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POVZETEK 

 

Voda je na Kozjaku in Pohorju prisotna praktično povsod. Obstaja veliko izvirov in potočkov, ki 

so precej vodnati in ne presahnejo niti ob največji suši. V preteklosti se je ta vodnatost pogosto 

uporabljala za pogon žag in mlinov. Izraba vode je bila izredno pomembna za razvoj 

gospodarstva v tej regiji. V sedanjem času pa tovrstne dejavnosti ni več. Obstaja še vedno velik 

potencial vode oziroma ugodne hidrološke razmere, ki bi jih bilo smiselno izkoristiti, v smislu 

malih hidroelektrarn. 

Glede na zgoraj zapisano je ideja o izgradnji dodatnih malih hidroelektrarn v tej regiji logična. 

Seveda pa je potrebno ugotoviti ali so pretoki vod oziroma potokov na Kozjaku in Pohorju v 

območju radeljske občine zadostni za izgradnjo malih hidroelektrarn.  

Ugotovil sem, da sta Pohorje in Kozjak vodnati pokrajini, a Radlje ob Dravi z vidika vodnih virov 

ni zadosti bogato, zato tukaj izgradnja malih hidroelektrarn trenutno ni rentabilna.  

  

 

 

Ključne besede: male hidroelektrarne, potoki v občini Radlje ob Dravi, vodni viri v občini 

Radlje ob Dravi 
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1 UVOD 
 

Če ne želimo izkoristiti vseh neobnovljivih virov, moramo delovati trajnostno. Moj namen je, 

da v okviru te tematike raziščem možnosti oziroma »vodne pogoje« pridobivanja električne 

energije na območju občine Radlje ob Dravi. Vemo namreč, da se je v preteklosti vodni 

potencial v tej regiji že zelo koristno uporabljal (mlini, žage, splavarjenje … tudi male 

hidroelektrarne). Zato želim raziskati, kakšne so možnosti koriščenja vodnega potenciala v 

občini Radlje ob Dravi v današnjem času oziroma v bližnji prihodnosti. 

Menim namreč, da so z vidika vodnih virov v občini Radlje ob Dravi ugodne razmere za 

izgradnjo dodatnih malih hidroelektrarn1 z možnostjo enostavne priključitve na obstoječo 

električno omrežje. Z raziskavo želim dokazati, da so v mojem okolju možnosti za izgradnjo 

dodatnih MHE, saj je pridobivanje tako imenovane »čiste energije« pozitivno za trajnostni 

razvoj. 

Veliko raziskovalnih nalog in študij je bilo že narejenih na področju izgradnje oziroma 

postavitev malih hidroelektrarn. Namen moje raziskovalne naloge pa je predvsem ugotoviti, 

kakšen je »vodni potencial« za izgradnjo MHE na območju občine. Torej se bo moje 

raziskovalno delo predvsem osredotočilo na vodotoke v občini Radlje ob Dravi in na 

preučevanje njihove primernosti za izgradnjo malih hidroelektrarn (pretoki, nakloni). 

V teoretičnem delu se bom osredotočil na geografske značilnosti hribov in vodotokov v občini 

Radlje ob Dravi. Prav tako bom podal nekaj osnovnih informacij o malih hidroelektrarnah in o 

načinih merjenja vodnega pretoka ter o zakonodaji, vezani na vodotoke. Opisal bom tudi 

podnebne lastnosti tega področja. 

V raziskovalnem delu bom preučil in poiskal vse večje potoke v občini Radlje ob Dravi ter s 

pomočjo analize v prvem koraku izločil neprimerne potoke za izgradnjo MHE. Potoke, ki jih 

bom označil kot primerne, pa bom s terenskim delom dodatno analiziral in poskušal poiskati 

primerna mesta za izgradnjo malih hidroelektrarn. 

1.1 Namen naloge 
Namen moje naloge je bil, z raziskovalnim delom  dokazati postavljeno hipotezo. Torej 

dokazati, da so z vidika vodnih virov v občini Radlje ob Dravi ugodne razmere za izgradnjo 

malih hidroelektrarn. Nalogo sem razdelil na dva večja dela. V prvem delu sem opisal 

značilnosti vodnih virov v občini in značilnosti malih hidroelektrarn. V drugem, raziskovalnem 

delu sem vse potoke raziskal in ugotavljal njihovo primernost za izgradnjo MHE.    

 

1.2 Metode dela 
Pri raziskovalnem delu sem izvedel naslednje: 

 Pregledal različne vire (prebiranje člankov, raziskovalnih nalog, knjig, zakonodaje). 

