko od drugih kultur – ni veliko svobode: dober biodiesel je možno 

delati samo iz oljne ogrščice; v primeru slabe prezimitve OO na kakem delu 

zemljišč, je možno OO nadomestiti s sončnico (pomladanska kultura), vendar 

sme biti za izdelavo standardnega biodiesla (EN14214) v vhodnem olju le cca. 

20 % sončničnega olja. 

− 600 ha porabimo za pridelavo koruze, ki jo predelamo v bioetanol; pri tem je 

treba izbor kulture gledati generično: namesto koruze lahko pridelujemo sirek 

(sweet sorghum, sorghum bicolor) ali pa tudi sladkorno peso – podrobnejši 

izbor določa razpoložljiva tehnologija21; v modelu smo uporabili kalkulacijo za 

koruzo z zmernim hektarskim donosom (8 t/ha, kar je za namakano koruzo 

zelo skromno, za nenamakano precej bogato, za sirek je to zelo skromen 

pridelek, za sladkorno peso pa bi bil tak pridelek katastrofalno nizek). 

− 300 ha porabimo za pridelavo pšenice, ki jo prodamo. Na tej površini lahko 

gojimo katerokoli kulturo, ki je tržno zanimiva, sodi v kolobar in imamo zanjo 

primerne površine in potrebno opremo. Pšenico smo v kalkulacijo vzeli, ker je 

najbolj standardna kultura, vedno jo je lahko prodati in nima posebne 

ekonomske prednosti, zato v kalkulaciji ne daje kakih posebnih dobičkov. 

Realno pa Slorom namerava na ne-energetskih površinah gojiti manj običajne 

kulture, ki so bolj ekonomične, npr. ječmen, koriander, mak, … 

Kalkulacije procesov smo dimenzionirali na razpoložljive pridelane količine. V 

kalkulacijo vstopajo številni tehnološki parametri kot so: gostote posameznih pridelkov 

in vmesnih produktov, vsebnost suhe organske snovi, oljnost semen, specifične toplote 

semen in vmesnih produktov, metanogenski faktorji (koliko metana dobimo na tono 

organske suhe snovi), delež metana v bioplinu za posamezen substrat, itd. Te podatke so 

zbrali tehnologi iz objavljenih virov, publikacij dobaviteljev opreme, člankov o 

posameznih procesih, itd. Podatke ki smo jih uporabili v modelu, navajamo v tabelah v 

prilogi A. 

                                                 
21 Primer: za peso je potrebno imeti posebno strojno opremo, ki je Slorom nima, koruzo je 

potrebno za dober pridelek namakati – Slorom ima možnost namakanja samo na približno 
polovici površin, sirek ni primeren za vse parcele, itd. 
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Med najbolj kritične elemente cenovnih kalkulacij sodijo podatki o hektarskem 

donosu posameznih kultur. Zavedati se moramo, da vsi stroški pridelave nastanejo 

precej neodvisno od hektarskega donosa: če bo na nekem hektaru zraslo 2 t ali 7 t 

pšenice, bodo stroški v obeh primerih skoraj enaki. Če bi planirali 2 t namesto 7 t, bi 

sicer lahko nekoliko zmanjšali stroške gnojil, ob žetvi bi bili stroški nafte in transporta 

nekoliko nižji, to pa je tudi vsa razlika. Zato je doseganje primernega donosa pri 

pridelavi najbrž najbolj kritičen element poslovnega načrta. Pri poljubni ceni 

posameznega pridelka je mogoče prikazati ekonomičnost pridelave, če imamo dovolj 

velik donos. Na drugi strani pa je tudi res, da se cene poljedelskih pridelkov oblikujejo 

tako, da upoštevajo povprečne svetovne donose22. V modelu smo torej upoštevali 

konzervativne hektarske donose, ki jih je Slorom bodisi dosegel v lastni pridelavi, 

bodisi so bili doseženi na bližnjih površinah drugih pridelovalcev, ali pa so določeni po 

analogiji z drugimi kulturami v podobnih razmerah (za kulture, s katerimi v bližini ni 

izkušenj). 

V modelu smo uporabili cene vmesnih produktov in končnih produktov, ki trenutno 

veljajo na trgu (NYSE EuroNext 2009a; NYSE EuroNext 2009b; ZMP 2008; KWS 

2009). Pri tem je treba omeniti, da so trenutne cene zelo nizke (kot posledica zelo nizkih 

cen nafte na svetovnem trgu, kar je posledica gospodarske recesije). Cene, ki so veljale 

pred dobrega pol leta, so bile višje tudi za faktor 2 in tedaj je bila ekonomija procesov 

zelo enostavna. V modelu smo namenoma uporabili cene, ki so zelo nizke (upamo, da 

so blizu cenovnega dna), da bi pokazali poslovni načrt v najtežjih pogojih. 

Model na osnovi kalkuliranih količin osnovnih pridelkov in parametrov procesa 

izračuna količine proizvodov, ki jih lahko iz njih pridobimo. 

Za bioplinarno smo upoštevali objavljene metanogenske faktorje (da smo določili 

volumen proizvedenega metana) in objavljene faktorje o sestavi bioplina (da smo 

določili skupen volumen proizvedenega plina) (Kmetijski institut 2009). Upoštevali 

smo 15 % lastno porabo bioplinarne (za gretje in mešanje) in vračunali 38% izkoristek 

plinskega motorja in generatorja. Tako dobimo količino proizvedene električne energije 

in količino razpoložljive toplotne energije. 

Za proizvodnjo bioetanola je pomemben faktor oljnost semen. Standardna oljnost 

semen OO je 40 %. Najbolj učinkovite oljarne lahko iz takih semen izločijo 37 % olja 

(2-3 % olja ostane v pogači). Toliko olja je mogoče izločiti le z visoko temperaturo 

stiskanja in ekstrakcijo s topili, kar pomeni, da pogača OO ni več uporabna za krmo in 

je slabo uporabna kot substrat v bioplinarni. Poleg tega se pri izločanju olja pri visoki 

temperaturi izloči tudi mnogo več fosforja, ki v biodieslu ni zaželen, zato se je za tako 

                                                 
22 Primer: ko v Avstraliji pade dež, cene pšenice padejo, ker bo na tistih ogromnih 

površinah – ob nespremenjenih stroških – pač zraslo več pšenice; tu gre za spremembe cen tudi 
za 50%. 
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olje pred predelavo v biodiesel potreben še postopek degumiranja. Mi smo v kalkulaciji 

upoštevali, da v pogači ostane 10 % olja. V takem primeru postopka degumiranja ni 

potrebno izvajati, pogača pa ostane energetsko bogata. Ostali parametri postopka 

proizvodnje biodiesla so dokaj standardni: glede na maso olja porabimo 14 % metanola, 

nekaj malega katalizatorja in dobimo 96 % biodiesla. Zadnja številka je odvisna od 

učinkovitosti postopka separacije biodiesla od glicerola in vode in določa kakovost 

biodiesla. Pri 96 % je kakovost biodiesla s cenenimi separacijskimi postopki še vedno 

dobro v okviru standarda. Potrebe procesa po energiji smo v modelu izračunali iz 

toplotnih potreb za gretje semen, olja in biodiesla v procesu, električne potrebe pa smo 

ocenili iz objavljenih podatkov oljnih stiskalnic, medtem ko smo električne potrebe v 

proizvodnji biodiesla ocenili na osnovi približne informacije od proizvajalca Jožeta 

Jeriča v Gančanih. 

Modeliranje proizvodnje bioetanola je bilo manj precizno, ker nismo še določili 

natančnega procesa (ni še jasno, ali je pri naši velikosti obrata smiselno uporabiti suho 

mletje in molekulske filtre in na kakšen način). V literaturi objavljeni donosi bioetanola 

so med 350 in 400 litrov dehidriranega etanola na tono koruze. Mi smo uporabili 

vrednost 372 l/t, ki jo je mogoče doseči s skoraj vsakim postopkom. Proizvodnja 

bioetanola je energetsko zahteven proces, ki troši 1,316 kWh na liter etanola v obliki 

toplote in 2,323 kWh na liter etanola v obliki električne energije predvsem za mletje. Ti 

podatki so iz literature in so prej konzervativni, kot ne. 

Medsebojne vplive podprocesov smo določili tako, da smo izračunali prispevke 

posameznih procesov drugim procesom: 

− porabo toplotne in električne energije iz bioplinarne pri proizvodnji biodiesla in 

bioetanola, 

− za porabo biodiesla namesto nafte pri pridelavi surovin za bioplinarno, 

bioetanol in pšenico, 

− za porabo gnojil iz bioplinarne pri pridelavi surovin za biodiesel, bioetanol in 

pšenico, 

− za porabo oljne pogače in glicerola iz proizvodnje biodiesla v bioplinarni, 

− za porabo drozge iz iz proizvodnje bioetanola v bioplinarni. 

Količine medsebojno uporabljenih vmesnih izdelkov smo določili iz tehnoloških 

parametrov procesov. V kalkulaciji cene pa smo te medsebojne uporabe obračunali po 

(ocenjeni) tržni ceni teh vmesnih izdelkov. Uporaba tržne cene pri energiji, gnojilih in 

biodieslu je smiselna, ker dejansko nadomeščamo materiale, ki bi jih sicer kupili po 

tržni ceni. Pri pogači, drozgi in glicerolu pa je uporaba tržne cene smiselna, ker bi lahko 

te izdelke tudi prodali. Vrednostni tok materialov med procesi prikazuje slika v prilogi 

3. 
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Dejansko naš model za vsako interno uporabo vmesnih izdelkov odloči, ali je 

ekonomsko upravičena. Pri osnovnih parametrih, na katerih smo naredili finančni načrt 

(izhodiščna predpostavka za finančne izračune), so vse vmesne uporabe smiselne (v 

resnici je cena biodiesla zelo na meji). Dodatno smo model uporabili za Monte Carlo 

simulacijo finančnih učinkov cenovnih sprememb, kjer pa je pomembno, da se 

odločimo za prodajo nekega vmesnega izdelka če lahko z njim na trgu več zaslužimo, 

kot bi z njim zaslužili skozi predelavo. 

Model je implementiran kot (relativno komplicirana) tabela v Excelu. Monte Carlo 

simulacije so izvedene kot Excel macro. Vse tabele iz modela so v prilogi B. 

3.4 Tržna analiza 

3.4.1 Kratek opis Romunije 

Romunija je država na Balkanskem polotoku v jugovzhodni Evropi. Na zahodu 

meji na Srbijo in Madžarsko, na severu in vzhodu na Ukrajino, na severovzhodu na 

Moldavijo, na vzhodu na Črno morje, ter na jugu na Bolgarijo. Romunija z glavnim 

mestom Bukarešto šteje 21,7 milijona prebivalcev in obsega 238.391 km2. Uradni jezik 

je romunski, denarna enota pa lev23. V narodnostni strukturi prevladujejo Romuni, med 

manjšinami predstavlja največjo madžarska, ki zavzema 6,6 % prebivalstva, kar 2,5 % 

prebivalstva je Romov, manj kot odstotek pa je še Ukrajincev, Nemcev, Rusov in 

Turkov. Kar zadeva versko pripadnost, je med Romuni največ pravoslavcev (87 %), 

sedem odstotkov je protestantov in šest odstotkov katoličanov. Država je postala članica 

EU 1. januarja 2007 in predstavljala sedmo največje in naglo razvijajoče se gospodar-

stvo v Uniji, vendar pa je v primerjavi z ostalimi evropskimi gospodarstvi še vedno zelo 

revno - bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca je v letu 2005 dosegel le tretjino 

evropskega povprečja, povprečna mesečna plača pa še vedno znaša le 230 €. Z vidika 

gospodarstva je Romunija tržna ekonomija, ki je v zadnjih petih letih beležila od 5,5 do 

6 % gospodarsko rast. Od leta 2000 se je romunsko gospodarstvo začelo naglo razvijati 

in doseglo relativno makroekonomsko stabilnost, za katero sta značilni visoka rast in 

majhen delež brezposelnosti. Slednji je oktobra 2006 znašal 7,6 %. Prebivalci Romunije 

so vstop v Unijo močno podpirali, saj so v tem videli priložnost za nove zaposlitve in s 

tem dvig življenjskega standarda. Pri tem so jim veliko upanja vzbujali tudi številni 

programi Evropske unije, s katerimi želi le-ta spodbuditi gospodarski in socialni razvoj 

v manj razvitih državah, med katere sodi tudi Romunija. Članstvo v EU bo Romunom 

tako prineslo predvsem ekonomsko uspešnost, stabilnost in varnost, izkoristili pa bodo 

                                                 
23 1. julija 2005 je bil lev denominiran za faktor 10000, nova kratica zanj je RON, stara je 

bila ROL. 
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lahko tudi prednosti prostega pretoka blaga, oseb, kapitala in storitev, kar bo dolgoročno 

izboljšalo njihove življenjske pogoje. (Republika Slovenija 2008) 

Podjetje Slorom ima sedež in kmetijske površine v pokrajini Oltenija oziroma 

njenemu okrožju Olt. Oltenija je pokrajina na JZ Romunije, geografsko leži med 

gorovjem Karpati in rekama Donavo in Oltom. Glavno mesto pokrajine je Craiova, ki je 

tudi tretje največje mesto po številu prebivalstva v Romuniji. Pokrajina obsega dobrih 

10 % celotnega romunskega ozemlja na katerem živi skoraj 2,4 milijona prebivalcev. 

Gospodarsko spada v manj razvite pokrajine v Romuniji. Poleg kmetijstva, za katerega 

je značilna pridelava industrijskih poljščin, so od ostalih dejavnosti najpomembnejše 

prav proizvodnja električne energije24, termoelektrarne in kar tri rafinerije. V goratem 

delu so še dokaj bogata nahajališča rude, zato je tam kar nekaj rudnikov in največji 

tovarna cementa in aluminija v državi. V pokrajini je tudi največja predelovalna tovarna 

olja in derivatov v državi. (Romania Central 2009) 

Slika 5: Karta Romunije, lokacija Slorom 

 
Vir: wikipedia.org 

3.4.2 Poslovna kultura, izkušnje in ugotovitve iz dosedanjega poslovanja 

podjetja na romunskem trgu 

Vstop podjetja na romunski trg se je zgodil slučajno – eden od partnerjev je bil že 

pred leti nekaj časa poslovno v Romuniji in je pred ustanovitvijo podjetja delal na 

svetovalnih projektih v Romuniji. 

                                                 
24 Največja hidroelektrarna v državi na reki Donavi in ostale manjše proizvedejo kar 75% 

vse električne energije iz tega vira v državi. 
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Izkušnje z romunskim poslovnim okoljem so pisane. Poslovni običaji so malce 

nenavadni in nas od časa do časa še vedno presenečajo. Trg je na splošno lačen tujih 

investicij in jim je zato tudi naklonjen: to se kaže v relativno enostavnem dostopu do 

lokalnega okolja in relativno dobrem odnosu do tujega podjetja. V času zadnjih štirih let 

smo uspeli razviti odlične odnose z lokalnimi oblastmi (nivo občine in okrožja) in 

solidne odnose z kmetijskimi oblastmi na regionalnem nivoju. Imamo solidno (in za 

romunske razmere zelo zanesljivo) mrežo partnerjev (dobaviteljev in kupcev). 

Ob vstopu Romunije v EU je bila zakonodaja sicer prilagojena zahtevam EU, 

vendar pa se ta izvaja »po romunsko«, kar pomeni, da so včasih potrebni nenormalni 

napori za doseganje povsem običajnih stvari, včasih pa se "nemogoče" zgodi takoj. 

V splošnem je najbolj opazna posebna romunska poslovna etika, ki (karikirano) ima 

goljufanje za vrednoto; celo več, če te poslovni partner ne bi poskusil ogoljufati, bi bilo 

to skoraj sramotno (to bi lahko primerjali z nagnjenostjo k barantanju v arabskem 

svetu). Če se obstoja take poslovne etike zavedaš, je običajno poslovanje le stvar pre-

vidnosti pri dogovorih in izvajanju dogovorov. 

3.4.3 Zakonodaja in politike, ki vplivajo na trženje zelene enegije v Romuniji 

Romunija je bila ena od prvih kandidatk za nove članice EU, ki je prilagodila lastno 

zakonodajo direktivi EU (2001/77/EC) na področju obnovljivih virov energije. Glede na 

velike vire za proizvodnjo take energije in dokaj nerazvitim obstoječim področjem te 

panoge je že zelo zgodaj začela s promocijo nove proizvodnje. Da bi lahko pričeli s 

proizvodnjo in trženjem zelene električne energije, morajo kandidati proizvajalci izvesti 

naslednje korake (ANRE 2009): 

1. pridobiti vsa potrebna dovoljenja in pooblastila za proizvodne kapacitete; 

2. izgraditi proizvodne objekte; 

3. pridobiti proizvodno licenco in certifikate; 

4. se registrirati na trgu ponudnikov take energije (SC Opcom sa) za prodajo na 

borzi; 

5. se registrirati pri državnemu podjetju Transelectrica SA za pridobitev zelenih 

certifikatov (GC); 

6. se registrirati pri operaterju na trgu zelenih certifikatov (SC Opcom sa) za 

sodelovanje na centralnem trgu zelenih certifikatov. 

Ponudnik zelene energije sme prodajati proizvedeno energijo pod enakimi pogoji 

kot ostali ponudniki z upoštevanjem tržnih cen energije na borzi ali pa preko pogodbe-

nih razmerij med udeleženci na trgu. 

Zeleni certifikati dokazujejo, da je energija proizvedena iz obnovljivih virov in 

predstavljajo državno finančno pomoč proizvajalcem za delno kritje stroškov postavitve 

in proizvodnje take energije. Registriran proizvajalec mesečno pridobi za vsak prodan 
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MWh en zelen certifikat, ki ga nato proda na borzi ali preko sklenjenih pogodbenih 

razmerij. V primeru, da je na letni ravni ponudba zelenih certifikatov večja od 

povpraševanja, pridobi proizvajalec za vsak ponujen certifikat, ki med letom ni bil 

prodan, nadomestilo v višini najnižje tržne cene v letu. 

Romunija mora kot članica evropske skupnosti izpolniti naslednje obvezne letne 

kvote oziroma deleže zelene energije v skupno proizvedeni energetski shemi: 

Tabela 1: Letne kvote deleža zelene energije v skupno prodani energiji 

Kvota v % Leto 

0,70 2005 
2,22 2006 
3,74 2007 
5,26 2008 
6,78 2009 
8,30 2010-2012 

Vir: OPCOM, 2009 

Zakonodaja, ki ureja to področje, je urejena na treh nivojih. Na prvem nivoju je 

evropska zakonodaja, ki preko direktiv ureja temeljne pogoje, predpise in zaveze. 

Evropska unija že od leta 1996 sistematično ureja to zakonodajno področje za države 

članice: od prve direktive EU 92/1996, ki je opredelila pogoje liberalizacije trga 

električne energije in opredelila časovni okvir implementacije v državah članicah, preko 

direktive EU 54/2003, ki dodatno pojasnjuje in dopolnjuje pogoje učinkovitosti ter 

določa višje standarde storitev kot odzive na povečano konkurenco na trgu obnovljive 

energije v EU, pa vse do direktive EU 2001/77, ki opredeljuje zahteve glede doseganja 

deleža take energije v skupni energetski proizvodnji držav članic. 