                                                           
1 Pod tem imenom bodo upoštevane male hidroelektrarne, mini hidroelektrarne in mikro hidroelektrarne. V 
nadaljnjem bom uporabljal tudi kratico MHE. 
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 Pregledal različne aplikacije, s katerimi, bi prišel do izhodiščnih podatkov (Google 

maps, Geoportal ARSO, PISO Prostorski informacijski sistem Republike Slovenije, 

OpenStreetMap, GoogleEarth, Arcanum Map, HERE navigacijska aplikacija). 

 Uporabil aplikacijo PISO - prostorski informacijski sistem Republike Slovenije za 

določitev potokov, ki se bodo analizirali. 

 Uporabil aplikacijo PISO za določitev tlorisa potoka, dolžine potoka, profila terena in 3 

D posnetka. 

 Uporabil aplikacijo PISO za določitev bližine elektro omrežja potencialnim točkam MHE 

na vodotokih. 

 Analiziral dobljene podatke in na podlagi teh določil mikrolokacije za izvedbo meritev 

na terenu. 

 Uporabil aplikacijo PISO za določitev mikrolokacije, kjer bodo izvedene meritve na 

terenu. 

 Uporabil mobilno aplikacijo HERE za iskanje mikrolokacije na terenu. 

 Terensko delo (merjenje pretoka vode na različnih območjih v sušnem zimskem 

obdobju) in ogled mikrolokacij. 

 Analiziral meritve in oglede na terenu ter določil potencialna mesta, kjer bi lahko 

postavili MHE. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

V teoretičnem delu bom zajel oziroma omenili pomembne teme za celovitejše razumevanje 

te naloge. Posamezne kompleksnejše teme bom poskusil razložiti na lažji način in ne bom 

omenjal informacij, ki nimajo neposredne zveze z mojo nalogo. 

 

2.1 Vodnatost potokov v občini Radlje ob Dravi 
 

Pohorje se kot največje hribovje v slovenskem delu vzhodnih Alp po številnih značilnostih 

precej razlikuje od preostalih alpskih pokrajin. Osrednji del Pohorja je razgibana planota na 

nadmorskih višinah med 1200 in 1500 metri, ki je tudi naravovarstveno najpomembnejša. 

Pohorje je zelo vodnato območje, prepredeno s številnimi globokimi grapami potokov. 

Prekrivajo ga pretežno smrekovi gozdovi. (1) 

Vodnati vodotoki so povzročili nastanek številnih grap z velikimi nakloni pobočij, ki ponekod v 

Mislinjskem jarku dosegajo celo 45o naklona. Zaradi dolin in ravnin, ki obkrožajo Pohorje, se je 

razvilo zelo obsežno in razvejano hidrografsko omrežje. Pohorski potoki velikokrat ob nevihtah  

dobijo hudourniški značaj in v dolinah povzročajo škodo na infrastrukturi, v ravninah pa 

poplavljajo. Velik energetski potencial teh potokov so izkoriščali že v preteklosti z množico 

mlinov in žag. Danes so le ti redki, zato pa je na potokih in rekah kar precej malih 

hidroelektrarn. V zgornjem toku potoki tvorijo slapove, slapišča itd., saj tečejo preko skalnih 

pregrad. Nekateri slapovi so tudi naravne znamenitosti. Večja pohorska vodotoka v bližini 

občine Radelj ob Dravi sta Velka in Vuhreščica. (8) 

Kozjak je razmeroma ozko, dolgo in zelo razčlenjeno hribovje, ki se razteza od reke Pesnice na 

vzhodu do Košenjaka na zahodu, kjer se greben naslanja na pogorje avstrijske Golice. Relief je 

zaradi globokih dolin v smeri sever-jug precej razgiban. Po planotastem hrbtu poteka meja 

med Avstrijo in Slovenijo. V njegovem osrednjem delu je vrsta uravnav na prisojnih legah, ki 

so v glavnem poseljene. (7) 

Številni levi dravski pritoki so v hribovje izdolbli globoke prečne doline, jarke, grabe in ga 

razrezali na veliko stranskih hrbtov. Proti Dravski dolini usmerjeni potoki otežujejo promet v 

smeri vzhod – zahod. Največji potoki v bližini občine Radlje ob Dravi so Radeljski potok in 

Mučka Bistrica. Zaradi razmeroma velikih padcev delajo lepe brzice in slapove. (7) 

  

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mislinjski_jarek&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Naklon&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hudournik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mlin
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDaga
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hidroelektrarna
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slap
https://sl.wikipedia.org/wiki/Velka
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vuhre%C5%A1%C4%8Dica&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pesnica_(reka)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Promet
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Radeljski_potok&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mu%C4%8Dka_Bistrica&action=edit&redlink=1
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2.2 Male hidroelektrarne 
 

Mala hidroelektrarna (v nadaljevanju MHE) je manjši objekt, ki ne vpliva pretirano na okolje. 