Na primarnem nivoju v Romuniji to področje ureja naslednja zakonodaja (ANRE 

2009): 

− OUG 63/1999, nov spremenjen zakon, ki je prilagojen evropski zakonodaji; 

− Zakon o energiji (The Energy Law 318/2003), ki skladno z evropsko direktivo 

EU 2003/54 ureja specifične romunske pogoje in pravila internega trga 

energije. 

− Časovnica razvoja trga energije (“ROAD MAP” HG 890/2003), ki opredeljuje 

strategijo, cilje in naloge ter temelje za nadaljnji razvoj romunskega 

energetskega trga; 

− GD no. 1535/2003, ki ureja področje uporabe obnovljivih virov energije; 

− GD no. 443/2003 in GD no. 1892/2004, ki ureja pogoje, bonitete in načine 

pospeševanja in promocije proizvodnje zelene energije; 
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− GD no. 1429/2004, ki ureja področje certificiranja in pogoje zagotavljanja 

proizvodnje energije iz obnovljivih virov; 

− Zakon GD no. 958/2005, ki spreminja in dopolnjuje določila uredbe 443/2003 

in GD 1892/2004. 

Na sekundarnem nivoju je pomembna naslednja zakonodaja (ANRE 2009): 

− Odlok ANRE 27/12.07.1999, s katerim je avgusta 2000 v Romuniji začel 

veljati prosti trg energije; 

− Odlok ANRE 25/22.10.2004, s katerim je Romunija sprejela odločitev, da bo 

notranji trg energije oblikovala po modelu EU; 

− Pravilnik o nadzoru izvora energije proizvedene iz obnovljivih virov (ANRE 

Order no. 23/2004); 

− Uredba o organizaciji in delovanju ANRE na področju zelenih certifikatov v 

Romuniji (ANRE Order no. 22/2006); 

− Uredba o razporejanju sredstev zbranih v okviru kvote zelenih certifikatov 

(ANRE Order no. 45/2005); 

− ANRE Order no. 46/2008 uredba o obveznih kvotah zelenih certifikatov za leto 

2008; 

− ANRE Order no. 52/2005 uredba, s katero je urejeno področje pridobitvenih 

tarif za energijo, pridobljeno v hidroelektrarnah; 

− Pravilnik o nadzoru trga zelenih certifikatov (ANRE Order no. 38/2006); 

− Regulativa za kvalifikacije prioritete proizvodnje energije iz obnovljivih virov 

(ANRE Order no. 39/2006). 

Romunska zakonodaja je vsekakor odprta za investicije v to področje, vendar 

izvajanje zakonov otežuje zelo administrativno in včasih tudi nekompetentno 

institucionalno osebje (na nizkem in srednjem nivoju). Slednje še zlasti velja za upravne 

enote in institucije na pretežno ruralnem okolju. 

3.4.4 Trg energije v Romuniji 

Obseg energije iz obnovljivih virov predstavlja delež porabe take energije v 

skupnem obsegu potreb porabe energije neke države. Poraba energije proizvedene iz 

obnovljivih virov se nanaša na direktno porabo take energije (biogoriva) ali na del 

proizvedene električne energije in toplote iz takih virov (veter, sonce, biomasa, 

hidroelektrarne). Romunija si je zastavila cilj, da do leta 2020 doseže 33 % delež zelene 

energije v skupnem obsegu potreb in porabe, do konca leta 2008 pa je bil njen cilj 24 %. 

Zastavljene cilje je do sedaj tudi izpolnila in sicer v celoti na račun proizvodnje 

električne energije iz hidroelektrarn. Romunija ima ogromne lastne hidroenergetske vire 

in tudi nekaj lastnih virov fosilnih goriv (zlasti zemeljskega plina) in z lastno 
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proizvodnjo energije pokriva 70 % vseh primarnih energetskih potreb. Po drugi strani je 

velika uvoznica goriv, lastnih virov zemeljskega plina pa zaradi gospodarske politike v 

preteklosti, ki je bila osredotočena zlasti na intenzivno industrijo, ne izkorišča tako kot 

bi jih lahko. Zaradi hitrega gospodarskega razcveta in razvoja se potrebe po energiji v 

Romuniji povečujejo zelo hitro (8 krat hitreje od povprečja v EU). Država si zato 

prizadeva pospeševati tudi proizvodnjo zelene energije ne samo iz hidroelektrarn, 

ampak tudi iz drugih obnovljivih virov. Po študijah, ki jih je opravila romunska vlada, 

lahko obseg proizvedene zelene energije iz hidroenergetskih virov povečajo od sedanjih 

362 hidroelektrarn (6.120 MW) na 780 inštalacij, oziroma 21.950 MW. (Albulescu et al. 

2005; Koritarov 2007; Sénéchal 2007) 

Romunija ima ogromne potencialne vire biomase, zlasti na jugozahodnem delu 

države, v pokrajini Oltenija, ki pa je danes v glavnem ne izkorišča. Potencial bioenergije 

je sestavljen iz 40 % virov iz kmetijskih površin in 27 % virov iz gozdov na severu 

pokrajine. Danes se biomasa uporablja samo v gospodinjstvih za proizvodnjo toplote 

(95 % lesne biomase), industrijske uporabe ali uporabe za proizvodnjo energije 

praktično ni. Pomemben je tudi podatek, da ima država preko 2 milijona ha neobdelanih 

kmetijskih površin, katere večino je namenila prav pridelavi industrijskih kultur za 

biogoriva (zlasti oljna ogrščica). Velik potencial ima Romunija tudi v izkoriščanju vetra 

in sončne energije, česar pa do sedaj tako rekoč še ni niti začela izrabljati (REEEP 

2009). 

Romunska vlada je že konec leta 2004 inštitutu za raziskave ENERO naročila 

študijo in izdelavo izhodišč za strategijo povečanja proizvodnje biogoriv v državi. 

Študija je pokazala, da je v Romuniji ogromen potencial za proizvodnjo biogoriv 

(biodiesla in bioetanola), da bi v državi lahko bolje izkoristili nekdaj obstoječo kemijsko 

industrijo na tem področju in da je Romunija ena največjih porabnic goriva v centralni 

in vzhodni Evropi ter da se potrebe po gorivu hitro povečujejo. Večino tekočega goriva, 

v nasprotju z električno energijo, danes Romunija uvaža. Prav tako je študija pokazala, 

da bi lahko Romunija do leta 2010 proizvedla 7 % vse potrebne zelene energije za 

potrebe EU, če bi proizvodnjo biogoriv povečevala s 4% letno rastjo. Ugotovljeno je 

bilo tudi, da se bo potreba po bioetanolu v državi bistveno povečala, saj se s razvojem 

transporta potrebe letno povečujejo po stopnji 2,8 % in bodo konec leta 2010 znašale že 

blizu 200 mio litrov pri predvideni skupni porabi bencina blizu 4000 mio litrov do 

konca leta 201025. Načrt predvideva povečanje predelave sladkorne pese za proizvodnjo 

bioetanola in oljne ogrščice za biodiesel26 na preko 120.000 ton letno, uvedbo nove 

kulture – sirka (sorghum) v industrijskem kmetijstvu, ki je veliko bolj prilagodljiv na 

                                                 
25 Ocena je malce optimistična: Eurostat poročilo za leto 2007 govori o porabi 2030 mio 

litrov s 7% letno rastjo, kar da oceno za 2010 pod 3000 mio litrov bencina letno. 
26 Romunija danes izvozi kar 80% proizvedene oljne ogrščice, ostalih 20% pa porabi v 

proizvodnji hrane, tekstila in v kemični industriji. 
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vremenske in ostale pogoje pridelave kot sladkorna pesa, vsebuje pa enak delež 

sladkorja, pri čemer so stroški proizvodnje bistveno nižji. Prav tako je študija pokazala, 

da je produktivnost kmetijskega sektorja v Romuniji za 50 % nižja primerjavi s 

povprečjem v EU in da mora učinkovitost proizvodnje povečevati vsaj za 3 % letno, da 

bi dosegla načrtovane cilje do leta 2010 (Tantareanu 2005). 

Po zadnjih podatkih Eurostat-a Romunija konec leta 2007 dosega 26,7 % delež 

zelene energije v skupno proizvedeni energiji, od tega praktično vse na področju 

izkoriščanja vodnih virov (EUROSTAT 2009). 

OPCOM, romunska nacionalna borza energije, ustanovljena leta 2000 na podlagi 

vladne uredbe kot delniška družba, katere večinski lastnik je podjetje Transelectrica 

(OPCOM 2009) in deluje kot organizator trga energije ter dodeljuje licence članom trga, 

spremlja pogodbena razmerja na trgu, koordinira napovedi odjema, izvaja obračun in 

poravnavo na borzi, spremlja dogajanje na trgu in objavlja informacije za uporabnike ter 

odloča v sporih med udeleženci na trgu in izvaja strokovno pomoč ponudnikom na 

borzi. Od leta 2005 dalje deluje kot borza električne energije s trgovanjem na dnevnem 

trgu in ima hkrati tudi status administratorja finančnih poravnav za proizvode trga z 

električno energijo. OPCOM je zelo dejaven tudi v širšem evropskem prostoru in je v 

začetku leta 2005 objavil svojo namero, da postane regionalna borza z električno 

energijo. OPCOM ima postavljen delujoč sistem dnevnega trgovanja (Day Ahead 

Market System), ki je bil zasnovan tako, da omogoča razširitev uporabe na regionalnem 

trgu. S to strategijo je OPCOM direkten konkurent edinemu drugemu igralcu na tem 

trgu, slovenskemu Borzen-u. Treba je priznati, da ima boljše začetne pogoje in večje 

ambicije kot Borzen (Predovnik 2007). 

Na borzi se trguje z električno energijo in zelenimi certifikati. Na osnovi napovedi 

o urni porabi za naslednji dan se oblikujejo osnovne izhodiščne cene energije. Večino 

transakcij se opravi v okviru teh dnevnih napovedi, le majhen del transakcij predstavlja 

trenuten spot-market, ki služi le za nujne izravnave. Seveda pa je največji delež prometa 

z energijo opravljen na osnovi letnih pogodb, ki jih sklepajo proizvajalci, distributerji in 

veliki odjemalci neposredno. 

ANRE (Autoritatea naŃionala de reglementare in domeniul energiei – Nacionalna 

regulatorna agencija za energijo) je javna, neodvisna agencija, ki jo je romunska vlada 

ustanovila leta 1998 z energetskim zakonom (Energy Law, 1998). Agencija je bila 

ustanovljena z namenom, da implementira primerne sisteme, ki bodo zagotavljali 

dolgoročno delovanje trga z električno energijo na načelih konkurenčnosti in zaščite 

potrošnikov (ANRE 2009). 

ARCE (AgenŃia Romana pentru Conservarea Energiei – Romunska agencija za 

varčevanje z energijo) je agencija, ki jo je ustanovilo romunsko ministrstvo za 

gospodarstvo, in katere glavna naloga je promocija varčne in učinkovite uporabe 

energije. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, vode in okolje (MAPAM) je odgovorno 
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za razvoj splošne okoljevarstvene politike in zakonodaje na tem področju in je hkrati 

tudi izvajalec in implementator okoljskega programa ISPA. 

ANRGN (AutorităŃii de Reglementare in domeniul Gazelor Naturale - Nacionalna 

regulatorna agencija za zemeljski plin), ustanovljena z odlokom GO no. 41/2000 je 

javna ustanova, ki načrtuje, uvaja in nadzira razvoj, uporabo, varnost in učinkovito rabo 

zemeljskega plina v državi. 

Od ostalih pomembnejših institucij imajo pomembno vlogo pri strateškem načrto-

vanju in implementaciji projektov obnovljivih virov energije še: 

− romunsko neprofitno združenje za energetsko politiko APER (AsociaŃia pentru 

Politici Energetice din România), ki svoje člane oskrbuje z informacijami in 

svetovanjem pri odločanju o projektih zelene energije, zakonodaje in politike; 

− ENERO center za promocijo čiste in učinkovite energije, ki deluje kot 

nevladna in neprofitna raziskovalna organizacija na področju energije; 

− OER nevladna organizacija za učinkovitejšo uporabo in proizvodnjo 

komunalne javne infrastrukture (toplarne, javna razsvetljava, vodovodno in 

plinsko javno omrežje, odpadki, javni prevoz), ki je zadolžena tudi za 

promocijo uporabe obnovljivih virov energije na javnem komunalnem 

omrežju; 

− ISPE Inštitut za raziskave in inženiring v energetiki; 

− ISCE Inštitut za študije v energetiki na področju uporabe obnovljivih virov 

energije; 

− ICPE razvojni laboratorij za inženiring na področju elektrike in novih virov 

energije. 

O pogojih prodaje romunskem trgu biogoriv je dovolj zgovoren podatek to, da je 

poraba bencina v letu 2007 znašala 2027 mio litrov, poraba nafte v istem obdobju pa 

3.863 mio litrov (Eurostat 2009). Poraba tekočih goriv raste s stopnjo 7 % letno (to je 

veljalo vsaj do začetka sedanje gospodarske krize). Navedeni podatki ob zahtevi 

direktive EU 2001/77/ES, da do leta 2010 vse članice dosežejo vsaj 5,75 % delež 

obnovljivih virov energije v transportu, pomenijo, da je velikost domačega tržišča za 

bioetanol vsaj 116 mio litrov (92.000 t) in velikost domačega tržišča za biodiesel vsaj 

222 mio litrov letno (195.000 t). Biogoriva pa je možno ob primerno kontroliranih 

stroških tudi dobro izvažati27. 

                                                 
27 V poslu s Pinusom je Slorom že preučil možnosti ladijskega transporta olja po Donavi do 

Avstrije in Nemčije; transportni stroški so pri takem načinu transporta vsekakor zelo znosni, če 
so količine dovolj velike, da napolnimo konvoj – vsaj 4,2 mio l. 
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3.4.5 Analiza konkurence 

Na romunskem trgu sicer obstaja 75 udeležencev trga električne energije: 18 je 

proizvajalcev, 27 dobaviteljev, 20 upravičenih odjemalcev, 1 prenosno podjetje, 1 

upravljavec prenosnega omrežja ter 8 distribucijskih podjetij. Med proizvajalci 

električne energije so največja podjetja v Romuniji: Termoelectrica, Hidroelectrica in 

Nuclearelectrica. Ta podjetja tudi izvajajo vse sistemske storitve in so tudi največji 

dobavitelji električne energije upravičenim odjemalcem (Predovnik 2007). Upravljavec 

prenosnega omrežja je podjetje Transelectrica, ki pa se glede na zakonska določila ne 

sme ukvarjati s trgovanjem z električno energijo. Na osnovi energetske zakonodaje je 

bil ustanovljen tudi proizvodno distribucijski holding Conel, ki ima tri hčerinska 

podjetja: Termoelectrica (holding termoelektrarn), Hidroelectrica (holding 

hidroelektrarn) in Electrica (holding distribucijskih podjetij). Vlada je lastnik holdinga 

Conel in še vedno v celoti določa cene in pravila njegovega delovanja. 

Na segmentu proizvodnje in distribucije goriv sta največji podjetji v Romuniji 

Petrom S.a. (bivše državno podjetje, zdaj je večinski lastnik OMV) in Romgaz 

S.a.s.n.g.n., katerega dejavnost je usmerjena v raziskave, iskanje, proizvodnjo in 

distribucijo ter skladiščenje zemeljskega plina. Poleg tega so igralci na petrokemičnem 

trgu še Rompetrol (zdaj je večinski lastnik kazahstanska naftna družba), Lukoil in še 

množica manjših. (Albulescu 2005) 

Prvi večji proizvajalec biodiesla v Romuniji je začel z obratovanjem sredi leta 

2008. Kapacitete proizvodnje znašajo 60.000 ton letne proizvodnje. Investicija podjetja 

Ulerom S.a. je bila vredna 12 M€, tehnologija pa je last ameriškega podjetja Greenline 

Industries, Inc. 

Petrom - OMV do sedaj še ni postavil lastnih proizvodnih kapacitet in vso potrebno 

količino biogoriv trenutno odkupuje od manjših lokalnih ponudnikov teh goriv. Letno 

odkupi približno 20.000 ton biodiesla. 

Rompetrol in Lukoil imajo v svojih strateških načrtih in planih investicij za 

prihodnje kratkoročno obdobje namen izgraditi lastne proizvodne kapacitete za 

proizvodnjo biogoriv. Rompetrol je v raziskave in analize in poskusno proizvodnjo že 

investiral 16 M$ (proizvodnja približno 60.000 ton goriva). Investicije Lukoil-a pa 

znašajo okrog 12 M$ in so pričeli s proizvodnjo približno enake kapacitete konec leta 

2008. Ostali investitorji v proizvodnjo lastnih bioplinaren v Romuniji so (GlobeNet 

2008): 

− Ultex Tandarei S.A, Argus Constanta (10 M$ investicij); 

− Raconva Com – Agro Pan Vasiul (18 M$ investicije); 

− Expur Urzlceni – proizvodnja soje za bioplinarno z vložkom okrog 20 M$; 

− Martifer, portugalsko podjetje, ki načrtuje investicijo 48 M$ in proizvodnjo 

100.000 ton biodisla; 
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− MAN Ferosthal investitor iz Nemčije, ki skupaj z romunskim podjetjem Siblu 

načrtuje investicijo 30 M$ v mega projekt, v katerem bo en obrat realiziral 88 

M$ prihodkov iz biodiesla, in bo za potrebe te proizvodnje pridelal biomaso 

(oljno ogrščico) na 120.000 ha kmetijskih površinah ter načrtuje dnevno 

proizvodnjo 400 ton biodiesla in povprečno ceno goriva manj kot 50 centov na 

liter; 

Ageratec, švedski ponudnik manjših inštalacij za proizvodnjo biodiesla, je zelo 

dejaven na romunskem trgu in je zadnjih letih začel intenzivno vstopati na trg s celovito 

rešitvijo za manjše obrate. Inštalacije zagotavljajo kapaciteto proizvodnje od 1000 do 

200.000 litrov biodiesla dnevno, so popolnoma avtomatizirane in zato zahtevajo 

minimalno angažiranje osebja za upravljanje obrata in zagotavljajo tehnološko rešitev in 

podporo procesu od surovine do končnega produkta – biodiesla. 

Očitno je, da postaja romunski trg s svojimi ogromnimi še neizkoriščenimi 

potenciali zanimiv za tuje vlagatelje in bo v naslednjih letih doživel razcvet na področju 

proizvodnje surovin in pridobivanja biodiesla. Na drugi strani pa je res, da večina 

gornjih informacij izvira iz predkriznega obdobja, ko je bila proizvodnja biodiesla velik 

hit. Zelo verjetno je večina omenjenih projektov v tem času nizkih cen nafte "na 

čakanju". 

Romunija še nima proizvodnje bioetanola za gorivo (GlobeNet 2008). 