Zgrajene so na malih vodnih telesih, večinoma potokih. Kot MHE je kvalificirana vsaka 

elektrarna, ki ima moč 10 MW (megavatov) ali manj. MHE deluje tako, da je del toka reke ali 

potoka speljan po cevi ali kanalu do turbine. Slednja poganja generator, ta pa proizvaja 

električno energijo. Izstopna voda pa se vrne v rečno strugo. Glavnega toka reke pa naj MHE 

ne bi ovirala, saj gre le za manjši poseg v naravo. Za MHE je pomembno, da je ustrezno 

zajezena in da je zgrajen jez, ki ustvarja dovolj visok tlak za poganjanje turbine. 

 

Slika 1: Primer male hidroelektrarne (14) 

Po skupni instalirani moči generatorje MHE še dodatno ločimo na (2): 

 Mikro HE: do 125 kW 

 Mini HE: 125–1000 kW 

 Male HE: 1000–10.000 kW 

 

MHE imajo različne videze in so v naravi skoraj neopazne, a vse imajo (2): 

 zajetje oz. jez 

 dovodni kanal ali cevovod 

 zgradbo strojnice, v kateri se nahaja agregat, sestavljen iz turbine in generatorja 

 odvodni kanal. 

 

2.2.1 Jez 

 

Za pogon turbine je potrebno imeti dovolj kinetične energije, ki jo dobimo z vodnim tokom in 

s padcem vode. Padec vode povečamo z jezom. Večji oziroma višji kot je, več moči in 
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posledično energije dobimo iz vode. Poleg povečane višine lahko z jezom prav tako shranimo 

neporabljeno vodo in reguliramo pretok vode. To torej pomeni, da mora imeti kraj, primeren 

za MHE, dovolj prostora za izgradnjo jezu. Jez pa je potrebno tudi financirati, kar dvigne ceno 

za izgradnjo in vzdrževanje. 

 

2.2.2 Kriteriji za izgradnjo MHE 

 

 Paziti moramo, da so pogoji okolja ugodni. Ti pogoji so: 

o padec, ki poteka od zajezitve do strojnice; 

o ustrezna količina vode. 

 Narediti si moramo izračun »rentabilnosti« investicije. V izračunu moramo poleg 

stroškov investicije upoštevati tudi stroške kasnejšega vzdrževanja in oceniti količino 

ter ceno za pridobljeno električno energijo. 

 Oprema, ki jo načrtujemo za izgradnjo MHE, mora biti kvalitetna, enostavna in 

zanesljiva. Vgrajeni morajo biti tudi prenapetostni releji (previsoka napetost), 

varovalke (kratki stiki) in bimetalnimi releji (povečana temperatura). 

 Spoštovati moramo pravice drugih, ki imajo prav tako v lasti del vodotoka, na katerem 

želimo zgraditi MHE. 

 Upoštevati moramo obstoječo zakonodajo (Zakon o vodah ZV-1). 

 Za izgradnjo MHE moramo pridobiti dovoljenja, kar spada pod Zakon o graditvi 

objektov. Potrebno je pridobiti gradbeno dovoljenje in ustrezno dokumentacijo. 

 Za izgradnjo MHE je potrebno pridobiti vodno dovoljenje oz. koncesijo, ki ga izda 

Ministrstvo za okolje in prostor (najpomembnejše soglasje : Presoja vplivov na okolje). 

 Upoštevati moramo verjetnost poplav ob visokih vodotokih hudournikov. (6) in (2) 

 

Slika 2: Dovod vode v turbine z generatorjem (2) 
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2.2.3 Težave ob izgradnji MHE 

 

Na težave so lastniki MHE naleteli že v 90. letih. Mnogi nestrokovni in samooklicani varuhi 

narave so nasprotovali izgradnji MHE, češ da »se z njimi lastniki bogatijo na račun javnega 

vodnega dobra«. (15) 

Prav tako pa je vladalo prepričanje, da so škodljive okolju. Kmalu so to mnenje nekritično 

prevzemali mediji in na koncu tudi vladni uradniki. Slednji pa so upravne postopke preprosto 

prekinili. Ob začetku 21. stoletja, pa je zakonodaja začela vzpodbujati izgradnjo obnovljivih 

vodnih virov energije. Vendar je bila škoda napravljena in več kot sto MHE se ni zgradilo. (2, 3, 

15) 

 

2.2.4 Energetska izraba vodotokov nekoč 

 

Nekoč so vodno energijo uporabljali za neposreden pogon mlinov, žag in črpalk. Velika večina 

teh naprav se do današnjega časa ni ohranila. Pogosto pa obstajajo še jezovi in speljani 

dovodni kanali ravno na mestih, ki so primerna za izgradnjo MHE. 

 

Slika 3: Primer vodnega mlina na Vaškem potoku 
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Slika 4: Mesta, kjer so bile nekoč žage na področju Radeljskega potoka (Vir: Arcanum) 

 

 

Slika 5: Mesta, kjer so bile nekoč žage na področju Vuhreščice (Vir: Arcanum) 

Legenda: 
   mesto, kjer je nekoč stal mlin ali žaga 
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V preteklosti je bilo največ vodnih žag zgrajenih na  Radeljskem potoku (Kozjak) in na 

Vuhreščici (Pohorje). Ta dva potoka sta tudi največja v občini Radlje ob Dravi glede na količino 

pretoka vode. 

Spletni vir Arcanum kaže zanimiva oziroma potencialna mesta za izgradnjo MHE glede na to, 

da so v preteklosti na določenih mestih že bili zgrajeni objekti, ki so izkoriščali vodno energijo. 

Zato bom v prihodnji analizi ta vir uporabljal kot dodatno informacijo za določitev potencialnih 

mest za izgradnjo MHE. (13) 

 

2.3 Padavine v občini Radlje ob Dravi 
 

Seveda je za MHE pomembno, koliko padavin pade, da imajo potoki dovolj vode za pogon 

turbin. To pomeni, da je vodni pretok in posledično tudi proizvod MHE odvisen od podnebja. 

Občina Radlje ob Dravi leži v Dravski dolini, kjer je povprečna letna količina padavin 950 mm. 

 

Tabela 1: povprečna količina padavin za leto 2015 (9) 

postaja h jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto % 
povprečje 

(mm) 

DRAVOGRAD 384 54 49 43 26 162 82 130 85 156 154 22 0 963 91 876,3 

KOZJI VRH 340 68 64 33 37 184 94 199 51 144 176 29 0 1079 88 949,5 

REMŠNIK 660 64 77 47 46 184 142 179 52 126 222 0 0 1138 96 1092,5 

RIBNICA NA 
POHORJU 

600 86 85 40 39 190 130 101 53 141 196 32 0 1092 81 
884,5 

 
             950,7 

Legenda: 
h - nadmorska višina 
leto - letna vsota padavin 
% - odstotek letne vsote padavin glede na povprečje obdobja 1981-2010 
 

Vodotoki pritečejo s hribov, kjer je količina padavin večja. Na Pohorju znaša ta tudi do 1500 

mm na leto. V občini Radlje ob Dravi je evidentiranih okoli 130 km vodotokov in večina je 

hudourniškega izvora. To pomeni, da v okolici Radelj občasno zapade veliko padavin, kar je 

lahko ugodno za MHE, če znamo to pravilno izkoristiti. 
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Slika 6: Povprečna letna vsota korigiranih padavin za obdobje 1971-2000 (9) 

 

2.4 Merjenje vodnega toka 
 

Če želimo izmeriti vodni tok sami, lahko to izmerimo z dvema preprostima, a učinkovitima 

metodama, in sicer (2): 

 z metodo s plovcem in 

 z metodo s pregrado. 

 

2.4.1 Metoda s plovcem 

 

Metoda s »plovcem« poteka tako, da izmerimo prečni prerez vodotoka in po vodi spustimo 

plovec - steklenico obteženo s kamenčki. Plovec spustimo 10 metrov in izmerimo čas, ki ga 

potrebuje, da preplove teh deset metrov. (2) 

 

Radlje ob Dravi 
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Slika 7: Metoda merjenja pretoka s plovcem (2) 

 

2.4.2 Metoda s pregrado 

 

Metoda s »pregrado« poteka tako, da položimo ravno pregrado in izmerimo višino med vrhom 

pregrade in gladino vode. Ta metoda je primernejša, če je vodotok manjši, plitkejši ali pa če je 

na vodotoku obstoječ jez. Pri tej metodi teče voda čez majhno pregrado in pretok lahko 

natančno določimo z izmerjeno globino vode, ki teče čez vrh pregrade. Pregrada je lahko 

deska, ki jo vstavimo v vodo, da dobimo ravno površino. (2) 

 

 

Slika 8: Metoda merjenja pretoka s pregrado (2) 
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2.4.3 Izračun kapacitete MHE 

 

Okviren izračun kapacitete MHE glede na podatke višine in vodnega pretoka je naslednji: (2) 

 

kW = 0,0846 × E × Q × H 

 Q = vodni tok (kubik na sekundo) 

 H = višina (padec v metrih) 