Prav tako je verjetno, da bodo tudi domača podjetja v prihodnosti vlagala v razvoj 

in proizvodnjo novih virov energije. Ogromne hidroenergetske kapacitete Romunije 

bodo verjetno še naprej ostale prioritetne za domače vlagatelje, ker obvladujejo 

tehnologijo in imajo dovolj znanja in izkušenj za njihovo implementacijo. Nasprotno, v 

Romuniji nimajo izkušenj in ustrezne tehnologije za proizvodnjo biogoriv, finančni 

zalogaj investicij v tehnologijo in proces je bolj tvegan in praviloma prevelik za domače 

vlagatelje. Preko možnosti pridobivanja evropskih sredstev in izredne odprtosti 

Romunije za vnos tujih soinvestitorjev pa se bo to v bodoče prav gotovo spremenilo. 

Ne glede na pričakovani porast domače in tuje konkurence je očitno, da bo na trgu 

dovolj prostora za ustanavljanje novih podjetij in proizvodnih obratov zelene energije. 

Strukturo energetske kvote zelene energije, ki jo danes Romunija sicer dosega izključno 

na račun hidroelektrarn, bo morala v bodoče prestrukturirati tudi na ostala področja, 

zlasti na področju izkoriščanja biomase in odpadkov, pa tudi sončnih in vetrnih 

potencialov. 

3.5 Načrt prodaje 

Izkušnje dosedanjega poslovanja podjetja na področju prodaje kmetijskih pridelkov 

kažejo na to, da so ključni izzivi na tem področju zlasti na področju predračunavanja in 

kalkulacij ter analizi trendov in cen na trgu. Iskanje strateških partnerjev za financiranje 
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vsaj dela proizvodnje je eno najpogostejših in najpomembnejših opravil v prodaji. 

Proizvodni cikel je dolg eno leto in kmetovalci praviloma iščejo ugodne pogoje za 

pravočasno nabavo semen, gnojil in goriv. Fiksne cene odkupa, ki so najpogostejši 

dogovor s strateškim partnerjem ali dogovori na terminski borzi po eni strani omogočajo 

likvidnost pri proizvodnji, po drugi strani pa se cene odkupa pridelkov zelo spreminjajo 

in so praviloma višje, če jih pridelovalec proda kasneje in ne v času žetve. Tak način 

prodaje pa po drugi strani povečuje stroške logistike in skladiščenja. 

Glede na analizo trga in dosedanje izkušnje ocenjujemo, da bo tudi v novi 

dejavnosti situacija zelo podobna. Praktično vso energijo je potrebno usmerjati v analizo 

in trende cen energentov in se osredotočiti na prilagodljiv proces proizvodnje z 

namenom, da lahko čim bolj izkoriščamo pozitivne učinke. Trg za odkup pridelkov in 

zelene energije je dovolj velik (tako v romunskem kakor tudi v evropskem in globalnem 

merilu) in glede na trende in zakonodajo vsaj v naslednjih desetih letih očitno ne bo 

težko prodati niti pridelkov niti energije. 

Pri izdelavi načrta prodaje se zato nismo ukvarjali s problematiko, kdo so naši 

kupci in kakšne so njihove zahteve in potrebe, niti nismo podrobno opredeljevali 

strategije do odjemalcev in konkurence. Osredotočili smo se na zelo analitično izdelavo 

kalkulacij pri proizvodnji osnovnih kultur, namenskih kultur za proizvodnjo energije in 

goriv ter ekonomskemu učinku proizvodnje stranskih produktov. Vse cene, ki smo jih 

uporabili pri izdelavi kalkulacij so povprečne trenutno veljavne tržne cene, kar pa vsaj 

glede cen goriv in posledično tudi gnojil najbrž pomeni, da smo upoštevali zelo 

črnogled scenarij. V kmetijskih kalkulacijah so uporabljeni (zaokroženi) dejanski 

podatki podjetja za vse kulture, ki jih podjetje v kolobarju prideluje. Podatke za nove 

kulture smo skupaj z donosi pridelka in strukturi stroškov pridobili pri ostalih 

pridelovalcih. Na osnovi kalkulacij smo izdelali pet letni načrt prodaje. 

3.5.1 Cenovna strategija in kalkulacije 

Prodajne cene so določene s tržnimi cenami na trgu kmetijske ponudbe pridelkov, 

cene energije se določajo na dnevni borzi cen elektrike in zelenih certifikatov, cene 

goriv so bolj ali manj regulirane in v gospodarski krizi, v kateri se trenutno nahajamo, 

take da je trenutno ekonomičnost proizvodnje biogoriv zelo vprašljiva. 

Kalkulacijo cen smo opravili na osnovi modela, ki je bil opisan v podpoglavju 3.3.3 

in je podrobneje podan v prilogi 2. 

Kot smo že navedli v opisu modela, smo kalkulacije izvedli konzervativno v 

pogledu zmernih hektarskih donosov pridelkov, predvsem pa v pogledu cen. Uporabili 

smo sedanje tržne cene, ki so ekstremno nizke kot posledica nizkih cen nafte in splošne 

recesije. Še pred enim letom so bile nekatere cene skoraj dvakrat višje. 

V kalkulaciji procesa proizvodnje biodiesla zlahka opazimo, da je razlika v tržni 

vrednosti semen, olja in biodiesla tako majhna, da se proizvajanje biodiesla v trenutnih 
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pogojih neodvisnim proizvajalcem ne splača. V naši kalkulaciji se kalkulacija ravno še 

izide zaradi cenene toplotne energije, ki jo uporabljamo iz bioplinarne. 

Kalkulacija proizvodnje bioetanola daje še vedno solidno razliko, prav tako 

pridelava bioplina. 

Izračun energetske bilance nam pokaže, da uvajanje stranskih produktov v osnove 

procese proizvodnje pomembno zmanjšuje stroške proizvodnje osnovnih procesov, kar 

je zlasti pomembno z vidika plačilne avtonomnosti v kmetijski proizvodnji, saj 

zmanjšuje potrebna sredstva za financiranje pridelave. Po drugi strani pa so prodajni 

učinki produktov nove dejavnosti pomembni tudi z vidika zagotavljanja kontinuiranih 

prihodkov in s tem denarnih sredstev v sicer zelo dolgem proizvodnem ciklusu v 

kmetijstvu. Efektivne izgube so pri višku proizvedene toplote, ker infrastruktura na 

lokaciji, kjer deluje podjetje, ne omogoča uporabe take energije v komunalne namene. 

Podrobnosti količinske energetske bilance v procesu proizvodnje so razvidni v 

prilogi 2 in prilogi 3. V spodnji tabeli pa so prikazani ekonomski učinki energetske 

bilance, 

Tabela 2: Ekonomski učinki energetske bilance v k€ 

v k€ Bioplinarna Biodiesel Bioetanol Pšenica Skupaj 

Bioplinarna 0 82 518 17 617 
Biodiesel 237 0 47 23 307 
Bioetanol 339 0 0 0 339 
Pšenica 0 0 0 0 0 
Skupaj 576 82 565 41 0 

 

Iz opisanih parametrov in posameznih stroškovnih izračunov smo izdelali končno 

kalkulacijo cen v proizvodnji surovin (kmetijskih kultur), biogoriv in električne 

energije, torej za tiste produkte, ki jih bomo tržili. Kalkulacija je izdelana za letno 

proizvodnjo, ker je ciklus predelave surovin v kmetijstvu eno leto. 
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Tabela 3: Kalkulacija stroškovne, lastne in prodajne cene po posameznih produktih 

Letni zneski v € PRODUKT  
Element cene Elektrika Biodiesel Bioetanol Pšenica 

Neposredni variabilni stroški 343.211 284.181 308.778 102.947 
Stroški preneseni v druge procese -617.277 -307.458 -339.116 0 
stroški preneseni iz drugih procesov 576.194 82.117 565.027 40.513 
Efektivni variabilni stroški  302.128 58.840 534.689 143.460 
Drugi variabilni stroški  5.351 5.351 5.351 5.351 
SKUPAJ VARIABILNI STROŠKI 307.479 64.191 540.039 148.811 
Stroški bruto plač 25.645 4.994 45.384 12.177 
Fiksni stroški v kmetijski proizvodnji 34.891 6.795 61.747 16.567 
Najemnine 43.962 8.562 77.802 20.875 
Zavarovanje novihh objekov  13.493 2.628 23.879 0 
Ostali fiksni stroški 37.440 37.440 37.440 12.480 
Amortizacija 142.921 27.834 252.933 13.599 
Stroški financiranja 36.012 36.012 36.012 12.004 
SKUPAJ FIKSNI STROŠKI 334.363 124.265 535.197 87.701 
SKUPAJ CELOTNI STROŠKI 641.842 188.456 1.075.237 236.512 
     
  MWh t t t 

Proizvedena efektivna količina 8.367 254 1.409 2.100 
Variabilni stroški na enoto 37 253 383 71 
Fiksni stroški na enoto 40 489 380 42 
LASTNA CENA PRODUKTA  76,71 742,33 763,21 112,62 
Prodajna cena 95,00 772,73 887,20 120,00 
Predvidena bruto razlika v ceni 18,29 30,40 123,99 7,38 
RVC v % 19% 4% 14% 6% 
      
PROJEKCIJA IZKAZA USPEHA     

Prihodki  794.886 196.174 1.249.920 252.000 
Odhodki 641.842 188.456 1.075.237 236.512 
RVC 153.044 7.718 174.683 15.488 

 

V kalkulaciji nismo upoštevali subvencij za kmetijsko pridelavo, ki znašajo v letu 

2009 231 k€ na leto za vse površine. V fiksne stroške smo vključili vse fiksne stroške 

obstoječe dejavnosti in na novo predvidene fiksne stroške. Največji delež fiksnih 

stroškov predstavlja amortizacija in najemnine za kmetijske površine. Stroški dela so 

zaradi nizke cene lokalnega dela relativno nizki. Variabilni stroški predstavljajo vse 

stroške proizvodnje in osnovne kmetijske dejavnosti. Stroškov trženja in prodaje 
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podjetje praktično nima, zato jih v kalkulaciji nismo posebej izpostavili. Stroški 

financiranja so v kalkulaciji ocenjeni za obstoječo dejavnost, za novo dejavnost pa jih v 

kalkulacijo nismo vključili. V prvem in drugem letu poslovanja bodo stroški 

financiranja investicije veliki, zato nismo želeli kalkulacije za pet let obremeniti s 

celotnimi finančnimi stroški, ampak jih bomo prikazali v bilanci posebej. 

3.5.2 Prodajni načrt po letih 

Prodajni načrt po posameznih letih prodaje je enostaven. Predvidevali smo, da je 

letna proizvodna kapaciteta taka, kot je prikazana v kalkulaciji, in da bo vsa 

proizvedena količina takoj prodana, kar je tudi realno. V petletnem prodajnem načrtu 

smo upoštevali dinamiko predvidene izgradnje novega sistema, zato v prvem letu, ko se 

sistem gradi, načrtujemo prodajo samo kulture za hrano, ostale pridelke pa bomo po 

žetvi silirali in pripravili za porabo v novem sistemu. Tak pristop pomeni, da bomo v 

prvem letu poslovanja praktično brez prihodkov od redne prodaje, kar po eni strani 

podraži samo investicijo in ustvari dodatne potrebe po obratnem kapitalu za posevke v 

prvi sezoni. Za tak način smo se odločili tudi zato, ker je ekonomsko smiselno čim prej 

izkoristiti polno moč novih kapacitet in s tem pospešiti vračanje vloženih sredstev. 

Tabela 4: Načrt količinske in vrednostne prodaje produktov 

 Elektrika Biodiesel Bioetanol Pšenica Skupaj 
leto  MWh k€ t k€ t k€ t k€  k€ 

1 0 0 0 0 0 0 2.100 252 252 
2 8.367 795 254 196 1.409 1.250 2.100 252 2.493 
3 8.367 795 254 196 1.409 1.250 2.100 252 2.493 
4 8.367 795 254 196 1.409 1.250 2.100 252 2.493 
5 8.367 795 254 196 1.409 1.250 2.100 252 2.493 

Skupaj 33.469 3.180 1.015 785 5.635 5.000 10.500 1.260 10.224 
 

Načrtovana skupna vrednost prodaje v petih letih znaša nekaj več kot 10 M€. Za 

prodajo načrtujemo v petih letih količinsko proizvodnjo 10.500 t pšenice, ali katere 

druge kulture v kolobarju za prodajo na trgu kmetijskih pridelkov, 33.500 MWh 

električne energije, 5600 t bioetanola in 1000 t biodiesla. Realno se bo načrt prodaje 

korigiral enkrat letno glede na setveni načrt, predvidene odkupne cene pridelkov in 

surovin (gnojila in semena). 

Slika 6 prikazuje delež vrednosti prodaje po produktih, slika 7 pa delež potencialne 

prodaje po produktih pred interno porabo v lastni proizvodnji. Visok delež vrednosti 

prodaje bioetanola v strukturi prihodkov se nanaša na dejstvo, da je cena bioetanola 

trenutno relativno visoka, cena nafte in biodiesla pa na zelo nizki ravni in da je večina 

biodiesla, ki ga proizvedemo vrnjena v osnovno pridelavo pridelkov. 
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Slika 6: Delež vrednosti načrtovane prodaje po produktih 
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Slika 7: Prispevek vrednosti proizvodov pred interno porabo v proizvodnji 
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Prodajni načrt po mesecih prvega in drugega leta je prilogi 4. 

3.5.3 Distribucijska strategija 

Distribucijska strategija obsega sklepanje pogodbe za odkup vseh treh glavnih 

produktov: 

− certifikacija malega proizvajalca električne energije; priklop na daljnovod; 

sklenitev pogodbe o letnem odkupu dela proizvodnje in pogodbe o nastopu na 

borzi električne energije, 

− sklenitev pogodbe in certifikacija za zelene certifikate, 

− sklenitev pogodbe o odkupu proizvedenih količin biodiesla in bioetanola z 

enim od distributerjev naftnih derivatov. 

Pri izboru kupca goriv bomo najverjetneje v skupnem interesu poiskali takega, ki 

ima svoje skladiščne kapacitete čim bližje naši lokaciji, da omejimo logistične stroške. 
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3.5.4 Strateške povezave 

Podjetje Slorom je v štirih letih poslovanja že vzpostavilo močno partnersko 

povezavo z lokalnimi dobavitelji gnojil in semen, zlasti s Comfert, VictorMed, Cargill, 

ITC in še nekaterimi. Prav tako je povezano tudi z slovenskim podjetjem Pinus, ki je 

proizvajalec biodiesla in ki je v preteklih letih v procesu proizvodnje sodeloval tudi s fi-

nanciranjem dela proizvodnje oljne ogrščice. Podjetje že nekaj časa išče resnega stra-

teškega partnerja, investitorja za razširitev osnovne kmetijske dejavnosti. V Romuniji je 

na voljo ogromno neobdelane zemlje, tudi na lokaciji, kjer sedaj podjetje deluje, vendar 

je širitev za podjetje prevelik finančni zalogaj. Investicije v opremo pri širitvi dejavnosti 

so nujne in relativno velike. 

Strateške povezave s partnerji so pomembne tudi z vidika nove dejavnosti, zlasti v 

logističnem procesu in tehnologiji. V poslovnem načrtu smo predpostavili, da bomo 

našli strateškega partnerja, ki bo preko kapitalske povezave financiral 50% vrednosti 

investicije. Takega partnerja podjetje tudi dejansko že išče. Nekaj interesa za 

sodelovanje so pokazala nekatera lokalna podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo goriv, 

vendar je veliko bolj verjetno, da bo takega partnerja realno možno poiskati v 

kombinaciji s širitvijo osnovne dejavnosti. 

Splošna gospodarska kriza je občutno poslabšala razmere na trgu kapitala. Razmere 

so se od jeseni 2008 do danes drastično spremenile. Interes za vlaganja v tem trenutku 

ni več prioriteta, saj se številna, tudi ugledna velika podjetja soočajo z izzivi preživetja. 

Za poslovanje v romunskem lokalnem in širšem okolju so izrazito pomembna tudi 

socialna partnerstva. Brez ustreznih in aktivnih odnosov v lokalnem družbenem okolju, 

sodelovanja z lokalnimi oblastmi, zlasti z župani in lokalnimi uradniki (agencija za 

kmetijske trge, policija, …) ter z lastniki zemlje poslovanje praktično ni možno. 

Podjetje občuten del likvidnostnih sredstev za tekoče poslovanje dobiva iz vračila 

preveč plačanega DDV, zato je nujno graditi in razvijati dobre odnose z lokalno davčno 

upravo. Postopki, ki so sicer papirnato odlično določeni, se v praksi lahko vlečejo 

neskončno dolgo, če nimaš ustreznega odnosa z uradniki. 

3.6 Management in kadri 

Podjetje je v privatni lasti dveh slovenskih lastnikov, od katerih je eden hkrati tudi 

direktor podjetja in živi in dela v Romuniji, drugi lastnik pa v podjetju ni zaposlen in 

živi v Sloveniji. Lastnik - direktor podjetja je primarno zadolžen za operativno vodenje 

poslovanja podjetja in prodajo. Lastnika se skupaj odločata o politiki, strategiji in 

razvoju podjetja. 

Obstoječa dejavnost podjetja je pridelava kmetijskih pridelkov, nova dejavnost bo 

verjetno organizirana v dveh novih organizacijskih enotah, in sicer: (1) enoti 
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bioplinarna, ki bo zadolžena za proizvodnjo električne energije in toplote in (2) enoti 

biogoriva, v kateri naj bi podjetje proizvajalo biodiesel in bioetanol. 

Slika 8: Organizacijska shema podjetja 

SLOROM S.r.l.

Osnovna kmetijska
dejavnost podjetja

Bioplinarna
(proizv.električne.en)

Biogoriva
(biodisel & bioetanol)

Obstoječa dejavnosti Nove dejavnosti

 
 

V podjetju je trenutno 10 zaposlenih. Poleg direktorja še 1 zaposlen v administraciji 

(administrativna in administrativno komercialna dela), 2 agronoma, ki vodita tehnološki 

proces pridelave kultur v obstoječi dejavnosti podjetja in sta odgovorna za načrtovanje, 

pripravo, obdelavo in operativno izvedbo vseh operacij na polju. Za operativno podporo 

sajenju, obdelavi in spravilu pridelka je v podjetju 5 zaposlenih (traktoristi in 

kombajnisti). V podjetju je zaposlen še 1 skladiščnik / varnostnik, ki tudi živi na 

posestvu in je zaposlen 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Poslovno podporo računovodstvu 

izvaja zunanji izvajalec. V podjetju predvidevamo, da bi z uvedbo nove dejavnosti 

potrebovali 4 nove zaposlene – operaterje v bioplinarni, mlinu in oljarni. Po dva 

zaposlena v dveh izmenah. 