 E = moč obrata na HE zaradi trenja generatorja (izhajamo iz začetne moči predvidoma 

na 50%, nato procent delimo s 100) 

 

Vzorčni podatki za izračun: 

Q (vodni tok) = 0,4 m3/s 

H (višinski padec) = 30 m 

E (moč obrata) = 0,5 

 

Primer izračuna: 

Kapaciteta MHE = 0,0846 × 0,4 × 30 × 0,5 = 0,507 kW 

 

Elektrarni dajeta moč predvsem pretok vode in padec. Padec je višinska razlika med mestom 

zajezitve na zajetju oziroma jezu ter mestom turbine. Lokacijo izbiramo predvsem tam, kjer 

potok teče po veliki strmini in premaguje večji višinski padec. Zato so najbolj primerna mesta 

potoka slapovi in brzice. (2) 
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3 RAZISKOVALNI DEL 
 

Raziskovalni del sem začel s pomočjo aplikacije PISO, s katero sem določil potoke, ki jih bom 

analiziral. Nato sem določil mikro lokacije (GPS točke), kjer sem si potoke ogledal na terenu 

ter izmeril oziroma določil njihov pretok in pregledal, ali obstajajo primerna mesta za izgradnjo 

dodatnih MHE in če so ta mesta dovolj blizu električnega omrežja. (5) 

 

3.1 HIPOTEZA: Z vidika vodnih virov so v občini Radlje ob Dravi ugodne razmere 

za izgradnjo malih hidroelektrarn (MHE). 
 

Prepričan sem, da so glede na količino padavin  in na naklone pobočij na Pohorju in Kozjaku 

ter ob predpostavki, da so bili na potokih nekoč postavljeni številni mlini in žage, potoki v 

občini Radlje primerni za izgradnjo številnih MHE.  

 

3.1.1 Potoki v občini 

 

Najprej sem  s pomočjo aplikacije PISO poiskal in prepoznal večje potoke v občini Radlje ob 

Dravi. 

 

Slika 9: Karta večjih potokov v občini Radlje ob Dravi (5) 
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Potoki, ki sem jih podrobneje analiziral v občini Radlje ob Dravi, so: 

 Plavžnica (Pohorje) 

 Kopnikov potok (Pohorje) 

 Antonski potok (Pohorje) 

 Vuhreščica (Pohorje) 

 Polnarjev potok (Pohorje) 

 Rehterčev graben (Pohorje) 

 Radeljski potok (Kozjak) 

 Suhi potok (Kozjak) 

 Radelca (Kozjak) 

 Vaški potok (Kozjak) 

 Ehartov potok (Kozjak) 

 Mivčev potok (Kozjak) 

 Kozji potok (Kozjak) 

 Remšniški potok (Kozjak) 

 Kelnerjev graben (Kozjak) 

 Brezniški potok (Kozjak). 

Za vsak posamezen potok sem s pomočjo aplikacije PISO ugotovil profil terena, torej sem na 

ta način lahko določil potencial v padcu posameznega potoka. Prav tako sem s profilom terena 

ugotovil, kje so točke, kjer so padci največji in morebiti primerni za MHE. 

 

Slika 10: Reliefni pogled potokov v občini Radlje ob Dravi 

Za vsak potok posebej sem s pomočjo aplikacije PISO pridobil naslednje podatke: 

 podatek o dolžini potoka 

 podatek o padcu glede na dolžino (slika 11) 

 podatek o bližini elektro omrežja (slika 12) 
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 podatek o reliefni strukturi potoka (slika 13). 

 

S pomočjo teh podatkov sem najprej izločil neprimerne vodotoke (majhen padec vodotoka, 

slabe cestne povezave, oddaljenost elektro omrežja). Nato sem z reliefom vodotoka določil 

potencialne točke za izgradnjo MHE. 

Dodatni podatki in izsledki za posamezen potok iz aplikacije PISO so razvidni v prilogi 1: Analiza 

posameznih potokov s pomočjo aplikacije PISO v občini Radlje ob Dravi. 

 

Slika 11: Profil terena Plavžnice (5) 

 

 

Slika 12: Karta terena Plavžnice, vidno elektro omrežje - zelena in rdeča črta (5) 

 

 

Slika 13: Relief terena Plavžnice (5)  
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3.1.2 Merjenje pretokov in ocena padca na mikrolokaciji 

 

Po analizi podatkov iz aplikacije PISO sem se odločil, da bom izvedel ocene pretokov na 

lokacijah, ki so lažje dostopne (cestna infrastruktura) in kjer je obstoječe električno omrežje v 

neposredni bližini. Prav tako sem s pomočjo aplikacije PISO določil mikrolokacije na podlagi 

informacij o profilu terena na območju potokov. Izločil sem meritve na oddaljenih visokih 

nedostopnih mestih, saj bi drugače raziskovalna naloga zahtevala še precej dodatnega časa in 

prevoženih kilometrov po makadamskih cestah Pohorja in Kozjaka. 

Ocene pretokov sem najprej naredil v spodnjem toku posameznih potokov in na podlagi teh 

rezultatov ocenil, ali je smiselno delati meritve v zgornjem toku. Če so bili pretoki že v 

spodnjem toku pod pričakovanimi oziroma željenimi vrednostmi (mejna vrednost 0,4 m3/s), 

potem meritve v zgornjem toku niso bile potrebne, saj tudi višinski padci potokov nikjer niso 

tako veliki, kar je razvidno iz profilov terena posameznih potokov (priloga 1). 

 

Tabela 2: Rezultati merjenj pretokov in padcev na mikro lokacijah 

IME POTOKA 

MIKRO 
LOKACIJA 

(spodnji tok 
potoka) 

OCENJEN 
PRETOK 
(m3/s) 

MOŽNOST ZAJEZITVE 

Kopnikov potok (Pohorje) DA 0,06 
Ne, zaradi cestne 
infrastrukture 

Antonski potok (Pohorje) DA 0,13 
Ne, zaradi cestne 
infrastrukture 

Vuhreščica (Pohorje) DA 1,2 
Ne, zaradi cestne 
infrastrukture 

Polnarjev potok (Pohorje) DA 0,09 
Ne, zaradi cestne 
infrastrukture 

Radeljski potok (Kozjak) DA 0,12 
Ne, zaradi cestne 
infrastrukture 

Suhi potok (Kozjak) DA 0,1 
Ne, zaradi cestne 
infrastrukture 

Mivčev potok (Kozjak) DA 0,04 
Ne, zaradi cestne 
infrastrukture 

Brezniški potok (Kozjak) DA 0,12 
Ne, zaradi cestne 
infrastrukture 

 

V tabeli 3 so prikazani rezultati vodotokov v občini Radlje ob Dravi, pridobljeni s pomočjo 

aplikacije PISO. Iz teh rezultatov je razviden povprečni naklon posameznega potoka 

(padec/dolžino). Večja kot je vrednost naklona, večji je višinski padec in večja je potencialna 

energija vodotoka. Prav tako so pomembne tudi količine vode, če je pretok zelo majhen, bodo 

končne predvidene vrednosti kapacitete MHE še vedno premajhne za potencialno izgradnjo 

MHE. Seveda povprečni naklon ni merodajen podatek za zavrnitev izgradnje MHE, saj je 
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potrebno pregledati celoten profil terena in poiskati morebitne točke, kjer bi se nakloni močno 

povečali v primerjavi s povprečnim izračunanim naklonom v tabeli 3. Potoki, ki imajo povprečni 

naklon večji od 0,8, pa so z vidika naklona potencialno zanimivi in potrebni dodatne posebne 

obravnave. 

Tabela 3: Rezultati analize podatkov o potokih iz aplikacije PISO 

IME POTOKA DOLŽINA 
(m) 

PADEC 
(m) 

PADEC/DOLŽINO TERENSKA OBRAVNAVA 

Plavžnica (Pohorje) 1851 260 0,140465 NE (v bližini ni el. 
infrastrukture) 

Kopnikov potok 
(Pohorje) 

4382 450 0,102693 DA (velik naklon) 

Antonski potok 
(Pohorje) 

2859 180 0,062959 DA (soliden pretok in 
naklon) 

Rehterčev graben 
(Pohorje) 

1006 240 0,238569 NE (v bližini ni el. 
infrastrukture.) 

Vuhreščica (Pohorje) 5227 140 0,026784 DA (ocenjen velik 
pretok) 

Polnarjev potok 
(Pohorje) 

4455 360 0,080808 DA (velik naklon) 

Kelnerjev graben 
(Kozjak) 

3090 190 0,061489 NE (soliden naklon, 
majhen pretok) 

Radeljski potok (Kozjak) 8800 480 0,054545 DA (ocenjen velik 
pretok) 

Suhi potok (Kozjak) 4015 360 0,089664 DA (velik naklon) 

Radelca (Kozjak) 2967 160 0,053927 NE (soliden naklon, 
majhen pretok) 

Vaški potok (Kozjak) 1640 70 0,042683 NE (majhen naklon, 
ocenjen soliden pretok) 

Ehartov potok (Kozjak) 2450 50 0,020408 NE (majhen naklon, 
ocenjen soliden pretok) 

Mivčev potok (Kozjak) 1842 170 0,092291 DA (velik naklon) 