Slika 9: Funkcijska shema obstoječih in novih kadrov 

Lastnika podjetja SLO
(ni zaposlen)

Direktor (1)
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3.6.1 Načrt kadrov 

Vodstveni kader (direktor in agronoma) in administrativni referent imajo 

univerzitetno izobrazbo, ostali zaposleni pa poklicno izobrazbo. Zaradi lokacije podjetja 

(podeželje) je sicer zelo težko pridobiti ustrezno izobražene kadre, dodatno pa 

predstavlja problem zahteva, da se v podjetju komunicira tudi v angleščini. Večina 

izobraženih kadrov v Romuniji išče zaposlitev v večjih mestih (ali še bolj v tujini), zato 

je iskanje le-teh dokaj naporno. Po drugi strani pa je v izrazito kmetijskem okolju dokaj 

enostavno zaposlovati nižji kader, saj je delovne sile dovolj. Je pa tveganje pri 

zaposlovanju le-teh zaradi poslovne kulture in zaupanja dokaj visoko. Tipično se v 

kmetijstvu v Romuniji zaposluje sezonske delavce in fluktuacija v podjetjih je zelo 

visoka. V Slorom so vsi delavci zaposleni za nedoločen čas in polni delovni čas, kar jim 

predstavlja določeno socialno varnost na sicer zelo nerazvitem kmetijskem podeželju. 

Na ta način želi podjetje vzpostaviti dober odnos in lojalnost podjetju. Poseben izziv pri 

vsakodnevnem delu z zaposlenimi in ljudmi je lokalna kultura in način komunikacije. 

Ljudje so še vedno zelo podkupljivi, zelo radi se za vsako stvar pogajajo in tudi odnos 

do lastnine marsikdaj temelji na principu »vse je naše«. Zaposlitev varnostnika je zato 

nujna. 

Ob upoštevanju, da se osnovna dejavnost podjetja ne bo širila (kmetijska površina) 

in oceni, da je obstoječi režijski kader zadosten tudi za podporo novi dejavnosti, 

predpostavljamo, da bo načrt kadrov za obdobje 5 let tak, kot je prikazan v tabeli 5. 

Tabela 5: Predvidena struktura in število zaposlenih v 5 letih 

profil   leto Z.stanje leto 1 leto 2 leto 3 leto 4 leto 5 

direktor  1 1 1 1 1 1 
administrativni referent 1 1 1 1 1 1 
agronom  2 2 2 2 2 2 
traktorist  3 3 3 3 3 3 
kombajnist  2 2 2 2 2 2 
varnostnik / skladiščnik 1 1 1 1 1 1 
operater (nove enote) 0 4 4 4 4 4 

skupaj zaposlenih 10 14 14 14 14 14 
 

Cena delovne sile je v Romuniji in še zlasti na podeželju v primerjavi s Slovenijo še 

vedno zelo ugodna. Povprečni mesečni bruto strošek plače na zaposlenega v podjetju je 

v letu 2008 znašal 500 €. Pri izračunu stroškov bruto plač na zaposlenega v načrtu 

kadrov smo tako ceno upoštevali izhodiščne bruto stroške plače na zaposlenega in ga 

linearno povečevali s faktorjem 5 % letno. 
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Tabela 6: Ocenjeni stroški bruto plač zaposlenih po letih za podjetje 

leto 
Število 

zaposlenih 
Mesečni bruto strošek plač 

na zaposlenega v € 
Letni bruto strošek 

plač v € 

začetno stanje 10 500 60.000 
1 14 525 68.000 
2 14 551 88.200 
3 14 579 88.568 
4 14 608 92.996 
5 14 638 97.646 

 

3.7 Finančni načrt 

Finančni načrt smo poskušali izdelati čim bolj splošno, z dovolj parametri, da ga je 

možno prilagajati za različne namene uporabe. Najpomembnejši vidik pri izdelavi 

finančnega načrta je bilo splošno preverjanje finančne konstrukcije projekta, njegove 

upravičenosti in izračuna pričakovanih finančnih učinkov nove dejavnosti ter njenega 

vpliva na poslovanje obstoječega podjetja. Ker bo podjetje v primeru, da bo tudi 

dejansko startalo projekt, iskalo investitorje in zunanje vire financiranja, je realna 

finančna projekcija nujna tudi s tega vidika. Pri izdelavi finančnega načrta se je kot bolj 

zahtevna naloga izkazala izdelava projekcije denarnega toka. 

3.7.1 Predpostavke 

Finančni načrt smo izdelali na nekaterih pomembnih predpostavkah. 

− Finančni načrt smo izdelali v evrih, čeprav podjetje posluje v romunski valuti 

RON. Iz tega razloga se v načrtu nismo ukvarjali z valutnim tveganjem in 

obračuni tečajnih razlik. Razmerje med € in RON je okrog 4 RON = 1 €; tečaj 

je v zadnjega pol leta padel za več kot 10 %, prej pa je bil (na dolgi rok) dokaj 

stabilen. 

− Izkaz poslovnega uspeha in bilanco stanja smo izdelali glede na slovenske 

računovodske standarde. 

− Upoštevali smo romunsko davčno zakonodajo pri izračunu DDV, načinu 

poravnave davčnih obveznosti iz naslova DDV, ter 16 % davčno stopnjo za 

plačilo davka iz dobička. 

− Upoštevali smo enakomeren obseg prodaje in pogoje prodaje po letih. Obseg 

prodaje je omejen s kapacitetami proizvodnje in površino zemlje za pridelavo 

kmetijskih izdelkov. Pri projekciji proizvodnih in ostalih stroškov poslovanja 

smo upoštevali enake cenovne pogoje za vsa leta. 
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− Stroške financiranja za najete kredite smo obračunali zmerno neugodno28. 

Nekaj možnosti je (bilo) za najemanje ugodnejših kreditov za investicijo v 

obnovljive vire energije. 

− V finančnem načrtu smo upoštevali sredstva, ki jih podjetje dobi iz subvencij v 

kmetijski dejavnosti, nismo pa upoštevali zelo realne možnosti pridobitve 

nepovratnih sredstev oziroma povračila stroškov za investicije v proizvodnjo 

zelene energije29. 

− V projekciji denarnega toka in bilanci stanja smo predpostavili, da je tako za 

obveznosti kot tudi za terjatve rok plačila 30 dni. 

− Vrednost zalog kmetijskih surovin smo ocenili na osnovi kmetijske stroškovne 

kalkulacije in upoštevali letni ciklus pridelave. 

− Predpostavili smo, da v prvem poslovnem letu v celoti zgradimo nove 

proizvodne kapacitete, kar je realno odvisno od uspešnosti zagotavljanja 

ustreznih in zadostnih finančnih virov. 

− Pri investiciji smo predpostavili da se je možno z dobavitelji dogovoriti za 

delno odloženo plačilo; v našem načrtu denarnih tokov smo pri večini 

gradbenih in instalacijskih del planirali, da se 25 % investicije plača eno leto po 

zaključku. 

− V drugem poslovnem letu smo velik del zaloge kmetijskih pridelkov iz žetve 

prvega poslovnega leta porabili v lastni proizvodnji. 

− Že v kalkulaciji smo predpostavili običajen povprečen donos posameznih 

kmetijskih pridelkov na površino. V kmetijstvu je žal veliko nepredvidenih 

objektivnih dogodkov, ki lahko pomembno vplivajo na obseg in kakovost 

pridelka. Eno sušno obdobje lahko zmanša pridelek na polovico ali več, kar 

posledično pomeni, da se izbubi iz poslovanja takega leta pokrivajo vsaj 2 leti. 

3.7.2 Ključni podatki iz finančnega načrta 

V tabeli 7 so prikazani osnovni podatki iz finančnega načrta. V prvem letu bo 

podjetje ustvarilo 483 k€ prihodkov in 207 k€ izgube. V drugem letu, ko bo nova 

proizvodnja v polnem teku, bo ustvarilo 2.724 k€ prihodkov in 477 k€ dobička. Od 

tretjega leta naprej so realizirani prihodki enaki kot v drugem letu. V simulaciji nismo 

upoštevali vpliva sprememb prodajnih cen, prav tako tudi ne cen surovin in materiala, 

saj smo želeli predvsem preveriti, kako bodo na poslovanje vplivali visoki stroški 

                                                 
28 Čeprav v sedanjih kriznih pogojih ni več jasno, kaj je ugoden kredit. Romunske banke 

ponujajo zdaj kredite v RON tudi s 25% obrestno mero. 
29 Romunski ekosklad daje 60% nepovratnih sredstev za investicije v obnovljive vire (za 

mala in srednja podjetja) (Apostol 2006; ANRE 2009). Krožile so celo nepreverjene informacije 
(nemški investitor v bioplinarno blizu Arada), da bi lahko za investicijo v bioplinarno dobili 
80% nepovratnih sredstev. 
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financiranja. Ustvarjeni dobički po letih so različni prav zaradi dinamike stroškov 

financiranja. Kosmati dobiček na zaposlenega je visok, saj je število zaposlenih majhno 

(v prvem letu smo zaposlili štiri nove delavce, kasneje števila zaposlenih nismo 

povečevali). 

Tabela 7: Ključni podatki iz finančnega načrta v k€ 

Podatek  leto 1 leto 2 leto 3 leto 4 leto 5 

Celotni prihodki 483 2.724 2.724 2.724 2.724 
% rasti prihodkov  0 464 0 0 0 
Kosmati dobiček -207 567 582 580 575 
Čisti dobiček  -207 477 489 487 483 
% rasti čistega dobička 0 130 3 0 -1 

 

3.7.3 Izkaz uspeha 

V tabeli 8 je prikazana projekcija izkaza poslovnega uspeha za petletno obdobje. V 

prilogi 5 je izdelana projekcija izkaza poslovnega uspeha po mesecih za prvo in drugo 

leto poslovanja. 

V strukturi prihodkov ustvari podjetje največji delež prihodkov iz naslova prodaje 

bioetanola. Po eni strani na račun dokaj ugodnih trenutnih prodajnih cen, po drugi strani 

pa tudi zato, ker je bioetanol produkt, ki prispeva najmanj v energetski bilanci. Najmanj 

ustvari podjetje s prodajo biodiesla, kar gre v večini na račun tega, da večino 

proizvodnje potrošimo v lastni kmetijski dejavnosti. 231 k€ drugih prihodkov letno 

predstavlja povračila sredstev iz naslova subvencij v kmetijstvu. Variabilni stroški 

predstavljajo dejanske stroške enega proizvodno kmetijskega ciklusa, med fiksnimi je še 

pomemben strošek najemnina kmetijskih zemljišč. Na finančni rezultat pomembno 

vplivajo visoki stroški amortizacije in stroški financiranja. Podjetje je najelo dva 

dolgoročna kredita v skupnem znesku 2,2 M€, za dobo 10 let in 6 % letno obrestno 

mero in en premostitveni šest mesečni kredit v višini 400 k€. Ker smo pri izračunu 

kreditnih obveznosti predpostavili, da vračamo kredit in obresti enkrat letno, smo v 

izkazu uspeha stroške obresti enakomerno razmejili na celo poslovno leto. Poleg obresti 

smo preko časovnih razmejitve na enak način obravnavali tudi stroške najemnin, ki se 

plačujejo enkrat letno, med prihodki pa smo preko časovnih razmejitev evidentirali 

enakomerne zneske subvencij, ki jih država poravna enkrat letno, za preteklo leto. 

Enakomerna mesečna obremenitev stroškov je razvidna v izkazu uspeha po mesecih, 

aktivne in pasivne časovne razmejitve pa v bilančni postavki bilance uspeha. 
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Tabela 8: Poslovni izkaz uspeha za prvih pet let v k€ 

Postavka leto 1 leto 2 leto 3 leto 4 leto 5 

SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI 483 2.724 2.724 2.724 2.724 
Prihodki elektrika 0 795 795 795 795 

Prihodki biodisel 0 196 196 196 196 

Prihodki bioetanol 0 1.250 1.250 1.250 1.250 

Prihodki pšenica 252 252 252 252 252 

Drugi prihodki 231 231 231 231 231 

Prihodki od financiranja 0 0 0 0 0 

SKUPAJ CELOTNI ODHODKI 690 2.157 2.142 2.144 2.149 
Skupaj variabini stroški  165 1.061 1.061 1.061 1.061 

Stroški proizvodnje 143 1.039 1.039 1.039 1.039 

Drugi variabilni stroški 21 21 21 21 21 

Skupaj fiksni stroški 526 1.096 1.082 1.084 1.088 

Bruto stroški plač 68 88 89 93 98 

Drugi fiksni stroški poslovanja 84 285 285 285 285 

Stroški inv.projekta (ki niso OS)  66 4 0 0 0 

Najemnine 151 151 151 151 151 

Amortizacija 99 437 437 437 437 

Odhodki financiranja 58 131 120 117 117 

DOBIČEK PRED DAVKOM -207 567 582 580 575 
DAVEK OD DOBIČKA  0 91 93 93 92 

ČISTI DOBIČEK  -207 477 489 487 483 
 

Na sliki 10 je prikazana rast kumulativnih prihodkov, stroškov in dobička iz 

poslovanja v prvih petih letih. 

Slika 10: Kumulativni prihodki, celotni stroški in čisti dobiček po letih 
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Projekcija izkaza uspeha kaže, da bi bilo s tako kalkulacijo cen in s proizvodnjo 

takega obsega in tržnih pogojev poslovanje podjetja uspešno. 

3.7.4 Načrt denarnega toka 

Denarni tok smo izdelali za prve dve leti po mesecih, nato pa po letih. Prvi dve leti 

sta iz vidika likvidnosti izredno pomembni in kritični. Realno situacija bi bila po naši 

oceni zelo podobna naši simulaciji, saj zaradi izpada prodaje v prvem letu običajnih 

načinov avansiranja proizvodnje ne bi bilo mogoče izvesti. Pomemben del denarnih 

pritokov v prvem letu poslovanja so tudi pritoki iz naslova vračila preveč plačanega 

davka na dodano vrednost. Najbolj kritično se denarni tok obnaša proti koncu prvega in 

v začetku drugega leta, ko se zaključuje investicija v novo dejavnost in v točkah, ko 

podjetje vrača visoke zneske anuitet in obresti za kredite. Tekoči mesečni saldo je 

negativen v mesecih, ko zapadejo v plačilo obresti in anuitete za najete kredite. Očitno 

se vpliv investicij in težav z likvidnostjo zaradi izpada prodaje izniha proti koncu 

drugega leta. Iz podatkov je razvidno, da podjetje od tu dalje posluje s pozitivnim 

tekočim denarnim tokom iz lastnega poslovanja. 

Pri tako izračunanih denarnih pritokih in odtokih bi podjetje lahko uspešno 

izpeljalo načrtovano investicijo in v začetku tretjega leta pričelo poslovati z lastnimi 

denarnimi sredstvi. 

Na sliki 11 smo prikazali gibanje denarnega salda v prvih dveh letih. Na sliki 12 pa 

gibanje pritokov, odtokov in tekoči saldo v enakem obdobju. Denarni tok po mesecih in 

letih je prikazan v prilogi 6. 

Slika 11: Denarni saldo po mesecih prvih dveh let 
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Slika 12: Gibanje pritokov, odtokov in tekočega salda po mesecih 
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3.7.5 Analiza bilance stanja 

Skupna vrednost otvoritvenega stanja sredstev v bilanci stanja znaša 2.047 k€, ob 

zaključku petega leta pa znaša 6.258 k€. 

Vrednost obstoječih osnovnih sredstev podjetja pred investicijo v skupni vrednosti 

1.020 k€ vključuje sedanjo vrednost poslovnega objekta in kmetijske opreme pred 

začetkom prvega poslovnega leta. Investicija v nove proizvodne kapacitete je ob koncu 

prvega leta povečala stalna sredstva podjetja za več kot štiri krat. Ob zaključku petega 

leta pa znaša skupna vrednost stalnih sredstev 3.268 k€. 

Pri obračunu amortizacije opreme smo upoštevali življenjsko dobo 10 let in 

povprečno 10 % amortizacijsko stopnjo. Mesečni znesek amortizacije znaša 437 k€, za 

toliko se letno zmanjšuje knjigovodska vrednost osnovnih sredstev. Podjetje nima 

neopredmetenih osnovnih sredstev in dolgoročnih finančnih naložb. 

V bilanci stanja v strukturi gibljivih sredstev največji delež predstavljajo zaloge. 

Povrečno stanje zalog v višini 1.271 k€ ob koncu posameznega tekočega leta, 

predstavlja zaloge v posevkih, manjši del v materialu (gnojila, semena). Zaloge so 

izračunane kot povprečni letni strošek pridelave enega kmetijskega ciklusa (jesenska in 

spomladanska setev, poletna in jesenska žetev). 
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Slika 13: Struktura sredstev v bilanci stanja po letih 
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Stanje odprtih terjatev v povprečju predstavlja znesek enomesečne prodaje. Realna 

situacija bi bila morda malce drugačna, vsaj pri kupcih biogoriv in kmetijskih pridelkov, 

medtem ko je plačilna točnost pri prodaji električne energije v 30 dneh dokaj realna. 

Denarna sredstva so v bilanci stanja prikazana kot saldo denarnega toka ob koncu 

posameznega leta. V zadnjih treh letih denarni saldo narašča, kar pomeni, da bo 

podjetje, če bo dejansko realiziralo take denarne pritoke in odtoke, višek denarnih 

sredstev plasiralo v finančne naložbe ali nove projekte. Zaradi preglednosti in 

enostavnosti se v poslovnem načrtu s takimi opcijami nismo ukvarjali. Na sliki 13 je 

prikazana struktura aktivne strani bilance stanja po letih. 

V prvih dveh letih se je podjetje zadolžilo za 2,6 M€, kar je pomembno spremenilo 

strukturo virov sredstev. V naslednjih letih se delež dolžniškega kapitala ni več 

povečeval. Kratkoročne obveznosti so evidentirane kot stanje obveznosti do 

dobaviteljev za surovine in material (proizvodnjo) v višini enomesečnih povprečnih 

obveznosti. Realno je plačilna doba bistveno daljša; v Romuniji običajno vsaj 90 dni. 

Od ostalih obveznosti smo evidentirali še stanje odprtih obveznosti do zaposlenih v 

višini stroška ene bruto mesečne obveznosti za plače in obveznosti do lastnikov iz 

naslova izplačila dobička v zadnjem letu. 

Na strani lastniškega kapitala smo v začetku poslovanja vknjižili vrednost novega 

kapitala v višini 2 M€ v osnovni kapital. Poleg 10 % obveznih rezerv smo letno 

evidentirali v rezerve po 50 % dobička, ostali dobiček pa je ostal nerazporejen. Kapital 

se je ob otvoritvenega stanja bilance do zaključka 5. leta povečal 4 krat. 