Kozji potok (Kozjak) 1857 120 0,064620 NE (soliden naklon, 
ocenjen majhen pretok) 

Remšniški potok (Kozjak) 2275 110 0,048352 NE (majhen naklon, 
ocenjen majhen pretok) 

Kelnerjev graben 
(Kozjak) 

3090 190 0,061489 NE (soliden naklon, 
ocenjen majhen pretok) 

Brezniški potok (Kozjak) 5263 240 0,045601 DA (majhen naklon, 
ocenjen velik pretok) 

 

Na podlagi podatkov iz aplikacije PISO sem izločil določene potoke, ki niso dosegli potrebnih 

kriterijev za nadaljnjo terensko obravnavo. 
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3.2 Formula za izračun kapacitete MHE v kW 
 

KAPACITETA (kW) = 0,0846 × 0,5 × H × Q × F 

 E -moč obrata; za izračun se uporablja 50%, torej konstanta 0,5 

 kW = 0,0846 × E × Q × H 

 Q = vodni pretok (m3/s) 

 H = višina (m) 

 F = faktor ocenjen glede na možno velikost jeza na mikrolokaciji. V primeru, da zajezitev 

ni možna, je faktor zajezitve 1. 

 

Tabela 4: Kapaciteta MHE (kW) na posamezni mikrolokaciji 

IME POTOKA OCENJEN 
MOŽEN VIŠINSKI 

PADEC (m)** 

OCENJEN 
PRETOK 
(m3/s) 

FAKTOR 
ZAJEZITVE 

(F)* 

KAPACITETA 
(kW) 

Kopnikov potok (Pohorje) 20 0,06 1 0,05076 

Antonski potok (Pohorje) 16 0,13 1 0,087984 

Vuhreščica (Pohorje) 12 1,2 1 0,60912 

Polnarjev potok (Pohorje) 18 0,9 1 0,068526 

Radeljski potok (Kozjak) 15 0,12 1 0,07614 

Suhi potok (Kozjak) 18 0,1 1 0,07614 

Mivčev potok (Kozjak) 19 0,04 1 0,032148 

Brezniški potok (Kozjak) 14 0,12 1 0,071064 
 

*Ocenjen faktor zajezitve dviguje kapaciteto MHE 

**Ocena je bila izdelana na podlagi povprečnega padca + 10 m optimalne mikrolokacije 

 

Ocene so bile izvedene samo enkrat in s tega vidika niso zadostne za resnejšo obravnavo, 

vendar pa so te ocene nakazale približne rezultate. Rezultati ocen pretokov posameznih 

potokov so bili potem namreč tudi primerjani s podatki ARSO (za potok Vuhreščico in Bistrico 

pri Muti) in so zaradi tega tudi nekoliko bolj verodostojni (priloga 2). Obdobje za merjenje 

vodotokov je v mesecu februarju in marcu, ko se je izvajalo terensko delo, primerno za 

ocenitev povprečnih vrednosti pretokov, kar je razvidno iz grafa (slika 14). 
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Slika 14: Prikaz 5-letnega mesečnega povprečja vodostaja potoka Bistrica in Vuhreščica (9) 

 

Rezultate oziroma analize bi lahko naredili bolj verodostojne, če bi dejanske meritve (in ne 

ocene) izvajali večkrat v letu, pravzaprav bi jih bilo potrebno izvajati vsak dan na več lokacijah, 

kar pa žal presega obseg te raziskovalne naloge. Tudi sama metodologija dejanskega merjenja 

pretokov bi morala biti boljša, vendar pa bi za to potreboval profesionalne naprave in 

strokovna znanja za natančnejše merjenje pretokov in višinskih padcev. 

 

 

4 REZULTATI  
 

Rezultati analiz niso bili v skladu s pričakovanji in ne potrjujejo začetne hipoteze. Potoki v 

občini Radlje ob Dravi so torej premajhni za graditev malih hidroelektrarn, prav tako so 

premajhni tudi padci. Tudi primernih območij za zajezitev je izredno malo, saj praktično ob 

vseh potokih poteka lokalna cestna infrastruktura. Ob potokih so velikokrat zgrajene tudi hiše. 

Praktično vsi potoki so premajhni za izgradnjo malih hidroelektrarn, saj bi te dosegale 

ocenjene moči cca. nekje med 0,03 in 0,08 kW, kar pa je premalo. Edin primeren potok na meji 

rentabilnosti bi bil Vuhreščica. 

 

HIPOTEZA  Z vidika vodnih virov so v občini Radlje ob Dravi ugodne 
razmere za izgradnjo malih hidroelektrarn (MHE). 

OVRŽENA 

 

  

cm 
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5 ZAKLJUČEK 
 

Na začetku raziskovalne naloge sem postavil naslednjo hipotezo: Z vidika vodnih virov so v 

občini Radlje ob Dravi ugodne razmere za izgradnjo MHE. 

Po opravljeni analizi rezultatov raziskovalne naloge sem prišel do zaključka, da vodni potencial 

v občini Radlje ob Dravi obstaja, vendar pa trenutno ni zadosten razlog za izgradnjo MHE. 

Ugotovil sem, da obstajajo mesta in točke, kjer bi bilo še možno zgraditi male hidroelektrarne 

in bi se investicija dolgoročno povrnila, vendar je v tem primeru preveč ostalih preprek (cestna 

infrastruktura, ki preprečuje večje zajezitve, birokratske prepreke, nejasnosti glede cene 

električne energije v prihodnosti), da bi predlagal takšno investicijo. Dodana vrednost je 

premajhna za tveganje investicije. Torej iz ekonomskega stališča investicije v MHE v tem času 

na področju občine Radlje ob Dravi niso primerne, kar tudi potrjuje dejstvo, da izgradnja novih 

MHE stagnira. 

Gledano z vidika trajnostnega razvoja je izgradnja delno upravičena. Moji zadržki so z vidika 

okoljevarstva, kot so dodatna »nepotrebna« električna omrežja, negativen vpliv na živali in 

rastlinstvo na mikrolokaciji zgrajene MHE, dodatni »nepotrebni« zgrajeni objekti v naravi, 

morebitni jezovi predstavljajo dodatno nevarnost razlitja. 

Dodana vrednost MHE je premajhna, saj bi dodatno zgrajene male hidroelektrarne na tem 

področju prispevale zelo majhno količino pridobljene, tako imenovane zelene energije. 

Dodatni zgrajeni »nepotrebni« objekti in posledice, ki bi jih v naravi pustile te male 

hidroelektrarne, niso tako majhne v primerjavi z ustvarjeno »zeleno« energijo. 

Morda bo tehnološki razvoj v prihodnosti omogočil, da bo vložek za izgradnjo MHE še manjši 

in bodo prav tako manjši tudi negativni vplivi na okolje. Takrat bo verjetno primeren čas za 

izgradnjo tehnološko bolj dodelanih MHE z večjimi izkoristki in manjšim negativnim vplivom 

na okolje. Morda pa bo čas prinesel tudi druge alternativne rešitve, ki bodo omogočale 

trajnostno koristiti vodne vire v občini Radlje ob Dravi na kakšen drugačen način. Ne nazadnje 

pa je neokrnjena narava tudi kvaliteta, ki jo trajnostno pravzaprav želimo. 
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7 PRILOGE 
 

Priloga 1: Analiza posameznih potokov s pomočjo aplikacije PISO v občini Radlje ob Dravi 

Fotografije potokov so s terenskega dela. 

Plavžnica (Pohorje) 

 

Brez fotografije potoka. 
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Kopnikov potok (Pohorje) 
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Antonski potok (Pohorje) 
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Rehterčev graben (Pohorje) 

 

Brez fotografije potoka 
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Vuhreščica (Pohorje) 
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Polnarjev potok (Pohorje) 
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Kelnerjev graben (Kozjak) 
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Radeljski potok (Kozjak) 
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Suhi potok (Kozjak) 
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Radelca (Kozjak) 

Brez fotografije potoka 
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Vaški potok (Kozjak) 
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Ehartov potok (Kozjak) 
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Mivčev potok (Kozjak) 
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Kozji potok (Kozjak) 

Brez fotografije potoka 
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Remšniški potok (Kozjak) 

Brez fotografije potoka 
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Kelnerjev graben (Kozjak) 
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Brezniški potok (Kozjak) 
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Priloga 2: Pretok potoka Vuhreščica (Orlica) v obdobju 1975 do 1980 (podatki ARSO) 

 
      

 
Št. let Št. dni v 

mesecu 
Skupaj 

dni 
Vodostaj potokov 

(cm)  
Dnevno 

povprečje (cm) 
Januar 5 31 155 20737 133,7870968 
Februar 5 28 140 19689 140,6357143 
Marec 5 31 155 21771 140,4580645 
April 5 30 150 21817 145,4466667 
Maj 5 31 155 22769 146,8967742 
Junij 5 30 150 20722 138,1466667 
Julij 5 31 155 21727 140,1741935 
Avgust 5 31 155 21618 139,4709677 
September 5 30 150 21389 142,5933333 
Oktober 5 31 155 22393 144,4709677 
November 5 30 150 22686 151,24 
December 5 31 155 22524 145,316129       
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Vodostaj, petletno povprečje  za 
Vuhreščico, merilno mesto Orlica
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