Na sliki 14 je prikazana struktura virov sredstev iz bilance stanja v prvih petih letih 

poslovanja. 
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Slika 14: Struktura virov sredstev v bilanci stanja po letih 
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V tabeli 9 so prikazani podatki po vrsti sredstev in virov sredstev iz bilance stanja 

po letih. 
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Tabela 9: Osnovni podatki iz bilance stanja po letih 

Stanje na koncu posameznega leta [v k€]  
Bilančna postavka  

otv leto 1 leto 2 leto 3 leto 4 leto 5 

SREDSTVA 2.047 7.429 6.783 6.385 6.254 6.258 
STALNA SREDSTVA 1.020 5.017 4.580 4.143 3.705 3.268 
Opredmetena osnovna sredstva 1.020 5.017 4.580 4.143 3.705 3.268 

zemljišča 0 140 140 140 140 140 

zgradbe 70 1.202 1.142 1.082 1.021 961 

oprema 950 3.675 3.298 2.921 2.544 2.167 

Dolgoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0 0 

GIBLJIVA SREDSTVA 1.027 2.412 2.203 2.242 2.548 2.990 
Zaloge 263 1.834 1.271 1.310 1.211 1.246 

Dolgoročne terjatve 0 0 0 0 0 0 

Kratkoročne terjatve 231 268 507 522 522 522 

terjatve do kupcev 0 37 276 291 291 291 

terjatve za subvencije 231 231 231 231 231 231 

Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0 0 

Denarna sredstva 353 108 150 145 553 959 

Aktivne časovne razmejitve 180 203 276 265 262 262 

OBV. DO VIROV SRED. 2.047 7.429 6.783 6.385 6.254 6.258 
KAPITAL 1.085 2.870 3.346 3.835 4.225 4.464 

osnovni kapital 832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 

obvezne rezerve 83 37 321 321 321 321 

rezerve 50 0 97 341 584 826 

preneseni dobiček prejšnih let 50 0 0 97 244 244 

nerazp.. dobiček / izguba posl. 
leta 

70 0 97 244 244 242 

OBVEZNOSTI 962 4.560 3.437 2.551 2.029 1.794 
DOLGOROČNE OBV. IZ FINAN. 390 3.001 2.479 1.957 1.435 912 

najeti krediti in posojila 390 3.001 2.479 1.957 1.435 912 

KRATKOR. OBV. IZ FINAN. 0 0 416 0 0 0 

najeta posojila 0 0 416 0 0 0 

KRATKOROČNE OBV. IZ POSL. 341 1.327 311 363 363 651 

obv. do dobaviteljev proizvodnja 0 939 54 102 102 102 

ostale obveznosti do dobaviteljev 11 30 70 73 73 73 

obveznosti za najemnine 180 180 180 180 180 180 

obv. do delavcev in lastnikov 6 7 7 7 8 296 

obveznosti za dobljene predujme 143 171 0 0 0 0 

PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE 231 231 231 231 231 231 
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3.7.6 Analiza točke preloma 

Za posamezni produkt smo izračunali potreben obseg proizvodnje da izenačimo 

celotne stroške z ustvarjenimi prihodki. Izračun nam pokaže, da je pri posameznem 

produktu tako točko možno doseči takoj ob pričetku proizvodnje. Produkt električna 

energija doseže točko preloma že pri proizvodnji 478 MWh oziroma pri vrednosti 

prodaje 45.441 €. Pri biodieslu dosežemo prelomno točko pri proizvodnji 20 t goriva ali 

15.391 € prihodkov, pri bioetanolu pri proizvedenih 89 t ali 78.528 € prihodkov, 

medtem ko pri pšenici točko preloma dosežemo pri proizvedenih 149 t ali 17.848 € 

ustvarjenih prihodkov. Ob upoštevanih prodajnih cenah, povprečnemu variabilnemu 

strošku na enoto produkta in izračunanih mesečnih fiksnih stroških, izračunane učinke 

dosežemo že v prvem mesecu pravega poslovanja, torej v prvem mesecu drugega leta. 

Primerjava kumulativnega celotnega prihodka po letih in celotnih stroškov po letih 

nam pokaže, da na nivoju podjetja dosežemo prelomno točko po 17,3 mesecih 

poslovanja. Iz izračuna lahko vidimo, da so stroški investicije in financiranja v začetku 

resnično visoki, realizirano izgubo prvega leta pokrivamo še dobrih 6 mesecev drugega 

poslovnega leta. Z interpolacijo smo izračunali, da znaša v točki preloma vrednost 

prodaje 1.581 k€. 

Slika 15: Točka preloma v celotnem poslovanju podjetja 
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3.7.7 Poslovni finančni kazalci 

Iz podatkov poslovnega izkaza uspeha in bilance stanja smo izračunali vrednost 

finančnih kazalcev, ki so podani v tabeli 10. 
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Tabela 10: Finančni kazalci poslovanja 

Opis kazalca  leto 1 leto 2 leto 3 leto 4 leto 5 

Delež kapitala v financiranju 0,39 0,49 0,60 0,68 0,71 
Zadolženost 1,59 1,03 0,67 0,48 0,40 
Čista donosnost kapitala -0,07 0,14 0,13 0,12 0,11 
Donosnost lastniškega kapitala -0,07 0,17 0,17 0,17 0,17 
Donosnost prihodkov -0,43 0,17 0,18 0,18 0,18 
Likvidnost 1,66 2,65 5,45 6,30 4,19 
Ekonomičnost 0,70 1,26 1,27 1,27 1,27 
Prihodki na zaposlenega [k€] 35 195 195 195 195 
Koeficient obračanja zalog  0,08 0,82 0,79 0,86 0,86 

 

Kazalec delež kapitala v financiranju nam pokaže koliko vseh sredstev podjetja je 

financiranih z lastnim kapitalom. V našem primeru vidimo, da kazalnik po letih narašča, 

kar pomeni, da se tveganje z vidika investicij zmanjšuje in da so donosi vedno bolj 

stabilni. Velik delež kapitala v financiranju proti koncu petletnega obdobja pa kaže na 

to, da so sredstva podjetja financirana z dragim lastniškim kapitalom, zato bo morali 

podjetje v takih pogojih vsekakor razmisliti o novih naložbah. 

Kazalniki zadolženosti nam kažejo kolikšno je dolžniško financiranje vseh sredstev 

podjetja. V prvem in drugem letu je kazalnik visok, kasneje pa zaradi vračanja kreditov 

in dejstva, da se podjetje ne zadolžuje na novo, vedno bolj pada. 

Čista donosnost kapitala je relativno visoka v primerjavi s kmetijsko panogo in 

nižja od povprečja v panogi proizvajalcev energije in goriv. Kazalnik donosnost 

lastniškega kapitala pa kaže, da pripada lastnikom v povprečju 17 % delež čistega 

dobička od knjigovodskega deleža lastniškega kapitala. 

Izračunana donosnost prihrankov, ki nam pove koliko dobička smo ustvarili na na 

vsak evro prihodkov. Tak kazalnik se v praksi običajno primerja s podatki za panogo. 

Povprečna 18 % razlika v ceni je sicer solidna, čeprav bi bila najbrž bolj realna, če bi v 

primerjavi upoštevali samo ustvarjeno razliko v ceni iz poslovanja, ne pa celotnega 

dobička. Podobno situacijo bi lahko razložili tudi za kazalnik gospodarnosti. 

Pri izračunu kazalca likvidnosti smo primerjali koliko kratkoročnih obveznosti 

imamo pokritih s kratkoročnimi terjatvami. Vrednosti kazalnika pokažejo, da je plačilna 

sposobnost zelo dobra. Izračun tega kazalnika se nam sicer ne zdi praktično uporaben, 

saj smo v simulaciji predpostavili zelo podobne roke plačil terjatev in obveznosti, kar pa 

v praksi ni čisto res. 

Koeficient obračanja zalog jasno pokaže, da je obrat zalog v kmetijstvu enak 

proizvodnemu ciklu 1 sezone, oziroma približno eno leto. 
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3.7.8 Analiza občutljivosti 

Celoten finančni plan smo pripravili na cenovnih ocenah, ki veljajo v tem trenutku. 

Ker se cene močno spreminjajo, smo si zastavili vprašanja, kako so rezultati odvisni od 

tega spreminjanja cen. Med pomembnejše vhodne parametre sodijo tudi letni donosi 

pridelkov, zato smo analizirali tudi njihov vpliv na poslovanje. Vsi finančni plani do 

sem so bili narejeni tako, da smo vmesne izdelke podprocesov v celoti izkoristili v 

drugih procesih; analize v tem poglavju temeljijo na modelu, ko vmesne produkte 

prodamo, če so tržne razmere take, da je to ugodneje. 

Za analizo občutljivosti projekta na zunanje pogoje smo izdelali model, ki upošteva 

nekaj fleksibilnosti, ki jih dobimo z izgradnjo predelovalnih zmogljivosti. Sama 

kmetijska proizvodnja ne daje veliko možnosti odločitev30. 

V našem modelu smo se za vsako fazo procesa odločali, ali jo izvajamo, ali pa 

morda kar prodamo polizdelke. Model seveda take odločitve sprejema na letnem 

horizontu in ne morda glede na trenutne tržne pogoje. 

V modelu nismo upoštevali prav vseh možnosti, ki se ponujajo: nakupa surovin npr. 

ne predvidevamo, čeprav bi bilo to zagotovo smiselno npr. v situaciji, ko je lasten 

pridelek premajhen. V modelu tudi nismo predvideli, da bi v bioplinarni uporabljali 

surovine, ki smo jih predvideli kot surovine za proizvodnjo biodiesla, bioetanola ali za 

prodajo kot prehranski pridelek. Take možnosti zagotovo obstajajo31. 

Model je bil pripravljen zato, da z njim lahko izdelamo Monte-Carlo analize 

odvisnosti rezultatov od vhodnih parametrov. Na tem mestu najprej prikazujemo le 

nekaj posameznih odvisnosti. Vhodnih parametrov je preveč, da bi pokazali vse 

odvisnosti, zato smo za prikaz izbrali le nekaj tipičnih in zanimivejših. 

Vse primerjave smo delali na nivoju EBIT, da smo izločili vpliv prvih let, ko 

imamo pomemben vpliv stroškov financiranja, tranzientne pojave ob zagonu projekta in 

podobno. Osnovni model (ki je prikazan v ostanku tega poslovnega načrta) služi za 

osnovo in je na vsakem grafu označen s trikotnikom. 

                                                 
30 Na voljo so le različni setveni plani in prodaja pridelkov v ugodnem trenutku, če imamo 

primerne skladiščne kapacitete za hrambo pridelkov. 
31 Primer: v trenutni situaciji, ko je cena biodiesla na meji rentabilnosti, bi lahko celoten 

pridelek oljne ogrščice enostavno uporabili v bioplinarni. 
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Slika 16: Odvisnost EBIT od cene elektrike 
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Ta odvisnost je najbolj kompleksna. Poraba substratov v bioplinarni se splača v 

naslednjem vrstnem redu: krmna pesa, silažna koruza, črna detelja in pogača OO, 

koruzna drozga, ozimna tritikala32. 

V našem modelu v bioplinarni nikoli ne uporabljamo oljne ogrščice, koruze za 

biodiesel ali pšenice za hrano, čeprav bi bilo to v primeru zelo visoke cene elektrike 

najbrž tudi kdaj smiselno. 

Slika 17: Odvisnost EBIT od cene biodiesla 
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32 Prodaja silaže je cenovno precej nedoločena: navedenih tržne cene silaže so precejšnje 

ugibanje, ker so tudi dejansko zelo variabilne. V primeru prodaje silaže se pojavijo relativno 
visoki logistični stroški; v primeru odkupa bi se zagotovo precej pogajali o tem, kdo nosi 
stroške logistike in v kakšnem znesku. 
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Opazimo, da ostane EBIT z nižanjem cene biodiesla konstanten, če se cena 

biodiesla le malo zniža pod našo kalkulativno vrednost. V takem primeru se biodiesla ne 

splača delati, prodajamo olje. Ker pa v bioplinarno ne dovajamo glicerola in ker 

moramo nafto za pridelavo kupovati namesto, da bi jo samo pridelali, je razlika v EBIT 

opazno velika. Dejansko imamo v našem modelu enako vhodno ceno nafte in ceno 

biodiesla. Realno namreč v naših strojih ne moremo uporabljati čistega biodiesla, zato je 

nek delež nafte vedno potreben. Dejansko kupujemo nafto s nekakšnimi kuponi, ki 

običajno pomenijo približno 30 % popust na tržno ceno nafte. Ta cena pa je približno 

enaka prodajni ceni biodiesla. Povprečno ceno nafte (z upoštevanjem kuponov) je dokaj 

težko izračunati, ker kuponi veljajo omejen čas, tedaj, ko je poraba največja, jih 

navadno še ni, imajo veliko nominalno vrednost in zato pri nakupih porabimo kupone za 

manjšo količino in preostanek zapade, itd. Glede na te komplikacije se nam je zdela 

dovolj dobra poenostavitev modela, da izenačimo nakupno ceno nafte in prodajno ceno 

biodiesla. 

Slika 18: Odvisnost EBIT od cene bioetanola 
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Pridelava bioetanola ima (trenutno) relativno visoko rezervo v ceni, ko pa se cena 

zniža pod mejo, ko se ga ne splača več proizvajati, pade tudi produktivnost bioplinarne 

(saj ne dobi več drozge). Cene nepredelane koruze pa so nizke, kar rezultira v 

negativnem EBIT. 
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Slika 19: Odvisnost EBIT od pridelka oljne ogrščice 
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Slika 20: Odvisnost EBIT od pridelka koruze za bioetanol 
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Donos pridelka na hektar na gornjih dveh grafih predstavlja tipično kmetijsko 

tveganje. Če ne uspemo pridelati dovolj pridelka (zaradi slabe tehnologije ali zunanjih 

tveganj), to najhitreje vpliva na donosnost celega projekta. Res pa je, da nam 

predelovalne zmogljivosti omogočajo, da v primeru zelo slabega lastnega pridelka 

kupimo pridelek pri drugih pridelovalcih (ki morda niso utrpeli škode) in s predelavo 

vseeno delamo dodano vrednost. Takih aranžmajev v modelu nimamo predvidenih. 
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Slika 21: Odvisnost EBIT od cene pšenice (hrane) 
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Dokler se pridelava pšenice ne izplača zaradi prenizke cene, EBIT s ceno pšenice 

pada, ker je najemnina zemljišč vezana na ceno pšenice. Ta anomalija velja samo za 

pšenico in ne za druge prehrambene pridelke. 

Slika 22: Odvisnost EBIT od cene koruze za bioetanol 
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Pri navedenih pogojih se vedno splača delati bioetanol, čeprav se morda koruze za 

trg ne bi splačalo gojiti. Šele pri ekstremno visoki ceni (take cene koruza ni dosegala še 

nikoli), se splača pridelek koruze prodati. 

Da bi malo bolje spoznali odvisnost našega modela od relativno nezanesljivih ocen 

in zunanjih pogojev, ki se zelo spreminjajo, smo uporabili metodo Monte-Carlo. Po tej 

metodi določene parametre modela slučajno spreminjamo in gledamo rezultate (v našem 

primeru gledamo vedno EBIT). Iz tako slučajno generiranih rezultatov nato lahko 
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izračunamo statistike, ki nas zanimajo. Napravili smo veliko število Monte-Carlo analiz 

in navajanje vseh rezultatov presega obseg tega dela. Navedimo le nekaj pomembnejših 

in/ali zanimivejših ugotovitev. 

Ob slučajnem spreminjanju cen vseh surovin, izdelko in polizdelkov na intervalu 

±20% in spreminjanjem vseh donosov na enakem intervalu smo ugotovili, da je 

verjetnost, da bi bil EBIT negativen veliko manjša od 1 % (0,04 %); tudi v teh primerih 

je bila izguba majhna (do 50 k€). Povprečni EBIT pa je s temi spremembami vhodnih 

parametrov zrasel za 9,6 %. To pomeni, da fleksibilnost procesa res deluje v smeri 

izboljšanja rezultatov (kar je intuitivno jasno: če imamo več možnosti, bomo pač izbrali 

boljšo; s tem lahko vedno dobimo več, kot pri vezavi na eno samo možnost). 

V gornjem primeru smo delali z enakomernimi porazdelitvami vhodnih podatkov 

na intervalu ±20 % (glede na izhodiščno vrednost). Če smo uporabili (približno) 

normalno porazdelitev vhodnih spremenljivk s standardno deviacijo 8 %, smo dobili 

povprečni EBIT višji za 4,6 %, ekstremne vrednosti pa so bile mnogo bolj zmerne, 

standardna deviacija EBIT-a je bila 26 %, verjetnost za negativen izid je torej 

zanemarljiva, najnižji izid, ki smo ga našli, je bil za 69,6 % nižji od referenčnega, 

najvišji pa je bil kar 94,3 % višji od referenčnega. 

Slike 23, 24 in 25 prikazujejo nekaj rezultatov simulacij. 

Slika 23: Odvisnost EBIT od cene elektrike 
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Slika 24: Odvisnost EBIT od cene bioetanola 

y = 1778,1x - 638,55
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Slika 25: Odvisnost EBIT od cene biodiesla 

y = 135,45x + 516,58
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Kot smo že večkrat navedli, je trenutna cena biodiesla na robu rentabilnosti. Zadnja 

slika kaže, da model pogosto pride v situacijo, ko biodiesla preprosto ne delamo, ker se 

to ne splača. V simulacijah smo ugotovili, da je v širokem in enakomernem 

spreminjanju vhodnih parametrov približno 48 % verjetnost, da bodo pogoji taki, da se 

biodiesla ne splača izdelovati (tudi za naš primer – drugi proizvajalci imajo še slabše 

pogoje za to). Pri ožjem in normalnem spreminjanju cenovnih parametrov je bila 

verjetnost, da se biodiesla ne splača delati še vedno 41 % - naša modelna cena je res tik 

nad robom rentabilnosti. 
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3.8 Projekt implementacije nove dejavnosti 

Projekt implementacije nove dejavnosti je načrtovan kot večfazna, postopna 

izgradnja dveh osnovnih linij proizvodnje obnovljivih virov energije: bioplinarne za 

proizvodnjo električne energije z možnostjo razširitve na proizvodnjo metana in toplote, 

ki jo bomo uporabili kot pomemben vhodni parameter druge proizvodne linije, to je 

proizvodnje biogoriv. Končni cilj projekta je vzpostavitev avtonomne infrastrukture za 

proizvodnjo energije in goriv z namenom distribucije v komercialno omrežje in/ali 

uporabe v lastni primarni dejavnosti. 

Projekt je načrtovan na naslednjih predpostavkah: 

1. Osnovna dejavnost podjetja, to je pridelava kmetijskih pridelkov je že 

zagotovljena in deluje. 

2. Smiselno je, da se večina gradbenih del izvede v eni sezoni. Ker imajo procesi 

precejšnje medsebojne povezave, smo planirali izgradnjo vseh treh procesov 

(bioplinarno, oljarno in proizvodnjo biodiesla, proizvodnjo bioetanola) v eni 

fazi. če bi se izkazalo, da je zaradi zunanjih razlogov potrebna faznost 

izgradnje, je to mogoče. 

3. Časovno je potrebno bioplinarno zagnati v kakem mesecu po končani žetvi 

silažne koruze, torej je najbolj smiselen čas zagona november; pri tem 

bioplinarna polno obratuje v dveh mesecih (retencijski čas 45-60 dni). 

4. Izgradnja skladišča (silosov) je nujna tudi za povečanje učinkovitosti osnovne 

dejavnosti podjetja. 

5. V projekt v začetku nismo vključili izgradnje plinskega separatorja, ki pa ga bo 

možno v sistem vgraditi naknadno. 

6. Predpostavili smo tudi, da se osnovna in sekundarna zakonodaja in pogoji ne 

bodo spreminjali, oziroma se pogoji ne bodo spremenili na slabše. 

7. Pri oceni obsega del in stroškov investicije smo upoštevali najugodnejše 

trenutne informativne cene raznih ponudnikov, vendar v tem načrtu nimamo še 

pridobljenih formalnih ponudb. 

8. Izgradnjo tehnološkega dela bodo v celoti izvajali zunanji izvajalci, 

pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj in registracij pa bomo izvajali sami. 

9. V projektnem načrtu smo predpostavili tudi, da bomo zaradi uvajanja novega 

programa dodatno zaposlili 4 operaterje in da je vsa obstoječa oprema, 

informacijsko komunikacijska in upravna infrastruktura in kadri ter upravna 

lokacija že na voljo; dokupiti bo potrebno del zemljišča za industrijski objekt, 

ki je na voljo v neposredni bližini sedanjega posestva. 

10. Pomembna predpostavka je tudi ta, da smo to delo uporabili kot študijo 

izvedljivosti na osnovi katere smo načrtovali vse ostale aktivnosti na projektu. 
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Opis, načrt projekta, terminski plan in ocena investicije je izdelana za pripravo 

projekta, postavitev tehnološkega sistema do trenutka, ko prične objekt s proizvodnjo. 

Slika 26: Življenjski cikel projekta 
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Slika 27: Splošna organizacijska shema projekta in področij 
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Podrobna organizacija projekta, razmejitve odgovornosti in komunikacijska shema 

bo izdelana naknadno. Na sliki 27 smo prikazali osnovno zasnovo organizacije projekta, 

da poudarimo kompleksnost področij, ki jih bo potrebno v projektu obvladovati. 

3.8.1 Členjenost projekta 

Projekt smo razčlenili v tri faze: (1) Priprava projekta in formalizacija 

dokumentacije, (2) Izgradnja sistema, (3) Priprava na zagon in zagon proizvodnje. 

Izgradnja sistema bo sicer v praksi potekala tako, da se del izgradnje sistem prične 

skupno za obe veji proizvodnje. Najprej se zagotovo implementira tehnološki proces 

proizvodnje bioplina, električne energije in toplote, hkrati (ali pa nekoliko kasneje, če 

hkratna izvedba ne bo mogoča) pa še proces predelave biomase za biogoriva. Aktivnosti 

ne potekajo zvezno ampak se med posameznimi fazami deloma prekrivajo oziroma 

izvajajo istočasno v več fazah hkrati. Zaradi preglednosti smo v členjenosti projekta 

faze in aktivnosti prikazali tako, kot da potekajo zvezno. Posamezna faza vsebuje 

predvidene sklope aktivnosti, osnovne vhodne parametre za izvedbo ter pričakovane 

rezultate oziroma izdelke. Struktura projekta, sklopi aktivnosti in izdelki so prikazani v 

prilogi 7. 

3.8.2 Okvirni terminski plan implementacije po fazah projekta 

Izdelali smo okvirno časovnico projekta po pomembnejših mejnikih glede na 

izkušnje pri izgradnji podobnih objektov v Sloveniji (intervju farma Nemščak), saj nam 

podatkov in informacij o času za izgradnjo podobnega objekta v Romuniji ni uspelo 

pridobiti. Izračun kaže, da so od ideje do realizacije potrebna skoraj 3 leta, oziroma od 

odločitve o izvedbi projekta do njegove realizacije nekaj več kot 1,5 leta. Osnovno 

časovnico projekta po mejnikih smo prikazali v tabeli 11, za boljšo preglednost pa smo 

v prilogo 8 dodali gantogram projekta. 
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Tabela 11: Časovnica projekta po mejnikih 

Faza Mejnik 
Trajanje v 

mesecih 

PREDPROJEKT OPREDELITEV POSLOVNE IDEJE, OCENA 
IZVEDLJIVOSTI, ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI, 
ZBIRANJE PONUDB IN POSLOVNI NAČRT 12 

I. FAZA PRIPRAVA PROJEKTA IN FORMALIZACIJA 
DOKUMENTACIJE 7 

  Odločitev o izvedbi projekta 1 
  Pridobitev vseh ustreznih soglasij in dovoljenj ter registracija 3 

  Financiranje projekta in struktura upravljanja projekta 3 

II. FAZA IZGRADNJA SISTEMA 9 
  Izgradnja silosov in silažnih bunkerjev 2 
  Izgradnja in oprema bioplinarne 2 

  Izgradnja in oprema mlina in obrata za bioetanol 1,5 
  Izgradnja in oprema oljarne in obrata za biodiesel 1,5 

  Končana celotna infrastruktura 2 

III. FAZA PRIPRAVE NA ZAGON IN ZAGON PRODUKCIJE 3 
  Priprava pogojev za proizvodnjo  1,5 
  Prijava na borzo in podpisane distribucijske pogodbe  0,5 

  Zagon proizvodnje  1 

SKUPAJ PROJEKT 31 
 

3.8.3 Ocena obsega projekta in investicije 

Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 4,166 M€. Največji delež investicije, 

skoraj 60 % odpade na stroške opreme, 27 % investicije predstavlja gradnja objektov, 3 

% nabava in ureditev zemljišča, 2 % investicije pa nadzor in ostale storitve in aktivnosti 

na projektu. 
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Tabela 12: Specifikacija investicije projekta 

Postavke investicije Število enot EM Strošek v k€ 

Silažni kombajn 1 kos  250 
Tovornjak 4 kos  200 
Traktor silaža & polnjenje 2 kos  160 
Silos H 15m D 15m 2 objekta  48 
Oljarna 6500 t semen letno 1   298 
Transesterifikacija (3000 t letno) 1   300 
Izhodno skladišče 100 m3 30 
Destilarna bioetanola     792 
Izhodno skladišče 100 m3 30 
Bioplinarna 100 t/ dan 1     

oprema     820 

gradnja     610 

Silažni bunker        
tlorisna površina (0,2) 11100 m2   

Stranske stene (0,5) 3700 m2   

Zadnje stene 3000 m2   

Skupaj beton 5570 m3   

Cena betona 75 € / m3   

Silažni bunker skupaj     418. 
Nakup zemljišča 7 ha 140 
Projekt ostalo     50 
Nadzor     20 

Skupaj     4.166 
 

Projekt je sestavljen iz delov, ki so po zahtevnosti zelo različni. Projektiranje 

proizvodnje bioetanola namerava Slorom zagotovo prepustiti izkušeni organizaciji, ki je 

to že delala. Glede na to, da tovrstnih izkušenj ni niti v Romuniji, niti v Sloveniji, bodo 

verjetno iskali ameriškega ali brazilskega projektanta in izvajalca strojnih instalacij. 

Projekt oljarne in proizvodnje biodiesla je najmanj zahteven. Tu imajo sodelavci 

Slorom sami nekaj izkušenj, ne ciljajo na visoko zmogljiv obrat, ampak na manjši in 

enostaven obrat. Dogovori s Češkim dobaviteljem oljnih stiskalnic so bili že v teku in 

videti je, da bi bil ta kar pravi v cenovnem in strokovnem smislu. 

Projekt bioplinarne je največji in najdražji. Tu je imel Slorom stike z (dobesedno) 

desetinami podjetij, ki ponujajo projektiranje in inženiring. Velik del projekta bodo 

izvajali lokalni gradbeni izvajalci, kritičen del je projektiranje, nadzor in dobava 

opreme. Obstaja vsaj dve resni slovenski podjetji, ki jih namerava Slorom povabili k 

oddaji ponudbe. 
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Pri ocenjevanju rentabilnosti investicije smo kot podatkovno podlago uporabili 

izkaz denarnih tokov oziroma tekočega salda v življenjski dobi investicije. 

3.9 Kriti čna tveganja in potencialni problemi 

3.9.1 Tveganja, ki izvirajo iz zunanjih pogojev 

Največja tveganja projekta so cenovna tržna tveganja. Cene obnovljivih virov 

energije so zadnjega pol leta tako nizke, da se jih ne splača proizvajati. To se bo sicer 

zagotovo popravilo, vendar je lekcija poučna: proizvajalec mora preživeti obdobje 

prenizkih cen. V primeru Slorom imamo več opcij kot večina proizvajalcev biogoriv. 

Lahko prodaja prehranske pridelke, zeleno elektriko, ostale surovine, in to lahko 

omogoči vsaj preživetje časov cenovnih in siceršnjih depresij. 

V večini evropskih držav obstajajo spodbude za proizvajalce zelene elektrike 

predvsem v obliki fiksnih odkupnih pogojev za relativno dolgo dobo. Tako fiksirani 

odkupni pogoji so atraktivni za banke, ki rade vidijo zanesljivost in dolgoročnost 

prilivov. V Romuniji tak način odkupovanja zelene energije ni običajen, saj se energija 

sama prodaja na borzi, na borzi pa se z malo zamika prodajajo tudi zeleni certifikati. Za 

ceno zelenih certifikatov država daje odkupno garancijo, vendar pa ne v absolutnem 

znesku. Tako je Slorom pri iskanju dolžniškega kapitala v slabši poziciji, kot bi bil npr. 

v Nemčiji (pa tudi v Sloveniji je malce bolje). 

V tržni analizi smo tržišče biogoriv odpravili zlahka (in bolj kot toliko ga tudi ne 

moremo preučevati): zaradi EU direktive, morajo distributerji prodajati vsaj 5,75 % 

biogoriv. Distributerji povod po svetu (zagotovo v Sloveniji) vedno preračunajo, ali se 

jim bolj splača plačati kazen, ali pa prodati zahtevan delež biogoriva. V Sloveniji Petrol 

vsako leto plača kazen. Prepričani smo, da bodo Romuni še bolj inventivni v izogibanju 

dragih rešitev, zato je prav mogoče, da produktov ne bo tako lahko prodati, kot je videti. 

Tako tveganje je vsaj deloma omiljeno z možnostjo prodaje zunaj Romunije. 

Geografska lokacija podjetju omogoča enostavno transportno pot (Donavo) do mnogih 

avstrijskih in nemških distributerjev, podjetje ima vzpostavljenih nekaj zvez in ceno, ki 

je na širših trgih zelo konkurenčna. Edino, česar nimajo, so zadostne količine za izvoz. 

3.9.2 Inherentna tveganja projekta 

Projekt je zunaj trenutnih investicijskih zmožnosti podjetja in zanj podjetje išče 

partnerja, ki bo lahko v projekt (podjetje) vložil lastniški kapital. V času gospodarske 

krize to vsekakor ni lahko. Po drugi strani pa se investitorji umikajo iz špekulativnih 

projektov, projektov v sekundarnih in terciarnih dejavnostih in vsaj deloma želijo 

investirati v osnove – ta projekt je prav zato lahko zanimiv za tovrstne investitorje. 

Gospodarska kriza je zelo prizadela energetske trge: cene nafte so v pol leta padle 

iz skoraj 150 $/sodček na skoraj 30 $/sodček, cene energentov na lokalnih trgih so se 
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znižale mnogo manj, vendar še vedno toliko, da so prav vsi proizvajalci biogoriv v 

težavah. Tudi naš finančni plan kaže, da je rentabilnost projekta na spodnji meji. 

Projekt je kompleksen tehnični projekt, ki vključuje kompleksne tehnologije 

povezane v velik sistem. Pri tem gre vedno lahko kaj narobe. Tveganja na tem področju 

bomo zmanjševali tako, da bomo v projektiranje in izvedbo vključili izkušene 

projektantske in izvedbene organizacije. Ker na žalost ni organizacije, ki bi imela 

izkušnje z vsemi tremi tehnologijami v projektu, bomo tveganje zmanjševali s 

vključitvijo izkušenih organizacij v svetovalni vlogi (poleg vlog glavnega projektanta in 

nadzornega organa). To sicer povečuje stroške, ampak na drugi strani močno zmanjšuje 

tveganje. 

Kmetijska pridelava je tovarna pod milim nebom in je zato v veliki meri odvisna od 

vremenskih in drugih zunanjih pogojev. Tveganja v kmetijstvu ni mogoče izključiti, 

lahko pa se ga zmanjša z organizacijskimi in agrotehničnimi ukrepi. Med organizacijske 

ukrepe sodi sklenitev (dobrih) zavarovanj, organizacija varnostne službe (romunska 

posebnost), itd. Med agrotehnične ukrepe sodi izbor primernih kultur, izbor primernih 

sort in hibridov, ustrezna (dolgoročna) priprava zemlje, ustrezna priprava in negovanje 

kultur, hitro ukrepanje v primeru težav, itd. 

3.10 Potencialne razširitve projekta 

Uspešna izvedba tega projekta nedvomno odpira številne možnosti novih projektov. 

Med najbolj očitnimi prav gotovo velja omeniti naslednje: 

− Možnost nadgradnje bioplinarne s separatorjem za ločevanje metana in CO2 in 

povezavo v javno omrežje zemeljskega plina (Saikkonen 2006). Investicija je 

relativno visoka, v tem trenutku pa obstoječa komunalna infrastruktura tega 

sploh ne omogoča. Vendar je Romunija izrazito učinkovita pri pridobivanju 

sredstev za infrastukturne projekte v EU, javno plinsko omrežje bo najkasneje 

v roku dveh let gotovo tudi na lokaciji podjetja. 

− Viške toplote, ki jo proizvajamo v bioplinarni bi lahko usmerili v javno 

komunalno ogrevanje ali pa dolgoročno razvili popolnoma nove dejavnosti v 

povezavi s toplo vodo (npr. uporabili toplo vodo za ogrevanje rastlinjakov in v 

njih gojili "orhideje" ali kako drugo zahtevno kulturo). 

− Z novimi investicijami v proizvodne kapacitete bi lahko razširili dejavnost z 

uvedbo storitve mletja in stiskanja surovin za zunanje uporabnike, kar bi bilo 

zlasti zanimivo za manjše kmetijske obrate v bližnji okolici. Načrtovana 

trenutna proizvodnja zaseda 2/3 kapacitet oljarne in 4/5 transesterifikacije v 

procesu proizvodnje biodiesla. 

− S povečanjem skladiščnih kapacitet za olje, biodiesel in bioetanol bi lahko 

storitve skladiščenja ponujali tudi zunanjim odjemalcem. 
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Ne nazadnje bodo izkušnje, ki jih bomo pridobili, lahko unovčili tudi tako, da 

ponujamo storitev organizacije projektov in inženiringa pri postavitvi podobnih obratov. 

Dejstvo je, da so večja tuja podjetja za lokalna podjetja predraga. Konkurenčno prednost 

pa vidimo tudi v tem, da smo v štirih letih dobro spoznali kako in na kakšen način je 

potrebno poslovati in komunicirati v lokalnem okolju. Nedvomno je znanje romuskega 

jezika, ki sta se ga v tem času oba lastnika naučila, izrednega pomena pri sporazume-

vanju z lokalnim prebivalstvom in lokalno upravo, saj praktično nihče ne zna 

angleščine. 
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4 SKLEP 

4.1 Povzetek ključnih ugotovitev diplomskega dela 

V tem delu smo na sistematičen način opisali projekt, ki se že nekaj časa rojeva v 

glavah obeh lastnikov. Projekt smo kvantitativno ovrednotili, procese, ki naj bi jih 

projekt vseboval smo določili koli činsko, energetsko in finančno. Rezultati tega dela 

predstavljajo sistematično urejen poslovni načrt, na osnovi katerega se lahko sprejema 

investicijska odločitev. 

Ugotovili smo, da je realizacijo projekta mogoče ekonomsko upravičiti, gre pa za 

finančno velik in zahteven projekt, ki vsebuje tudi precej elementov tveganja. Jasno je, 

da projekt potrebuje dodatne investitorje, ki jih v krogu obravnavanega podjetja in 

njegovih lastnikov (še) ni videti. 

Če bi to delali pred enim letom (po tržnih pogojih, ki so tedaj veljali), bi brez 

pomislekov, celo evforično ugotovili, da je treba tak projekt realizirati. Danes, ko so 

investitorji veliko bolj previdni, težko tako gladko zagovarjamo izvedbo projekta. Še 

vedno pa menimo, da bi moral biti projekt za strateškega investitorja zanimiv iz več 

razlogov: 

− investicijsko področje je kar se da daleč stran od špekulativnih in votlih 

področij, kjer so se investitorji doslej opekli; 

− področje obnovljivih virov energije bo na dolgi rok ostalo investicijsko 

zanimivo; 

− gre za investicijo v visoko tehnologijo, ki pa je vendarle globoko v realnem 

sektorju; 

− gre za investicijo v (relativno) nerazvito območje z velikim potencialom rasti. 

4.2 Omejitve diplomskega dela 

Velik del tehničnih predpostavk je podanih kot osnova poslovne ideje: zaokrožen 

cikel agro-energetske pridelave, omejevanje zunanjih vložkov v sistem (in s tem 

stroškov), tržne predpostavke in predpostavke energetske politike (tako romunske kot 

tudi evropske). Mnoge od teh predpostavk se spreminjajo na enostaven ekonomski 

način (cene pridelkov vseh vrst, cene nafte in njenih derivatov, cena električne energije 

in cena zelenih certifikatov se oblikuje na borzi), nekatere druge predpostavke pa so bolj 

ekonomsko-politične ali ekološko-politične narave (subvencioniranje v kmetijstvu, 

zgornje in spodnje meje cen zelenih certifikatov, zahteve po deležu energije iz 

obnovljivih virov). 

Vsi ti zunanji parametri vstopajo v nov proces kot neznane vhodni parametri. V 

nalogi smo jih poskušali analizirati, da bi kolikor je le mogoče realno ocenili 

upravičenost in tveganost projekta. Ker gre za investicijski cikel, kjer je tudi v 
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optimističnem primeru treba pričakovati povrat investiranih sredstev v daljšem obdobju 

(to je v energetiki običajno), bi bilo potrebno in smiselno dodatno oceniti tveganja in 

vpliv zunanjih parametrov na ekonomičnost poslovanja. V študiji in poslovnem načrtu 

smo poskušali zajeti čim več področij in njihovih potencialnih vplivov na rezultat 

poslovanja, vendar smo zaradi enostavnosti in preglednosti nekatere pogoje v modelih 

in simulacijah določili kot idealne, čeprav v praski to zelo verjetno niso. 

4.3 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Spremenjene gospodarske okoliščine v zadnjega pol leta so na glavo postavile 

mnoge trditve v literaturi na področju obnovljivih virov energije (projekcije tržnih 

deležev, razvojni potenciali, financiranje, itd), zato se odpirajo številne možnosti za 

ponovno re-evaluacijo tržnega položaja obnovljivih virov energije. Med študijem in 

analizo virov in literature smo zasledili trditve, analize in projekcije, ki v današnjih 

pogojih preprosto ne veljajo več, in bi si zaslužile novo teoretično in znanstveno 

obravnavo. 
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Priloga 1 Primer kalkulacije pridelave 

Oljna ogrščica, sezona 2009 

Tečaj RON/€ 4,00 

Cena nafte [€] 1,00 

Cena pšenice [€/t] 120 

Cena dela [€/h] 2,50 

Pridelek na hektar [t/ha] 3 

Subvencija [€/ha] 110 

Površina [ha] 600 

Cena pridelka [€/t] 270 

 

Operacija Mesec Tip Rok Aktivnost Stroj ha/h 
Delo 

[h/ha] 
Poraba 

[kg(l)/ha] 
Cena 

[RON] 
Znesek 
[RON] 

Znesek 
[€/ha] €/t 

Skupaj 
[€] 

Delo 
[€] 

Oranje N -5 N Jul-Avg Oranje Case 200, 280 + 
VogelNoot 

2,016 0,546 27,00  108,00 27,00 9,00 16.200 818 

Disk N -4 N Avg Disk brana Case 200, 280 + 
Carrier 

10,800 0,102 14,00  56,00 14,00 4,67 8.400 153 

Gnojenje 1 N -4 N Avg Nakladanje gnojil NH + Hidrac  0,050 0,30  1,20 0,30 0,10 180 75 

Gnojenje 1 N -4 N Avg Transport gnojil Case + Fliegl  0,100 2,00  8,00 2,00 0,67 1.200 150 

Gnojenje 1 N -4 N Avg Oskrba 
raztresovalnika 

Case + Fliegl  0,010 0,10  0,40 0,10 0,03 60 15 

Gnojenje 1 N -4 N Avg Gnojenje 1 NH + Tornado 16,200 0,068 2,00  8,00 2,00 0,67 1.200 102 

Gnojilo 1 -4 G Avg NPK 12-52-0    220,00 2,65 583,00 145,75 48,58 87.450  

Sejanje N -4 N Avg, Sep Priprava za sejanje* Case + Granchio 8,100 0,136 12,00  48,00 12,00 4,00 7.200 204 

Sejanje N -4 N Avg, Sep Sejanje Case + Vaederstat 4,320 0,255 8,00  32,00 8,00 2,67 4.800 382 

Sejanje N -4 N Avg, Sep Transport nafte, 
delavcev, opreme 

ARO  0,100 1,00  4,00 1,00 0,33 600 150 

Semena -4 S Avg, Sep Semena    0,40 400,00 160,00 40,00 13,33 24.000  
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Operacija Mesec Tip Rok Aktivnost Stroj ha/h 
Delo 

[h/ha] 
Poraba 

[kg(l)/ha] 
Cena 

[RON] 
Znesek 
[RON] 

Znesek 
[€/ha] €/t 

Skupaj 
[€] 

Delo 
[€] 

Zavarovanje -4 Z Avg, Sep Zavarovanje    3% 1500,00 45,00 11,25 3,75 6.750  

Škropljenje 1 N -3 N Sep,Okt Transport vode Case + cisterna  0,090 2,30  9,20 2,30 0,77 1.380 135 

Škropljenje 1 N -3 N Sep,Okt Transport nafte, 
delavcev, opreme 

ARO  0,100 1,00  4,00 1,00 0,33 600 150 

Škropljenje 1 N -3 N Sep,Okt Fungicidiranje NH + GJ3000 21,600 0,051 2,00  8,00 2,00 0,67 1.200 76 

Škropiva 1 -3 F Sep,Okt Fungicid Folicur Solo    0,50 96,00 48,00 12,00 4,00 7.200  

Gnojenje 2 N 2 N Feb Nakladanje gnojil NH + Hidrac  0,050 0,30  1,20 0,30 0,10 180 75 

Gnojenje 2 N 2 N Feb Transport gnojil Case + Fliegl  0,100 2,00  8,00 2,00 0,67 1.200 150 

Gnojenje 2 N 2 N Feb Oskrba 
raztresovalnika 

Case + Fliegl  0,010 0,10  0,40 0,10 0,03 60 15 

Gnojenje 2 N 2 N Feb Gnojenje 2 NH + Tornado 16,200 0,068 2,00  8,00 2,00 0,67 1.200 102 

Gnojilo 2 2 G Feb Amonijev nitrat    270,00 1,95 526,50 131,63 43,88 78.975  

Škropljenje 2 N 3 N Mar Transport nafte, 
delavcev, opreme 

ARO  0,100 1,00  4,00 1,00 0,33 600 150 

Škropljenje 2 N 3 N Mar Transport vode Case + cisterna  0,090 2,20  8,80 2,20 0,73 1.320 135 

Škropljenje 2 N 3 N Mar Škropljenje NH + GJ3000 21,600 0,051 2,00  8,00 2,00 0,67 1.200 76 

Škropiva 2 3 F Mar Folicur Solo    1,00 108,00 108,00 27,00 9,00 16.200  

Škropljenje 3 N 4 N Apr,Maj Transport vode Case + cisterna  0,090 2,20  8,80 2,20 0,73 1.320 135 

Škropljenje 3 N 4 N Apr,Maj Škropljenje NH + GJ3000 21,600 0,051 2,00  8,00 2,00 0,67 1.200 76 

Škropljenje 3 N 4 N Apr,Maj Transport nafte, 
delavcev, opreme 

ARO  0,100 1,00  4,00 1,00 0,33 600 150 

Škropiva 3 4 F Apr,Maj Insekticid    0,10 85,00 8,50 2,13 0,71 1.275  

Škropiva 3 4 FG Apr,Maj Foliar    5,00 23,00 115,00 28,75 9,58 17.250  

Škropiva 3 4 F Apr,Maj Fungicid Folicur Solo    0,50 106,00 53,00 13,25 4,42 7.950  

Škropiva 3 4 F Apr,Maj Mavick    0,50 130,00 65,00 16,25 5,42 9.750  

Škropljenje 4 N 6 N Jun Transport vode Case + cisterna  0,090 2,30  9,20 2,30 0,77 1.380 135 

Škropljenje 4 N 6 N Jun Škropljenje NH + GJ3000 21,600 0,051 2,00  8,00 2,00 0,67 1.200 76 
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Operacija Mesec Tip Rok Aktivnost Stroj ha/h 
Delo 

[h/ha] 
Poraba 

[kg(l)/ha] 
Cena 

[RON] 
Znesek 
[RON] 

Znesek 
[€/ha] €/t 

Skupaj 
[€] 

Delo 
[€] 

Škropljenje 4 N 6 N Jun Transport nafte, 
delavcev, opreme 

ARO  0,100 1,00  4,00 1,00 0,33 600 150 

Škropiva 4 6 F Jun Sredstvo za zapiranje 
strokov 

   1,00 85,00 85,00 21,25 7,08 12.750  

Žetev N 7 N Jul Požarna varnost NH + cisterna  0,388 0,50  2,00 0,50 0,17 300 582 

Žetev N 7 N Jul Žetev NH8080 2,835 0,388 20,00  80,00 20,00 6,67 12.000 582 

Žetev N 7 N Jul Transport Case + Fliegl  0,388 6,50  26,00 6,50 2,17 3.900 582 

Žetev N 7 N Jul Transport nafte, 
delavcev, opreme 

ARO  0,100 1,00  4,00 1,00 0,33 600 150 

Žetev S 7 E Jul Zunanji transport    40,00 3,00 120,00 30,00 10,00 18.000  

Najemnina 8 A Avg Najemnina    0,60 480,00 288,00 72,00 24,00 43.200  

    Skupaj obratna 
sredstva 

     2684,20 671,05 223,68 402.630 5.732 

    od tega:           

    Nafta skupaj    119,8  479,20 119,80 39,93 71.880  

    FFS skupaj      367,50 91,88 30,63 55.125  

    Seme, gnojila, FFS 
skupaj 

     1752,00 438,00 146,00 262.800  

    Potrebno zavarovanje      2452,20 613,05 204,35 367.830  

    Sredstva do žetve      2276,20 569,05 189,68 341.430  

    Zunanje storitve      120,00 30,00 10,00 18.000  

    Najemnina      288,00 72,00 24,00 43.200  

    ostalo:           

    Delo   3,821  10,00 38,21 9,55 3,18 5.732  

    Analize zemlje, 
melioracija 

     91,43 22,86 7,62 13.714  

    Amortizacija & 
vzdrževanje 

     542,86 135,71 45,24 81.429  
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Operacija Mesec Tip Rok Aktivnost Stroj ha/h 
Delo 

[h/ha] 
Poraba 

[kg(l)/ha] 
Cena 

[RON] 
Znesek 
[RON] 

Znesek 
[€/ha] €/t 

Skupaj 
[€] 

Delo 
[€] 

    Subvencija      -440,00 -110,00 -36,67 -66.000  

    Skupaj      2916,70 729,18 243,06 437.505  

    Prodaja      3240,00 810,00 270,00 486.000  

    Razlika      323,30 80,82 26,94 48.495  
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Priloga 2 Model procesov 

 

Osnovni parametri 

Parametri EM Obseg 

Skupna površina ha 2100 

Površina za bioplin (silaža) ha 600 

Površina za oljno ogrščico ha 600 

Povšina za koruzo (bioetanol) ha 600 

Površina za pšenico (zrnje) ha 300 

Število kultur v kolobarju (bioplin) kos 5 

Površina ene kulture za bioplin ha 120 
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Izdelki in polizdelki, cene 

Produkti Tržna cena Gostota Cena na liter 

  € / t kg / l € / l 

Pogača oljne ogrščice 120,00     

Olje oljne ogrščice 700,00     

Glicerol 10,00 1,26   

Biodiesel 772,73 0,88 0,68 

Destilatni ostanek (kaša, drozga) 100,00     

Bioetanol 887,20 0,79 0,7 

  Tržna cena Enota   

Električna energija (zelena) 0,095 € / kWh   

Toplotna energija (kalkulativno) 0,036 € / kWh 38% 

Nafta 0,68 € / l   

Metanol 140,00     

KOH 200,00     
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Parametri procesov 

Bioplinarna     

Kurilnost metana 7,5 kWh / m3 

Lastna poraba toplote in elektrike 15% % 

Električni izkoristek 38% % 

Obratovanje generatorja (čas) 70% % 

Biodiesel     

Oljnost OO 40% olja v semenu 

Efektivna oljnost 30% dejansko stisnjeno olje 

Poraba elektrike (olje) 110 kWh / t semena 

Temperatura 70 C 

Poraba toplote (olje) 126,0 kWh / t semena 

Poraba metanola 14% t metanola / t olja 

Poraba katalizatorja 0,007 t KOH / t olja 

Ostanek glicerola 15% t glicerola / t olja 

Poraba elektrike (biodiesel) 30 kWh / t olja 

Temperatura 64,7 C 

Poraba toplote (biodiesel) 124,2 kWh / t olja 

Proizveden biodiesel 96% t biodiesla / t olja 

Bioetanol     

Proraba toplotne energije za destilacijo in dehidracijo 1,316 kWh / l etanola 

Poraba elektrike za mletje 2,323 kWh / l etanola 

Količina kaše (SS) 706,492 kg / t koruze 

Pridelek bioetanola 372 l / t koruze 
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Fizikalni podatki 

Fizikalni podatki Gostota Specifična toplota 
Molska 

masa Vrelišče 

  kg / l kWh / kg / K g / mol °C 

Metanol 0,7918 2,50 32,07 64,7 

Etanol 0,789 2,44 46,07 78,4 

KOH 2,044 1,18 56,106   

Glicerol 1,261 2,41 92,094 290 

Biodiesel 0,88 1,92     

Olje oljne ogrščice 0,915 1,91     

Semena oljne ogrščice 0,599 2,1     

Pšenica 0,769       

Silaža (koruza, repa) 0,350       

Silaža (trave, ...) 0,280       

Koruza 0,720       
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Kulture, kalkulacije pridelave 

Kulture Površina Pridelek 
Suha 
snov 

Poraba 
nafte 

Strošek 
gnojil 

Ostali 
stroški 

Tržna 
cena 

Stroški 
skupaj 

Prodajna 
cena Razlika 

  ha t / ha % l / ha € / ha € / ha € / t € / ha € / ha € / ha 

Silažna koruza 120 45 33,0% 140 228 500 27 823 1215 392 

Ozimna tritikala 120 20 31,7% 120 180 300 43 562 860 298 

Sirek 120 45 33,0% 140 220 450 25 765 1125 360 

Krmna pesa 120 160 12,0% 220 230 650 11 1030 1760 730 

Črna detelja 120 30 30,1% 240 155 235 30 553 900 347 

Oljna ogrščica 600 3 91,0% 120 300 240 270 622 810 188 

Koruza (zrnje) 600 8 16,0% 115 230 350 110 658 880 222 

Pšenica (zrnje) 300 7 87,0% 115 200 200 120 478 840 362 

Skupaj 2100     1210 1743 2925   5490,8 8390 2899,2 
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Kulture, kalkulacije za celo površino 

Kulture 
Poraba 

nafte 
Strošek 

gnojil 
Ostali 
stroški 

Stroški 
skupaj Prodaja Razlika 

  l / leto € / leto € / leto € / leto € / leto € / leto 

Silažna koruza 16.800 27.360 60.000 98.784 145.800 47.016 

Ozimna tritikala 14.400 21.600 36.000 67.392 103.200 35.808 

Sirek 16.800 26.400 54.000 91.824 135.000 43.176 

Krmna pesa 26.400 27.600 78.000 123.552 211.200 87.648 

Črna detelja 28.800 18.600 28.200 66.384 108.000 41.616 

Oljna ogrščica 72.000 180.000 144.000 372.960 486.000 113.040 

Koruza (zrnje) 69.000 138.000 210.000 394.920 528.000 133.080 

Pšenica (zrnje) 34.500 60.000 60.000 143.460 252.000 108.540 

Skupaj 278.700 499.560 670.200 1.359.276 1.969.200 609.924 
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Proces: Oljna ogrščica – olje – biodiesel 

      Količina Cena Vrednost Razlika 
Toplotne 

potrebe 
Elektrićne 

potrebe 

    Enota enot / leto € / t € / leto € / leto kWh / leto kWh / leto 

Porvršina 600 ha             

Poraba nafte 120,00 l / ha 72000 0,68 48.960       

Strošek gnojil 300,00 € / ha     180.000       

Ostali stroški 240,00 € / ha     144.000       

Pridelek seme OO 3 t / ha 1800 270 486.000 113.040     
Efektivna oljnost 30% olja v semenu             

Poraba elektrike 110 kWh / t semena 198.000 0,095 18.810     198.000 

Poraba toplote 126,0 kWh / t semena 226.800 0,036 8.187   226.800   

Količina pogače 70% t 1260 120,00 151.200       

Olje   t 540 700,00 378.000 16.203     
Poraba metanola 14% t metanola / t olja 75,6 140,00 10.584       

Poraba katalizatorja 0,70% t KOH / t olja 3,78 200,00 756       

Poraba elektrike 30,0 kWh / t olja 16.200 0,095 1.539     16.200 

Poraba toplote 124,2 kWh / t olja 67.088 0,036 2.422   67.088   

Glicerol 15% t glicerola / t olja 81 10,00 810       

Proizveden biodiesel 96% t biodiesla / t olja 518,4 772,73 400.582 8.091     
    l 589.091           

Skupne energetske potrebe             293.888 214200 
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Proces: koruza – bioetanol 

      Količina Cena Vrednost Razlika 
Toplotne 

potrebe 
Elektrićne 

potrebe 

      enot / leto € / t € / leto € / leto kWh / leto kWh / leto 

Porvršina 600 ha             

Poraba nafte 115,00 l / ha 69.000 0,68 46.920       

Strošek gnojil 230,00 € / ha     138.000       

Ostali stroški 350,00 € / ha     210.000       

Pridelek 8 t / ha 4.800 110 528.000 133.080     
Proraba toplote (destilacija, 
dehidracija) 1,316 kWh / l etanola 2.349.850 0,036 84.830   2.349.850   

Poraba elektrike za mletje 2,323 kWh / l etanola 4.147.949 0,095 394.055     4.147.949 

Količina kaše (SS) 706,492 kg / t koruze 3.391 100,00 339.116       

Pridelek bioetanola 372 l / t koruze 1.785.600 0,70 1.249.920 582.151     
    t 1.409           

Skupne energetske potrebe             2.349.850 4.147.949 
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Proces: silaža – bioplin 

Substrat Površina Pridelek SS SS 
Metan / 

SS 

Delež 
metana / 

skupen 
bioplin 

Metan / 
ha 

Energija / 
ha 

Lastna 
poraba 

Električna 
energija 

Toplotna 
energija 

  ha t / ha % t / ha m3 / t % m3 / ha 
kWh / ha / 

leto 
kWh / ha / 

leto 
kWh / ha / 

leto 
kWh / ha / 

leto 

Silažna koruza 120 45 33,0% 14,9 330 52,5% 4.901 36.754 5.513 13.966 17.274 

Ozimna tritikala 120 20 31,7% 6,3 300 53,0% 1.902 14.265 2.140 5.421 6.705 

Sirek 120 45 33,0% 14,9 410 52,1% 6.089 45.664 6.850 17.352 21.462 

Krmna pesa 120 160 12,0% 19,2 468 53,0% 8.986 67.392 10.109 25.609 31.674 

Črna detelja 120 30 30,1% 9,0 320 56,0% 2.890 21.672 3.251 8.235 10.186 

Glicerol (max 6%) 600 0,135 100,0% 0,135 900 65,0% 122 911 137 346 428 

Pogača OO 600 2,1 91,0% 1,9 420 60,0% 803 6.020 903 2.287 2.829 

Koruzna kaša (drozga) 600 5,65 84,0% 4,7 330 62,0% 1.567 11.750 1.763 4.465 5.523 
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Proces: silaža – bioplin na celotno površino 

Substrat 

Skupna letna 
proizvodnja 

metana 

Skupna letna 
proizvodnja 

bioplina Elektrika Toplota El Moč 
Vrednost blata kot 

gnojila Vrednost elektrike 

  m3 / leto m3 / leto kWh / leto kWh / leto kW € / leto € / leto 

Silažna koruza 588.060 1.120.114 1.675.971 2.072.912 273 20.520 159.217 

Ozimna tritikala 228.240 430.642 650.484 804.546 106 16.200 61.796 

Sirek 730.620 1.402.342 2.082.267 2.575.436 340 19.800 197.815 

Krmna pesa 1.078.272 2.034.475 3.073.075 3.800.909 501 20.700 291.942 

Črna detelja 346.752 619.200 988.243 1.222.301 161 13.950 93.883 

Glicerol (max 6%) 72.900 112.154 207.765 256.973 34 2.479 19.738 

Pogača OO 481.572 802.620 1.372.480 1.697.541 224 16.373 130.386 

Koruzna kaša (drozga) 940.030 1.516.177 2.679.085 3.313.606 437 31.961 254.513 

Skupaj 4.466.446 8.037.724 12.729.371 15.744.222 2.076 141.983 1.209.290 
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Tabela, ki opisuje povezave podprocesov; z njo določamo, katere od podprocesov bomo izvajali [v k€] 

Proces 
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Pridelava Silažna koruza 1 47 -60 -11 -27 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pridelava Oz. tritikala 1 36 -36 -10 -22 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pridelava Sirek 1 43 -54 -11 -26 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pridelava Krmna pesa 1 88 -78 -18 -28 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pridelava Črna detelja 1 42 -28 -20 -19 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pridelava Oljna ogrščica 1 113 -144 -49 -180 0 0 0 0 0 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pridelava Koruza (zrnje) 1 133 -210 -47 -138 0 0 0 0 0 0 0 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pridelava Pšenica (zrnje) 1 109 -60 -23 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stiskanje olja OO 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -486 0 0 151 378 0 0 0 0 -19 -8 

Proizvodnja biodiesla 1 8 0 0 0 -11 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -378 1 401 0 0 -2 -2 

Proizvodnja bioetanola 1 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -528 0 0 0 0 0 339 1.250 -394 -85 

B-plinarna: Sil. koruza 1 107 0 -2 21 0 0 -146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 75 

B-plinarna: Oz. tritikala 1 3 0 -1 16 0 0 0 -103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 29 

B-plinarna: Sirek 1 173 0 -2 20 0 0 0 0 -135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 93 

B-plinarna: Krmna pesa 1 231 0 -8 21 0 0 0 0 0 -211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 137 

B-plinarna: Črna detelja 1 42 0 -1 14 0 0 0 0 0 0 -108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 44 

B-plinarna: Glicerol 1 31 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 20 9 

B-plinarna: Pogača OO 1 57 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -151 0 0 0 0 0 130 61 

B-plinarna: Kor. drozga 1 67 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -339 0 255 120 

Neporabljena toplota 1 -473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -473 

Por. biodiesla nam. nafte 1 0 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -204 0 0 0 0 

Skupaj  1.454 -670 0 -358 -11 -1 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 196 0 1.250 795 0 
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Priloga 3 Procesi z ovrednotenimi medsebojnimi tokovi 

destilacija

dehidracija

bioetanola

koruza, sirek,

tritikala, detelja

krmna pesa

koruza,

sirek

slad. pesa

pšenica,

drugi pridelki

za prodajo

oljna

ogrščica

silaža
plinski

motor

digestorsko

blato

gnojilo

oljarna
trans-

esterifikacija

bioplinarna

generator
elektrika v javno omrežje

komunalno ogrevanje

pogača za krmo

biodiesel

glicerol

bioetanol

hrana

metanol, katalizator

semena,

fitofarmacevtiki

ostalo

mlin

drozga za krmo

nafta

gnojila

670.200

499.560

357.577
141.983

189.516

0

14.892

204.408

189.516

196.174

252.000

1.249.920

794.886

394.055 18.810

11.340

84.830

339.116

8.187

1.539

2.422

528.000

486.000

151.200

810

378.000

703.200

718.092
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Priloga 4 Prodajni načrt po mesecih 

Prodajni načrt po produktih in mesecih za prvo in drugo leto poslovanja 

Produkt  
Elektrika Biodiesel Bioetanol Pšenica Skupaj 

količina vrednost količina vrednost količina vrednost količina vrednost vrednost 
Leto Mesec 

kWh  € l  € l  € t  €  € 

L1 avg 0 0 0 0 0 0 2.100 252.000 252.000 
                      
L2 jan  697.269 66.241 24.041 16.348 148.800 104.160 0 0 186.748 
L2 feb 697.269 66.241 24.041 16.348 148.800 104.160 0 0 186.748 
L2 mar 697.269 66.241 24.041 16.348 148.800 104.160 0 0 186.748 
L2 apr 697.269 66.241 24.041 16.348 148.800 104.160 0 0 186.748 
L2 maj 697.269 66.241 24.041 16.348 148.800 104.160 0 0 186.748 
L2 jun 697.269 66.241 24.041 16.348 148.800 104.160 0 0 186.748 
L2 jul 697.269 66.241 24.041 16.348 148.800 104.160 0 0 186.748 
L2 avg 697.269 66.241 24.041 16.348 148.800 104.160 2.100 252.000 438.748 
L2 sept 697.269 66.241 24.041 16.348 148.800 104.160 0 0 186.748 
L2 okt 697.269 66.241 24.041 16.348 148.800 104.160 0 0 186.748 
L2 nov 697.269 66.241 24.041 16.348 148.800 104.160 0 0 186.748 
L2 dec 697.269 66.241 24.041 16.348 148.800 104.160 0 0 186.748 

L2+L1 Skupaj  8.367.222 794.886 288.491 196.174 1.785.600 1.249.920 4.200 504.000 2.744.980 
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Priloga 5 Izkaz uspeha po mesecih 

Izkaz uspeha podjetja za prvo leto poslovanja [v k€] 

Mesec  
Postavka 

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Skupaj L1 

SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 271,25 19,25 19,25 19,25 19,25 483,00 

 Prihodki elektrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Prihodki biodiesel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Prihodki bioetanol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Prihodki pšenica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 

 Drugi prihodki 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 231,00 

 Prihodki od financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ CELOTNI ODHODKI 36,90 33,90 41,90 33,90 61,90 33,90 33,90 181,48 41,02 61,37 65,11 65,11 690,40 

_Skupaj variabilni stroški poslovanja 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 145,24 1,78 1,78 1,78 1,78 164,86 

__Stroški proizvodnje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,46 0,00 0,00 0,00 0,00 143,46 

__Drugi variabilni stroški 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 21,40 

_Skupaj fiksni stroški 35,12 32,12 40,12 32,12 60,12 32,12 32,12 36,24 39,24 59,58 63,32 63,32 525,54 

__Bruto stroški plač 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 68,00 

__Drugi fiksni stroški poslovanja 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 23,73 23,73 23,73 83,68 

__Stroški projekta  5,00 2,00 10,00 2,00 30,00 2,00 2,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 66,00 

__Najemnine  12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 151,20 

__Amortizacija 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 98,50 

_Odhodki financiranja 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 6,04 6,04 6,04 9,78 9,78 58,16 

DOBIČEK PRED DAVKI -17,65 -14,65 -22,65 -14,65 -42,65 -14,65 -14,65 89,77 -21,77 -42,12 -45,86 -45,86 -207,40 

Davek od dobička 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ČISTI DOBIČEK  -17,65 -14,65 -22,65 -14,65 -42,65 -14,65 -14,65 89,77 -21,77 -42,12 -45,86 -45,86 -207,40 
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Izkaz uspeha podjetja za drugo leto poslovanja [v k€] 

Mesec  
Postavka  

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Skupaj L2 

SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 458,00 206,00 206,00 206,00 206,00 2.723,98 

 Prihodki elektrika 66,24 66,24 66,24 66,24 66,24 66,24 66,24 66,24 66,24 66,24 66,24 66,24 794,89 

 Prihodki biodiesel 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 196,17 

 Prihodki bioetanol 104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 1.249,92 

 Prihodki pšenica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 

 Drugi prihodki 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 231,00 

 Prihodki od financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ CELOTNI ODHODKI 168,33 168,33 166,33 166,33 166,33 166,33 166,33 312,45 168,99 168,99 168,99 168,99 2.156,71 

_Skupaj variabilni stroški poslovanja 76,42 76,42 76,42 76,42 76,42 76,42 76,42 219,88 76,42 76,42 76,42 76,42 1.060,52 

__Stroški proizvodnje 74,64 74,64 74,64 74,64 74,64 74,64 74,64 218,10 74,64 74,64 74,64 74,64 1.039,12 

__Drugi variabilni stroški 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 21,40 

_Skupaj fiksni stroški 91,90 91,90 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 92,57 92,57 92,57 92,57 92,57 1.096,19 

__Bruto stroški plač 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 88,20 

__Drugi fiksni stroški poslovanja 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 284,80 

__Stroški projekta  2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

__Najemnine  12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 151,20 

__Amortizacija 36,44 36,44 36,44 36,44 36,44 36,44 36,44 36,44 36,44 36,44 36,44 36,44 437,29 

_Odhodki financiranja 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 12,45 12,45 12,45 12,45 12,45 130,71 

DOBIČEK PRED DAVKI 37,67 37,67 39,67 39,67 39,67 39,67 39,67 145,55 37,01 37,01 37,01 37,01 567,27 

Davek od dobička 6,03 6,03 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 23,29 5,92 5,92 5,92 5,92 90,76 

ČISTI DOBIČEK  31,64 31,64 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 122,26 31,08 31,08 31,08 31,08 476,50 
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Priloga 6 Denarni tok po mesecih 

Denarni tok Leto 1 

Postavka  jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

vplačila kapitala 1.000.000       1.000.000               

Prodaje 0             156.420         

prejete subvencije         231.000               

vračilo DDV   1.552 27.939 33.360 81.202 193.452 87.075 87.818 99.448 5.037 208.259 36.533 

najeti krediti 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 1.200.000 0 0 

prejeti avansi                   170.717     

drugi prejemki                         

Skupaj pritoki  1.000.000 1.552 27.939 33.360 1.312.202 193.452 1.087.075 244.238 99.448 1.375.755 208.259 36.533 
investicije in projektne storitve 5.950 168.980 11.900 306.477 944.533 505.750 306.477 505.750 5.950 1.009.120 2.380 2.380 

plačila dobaviteljem 0 2.233 193.268 198.332 263.315 35.843 239.767 113.338 21.826 264.871 196.064 88.682 

drugi stroški 3.773 3.773 3.773 3.773 3.773 3.773 3.773 3.773 3.773 30.365 30.365 30.365 

Najemnine               89.964     89.964   

bruto plače (bruto strošek podjetja) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 

plačilo DDV   0 0 0 0 0 0 0 24.975 0 27.257 0 

plačila obresti 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 

vračila kredita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

izplačila dobička                         

plačilo davka na dobiček    11.200                     

Skupaj odtoki 17.648 194.111 216.866 516.507 1.219.545 553.290 557.942 721.749 65.448 1.314.281 355.956 131.352 

Pritoki minus odtoki 982.352 -192.559 -188.927 -483.146 92.657 -359.838 529.134 -477.511 34.000 61.473 -147.697 -94.819 

Saldo prejšnjega obdobja 352.871 1.335.223 1.142.664 953.737 470.591 563.248 203.409 732.543 255.032 289.032 350.505 202.808 

Denarni saldo 1.335.223 1.142.664 953.737 470.591 563.248 203.409 732.543 255.032 289.032 350.505 202.808 107.989 
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Denarni tok po mesecih, drugo leto 

Denarni tok Leto 2 

Postavka jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

vplačila kapitala                         

Prodaje   245.138 245.138 245.138 245.138 245.138 245.138 245.138 545.018 245.138 245.138 245.138 

prejete subvencije         231.000               

vračilo DDV 19.387 5.228 5.228 25.249 48.042 88.406 34.264 50.403 46.029 7.543 87.721 30.512 

najeti krediti 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 

prejeti avansi                         

drugi prejemki                         

Skupaj pritoki  19.387 250.366 250.366 270.387 524.180 333.544 679.402 295.541 591.047 252.681 332.859 275.650 
investicije in projektne storitve 2.380 2.380 0 101.366 302.944 167.790 101.366 167.790 0 325.580 10.000 0 

plačila dobaviteljem 0 0 127.771 169.167 220.389 16.447 183.951 90.134 16.877 193.468 150.737 54.113 

drugi stroški 30.365 30.365 30.365 30.365 30.365 30.365 30.365 30.365 30.365 30.365 30.365 30.365 

Najemnine               89.964     89.964   

bruto plače (bruto strošek podjetja) 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350 

plačilo DDV 0 0 39.140 39.140 39.140 39.140 39.140 39.140 39.140 87.020 39.140 39.140 

plačila obresti 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 40.321 2.925 2.925 47.801 2.925 2.925 

vračila kredita 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 240.000 0 0 

izplačila dobička                         

plačilo davka na dobiček                          

Skupaj odtoki 43.020 43.020 207.551 350.312 603.113 264.017 602.493 427.668 96.657 931.583 330.480 133.893 

Pritoki minus odtoki -23.633 207.346 42.815 -79.926 -78.932 69.526 76.909 -132.127 494.390 -678.902 2.379 141.757 

Saldo prejšnjega obdobja 107.989 84.356 291.702 334.517 254.591 175.659 245.185 322.095 189.968 684.358 5.456 7.835 

Denarni saldo 84.356 291.702 334.517 254.591 175.659 245.185 322.095 189.968 684.358 5.456 7.835 149.591 
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Denarni tok od začetka tretjega do konca petega leta  

Postavka  L3 L4 L5 

vplačila kapitala 0 0 0 

prodaje 3.241.536 3.241.536 3.241.536 

prejete subvencije 231.000 231.000 231.000 
vračilo DDV 253.456 253.456 253.456 

najeti krediti 0 0 0 

prejeti avansi       

drugi prejemki       

Skupaj pritoki  3.725.992 3.725.992 3.725.992 
plačila investicije in storitve pojekta       
plačila dobaviteljem 1.223.055 1.223.055 1.223.055 

drugi stroški 364.382 364.382 364.382 

najemnine 179.928 179.928 179.928 

bruto plače (bruto strošek podjetja) 88.568 92.996 97.646 
plačilo DDV 517.556 517.556 517.556 

plačila obresti 133.372 117.372 117.372 

vračila kredita 840.000 440.000 440.000 
izplačila dobička 290.783 289.902 287.577 

plačilo davka na dobiček  93.051 92.769 92.025 

Skupaj odtoki 3.730.694 3.317.959 3.319.540 
Pritoki minus odtoki -4.701 408.033 406.452 

Saldo prejšnega obdobja 149.591 144.890 552.923 

Denarni saldo 144.890 552.923 959.375 
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Priloga 7 Struktura projekta, sklopi aktivnosti in izdelki 

Z.št. Faza/sklop aktivnosti  Vhodni parametri  Procesi Izhodni parametri  

I. PRIPRAVA PROJEKTA IN FORMALIZACIJA DOKUMENTACIJE 
1.1. Izdelava načrta za pridobitev lokacijskega in 

gradbenega dovoljenja  

1.2. Postopek pridobitve lokacijskega in 
gradbenega dovoljenja  

1.3. Pridobitve licence in registracija na agenciji 
ANRE  

1.4. Priprava zahtev za iskanje izvajalca za 
postavitev objekta in tehnologije 

1.5. Iskanje ustreznega ponudnika in pridobitev 
formalnih ponudb za izvedbo 

1.6. Iskanje dodatnih virov financiranja pri 
bankah in iz evropskih sredstev  

1.7. Registracija na borzi OPCOM 

1.8. Registracija pri distributerju Transelectrica 
za priklop v distribucijsko omrežje in 
možnosti pridobitve in trženja zelenih 
certifikatov 

1.9. Podpis pogodbe s strateškimi partnerji za 
odkup proizvedenih biogoriv in 
sofinanciranje pridelave in proizvodnje 
biogoriv 

1.10. Iskanje in podpis pogodbe za nadzor 
izgradnje projekta  

1.11. Priprava setvenega načrta za surovine 

Študija izvedljivosti, poslovni načrt, 
zakonodaja, podizvajalci, dobavtelji, 
banke in investitorji 

Definiranje in opis projekta, 
pridobivanje dovoljenj in 
registracija, iskanje financiranja, 
pridobitev sredstev iz evropskih 
skladov, iskanje izvajalcev, priprava 
in podpisi pogodb. 

Pripravljena projektna 
dokumentacija za izvedbo, urejena 
soglasja in registracije, podpisane 
pogodbe z izvajalci, dobavitelji, 
bankami in prijava projekta za 
subvencije iz evropskih sredstev.  
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II. IZGRADNJA SISTEMA  
2.1. Postavitev silosov (OO, koruza, pšenica) 

2.2. Izgradnja silažnega bunkerja, deponije za 
digestorsko blato in dostopnih poti 

2.3. Postavitev digestorjev (beton) 

2.4. Oprema digestorjev (notranji plašč, mešala, 
grelec, odžvepljevanje, streha) 

2.5. Postavitev objekta plinskega motorja in 
generatorja 

2.6. Postavitev mlina in obrata za proizvodnjo 
bioetanola 

2.7. Postavitev oljarne in obrata za 
transesterifikacijo 

2.8. Izgradnja infrastrukture, izhodnih skladišč in 
instalacij za biogoriva 

2.9. Načrt in implementacija internih in eksternih 
transportnih poti v procesu 

2.10. Priklop na zunanje električno omrežje 

2.11. Prevzem gradbenega dela projekta in 
pridobitev ustreznih dovoljenj za 
obratovanje 

2.12. Prevzem tehnološkega dela projekta in 
izvedba poskusnega obratovanja 

2.13. Izvedba postopka certificiranja z vidika 
zakonodaje in standardov 

2.14. Priprava in izvedba zavarovanja objekta, 
proizvodnje in skladišč 

2.15. Podpis transportnih pogodb za prevoz goriva 

2.16. Obračun in poročila za sklade evropskih 
sredstev in subvencij 

Projektna dokumentacija za izvedbo, 
soglasja in registracije, pogodbe z 
izvajalci, dobavitelji, bankami in 
urejena projektna dokumentacija za 
subvencije iz evropskih sredstev.  

Postavitev objekta, tehnološkega 
procesa in ostale infrastrukture, 
nadzor izvedbe, poskusno 
obratovanje posameznih komponent, 
prijava pri ustreznih institucijah za 
verifikacijo in certificiranje, izvedba 
financiranja in prevzema projekta 
izgradnje. 

Prevzem objekta in tehnologije, 
dogovorjeni končni garancijski 
parametri, zavarovanja, pridobljena 
obratovalna dovoljenja, pridobljeni 
certifikati in potrditve o ustreznosti 
glede na standarde in zakonodajo in 
dovoljenje za začekek uporabe 
zelenih certifikatov, uspsobljen 
kader za upravljanje z objektom in 
tehnologijo. 
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2.17. Izdelava terminskega plana začetka 

proizvodnje in uskladitev terminov zaradi 
surovin 

2.18. Usposabljanje tehnologa in operaterjev za 
upravljanje s procesi 

2.19. Interna priprava na proizvodnjo in 
administrativno upravljanje nove dejavnosti 

   

III. PRIPRAVA NA ZAGON IN ZAGON PRODUKCIJE  
3.1. Priprava internih procesov, sistema 

upravljanja in podpore poslovanja na 
administrativnem, računovodskem in 
finančnem področju ter postopkov, ki so 
potrebni v zvezi z zakonodajo in 
pridobivanjem sredstev iz evropskih skladov 

3.2. Priprava pridelave silažnih surovin 

3.3. Prijava na borzo za pričetek trgovanja 

3.4. Prijava distributerju za vklop v javno 
električno omrežje 

3.5. Zagon proizvodnje 

Obratovalna dovoljenja, certifikati in 
zavarovanja kot podlaga za pričetek 
uporabe, ustrezno usposobljeni kadri 
za upravljanje, pripravljen načrt 
zagona, zagotovljene surovine v 
silaži in ostali potrebni materiali 

Odprava logističnih in upravno 
administrativnih pomanjkljivosti v 
obdobju poskusnega obratovanja, 
vzpostavitev ustreznih 
administrativno finančnih shem za 
poslovanje, podporo nabavnim in 
prodajnim procesom ter proizvodnji, 
polnjenje silaže in prevzem 
materialov in surovin za proizvodnjo 
od dobaviteljev, optimiziranje 
internega procesa in distribucije. 

Začetek proizvodnje, vstop v javno 
električno omrežje in pričetek 
trgovanja na borzi 

IV.  ZAKLJUČEK PROJEKTA  
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