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I.

1

UVOD

Svet, v katerem živimo, se neprestano z veliko hitrostjo razvija in spreminja. Potreba po energiji se
zaradi rasti prebivalstva neprestano povečuje, uporaba klasičnih virov energije na fosilna goriva pa ima
slab vpliv na okolje, v katerem živimo. Poleg tega, tudi količina teh virov ni neskončna, zato bi se lahko
v prihodnosti soočili s krizo pomankanja energije. Zaradi naštetih razlogov se vse več razvitih držav
odloča za prehod na obnovljive vire energije, med katere sodi tudi sončna energija (Investopedia, 2019).
Sončne elektrarne uporabljajo naravno energijo sonca, pri čemer ne izpuščajo toplogrednih plinov in
drugih človeku neprijaznih snovi. Slovenija je po podatkih iz leta 2004 do 2016 v zlati sredini med
državami članic Evropske Unije, kar zadeva odstotke proizvedene električne energije z uporabo
obnovljivih virov, vendar pa do sedaj še ni dosegla svojega cilja, ki si ga je zadala do leta 2020, ki znaša
25 % pridobljene energije z uporabo obnovljivih virov. Nekatere članice Evropske Unije, kot so na
primer Hrvaška in Švedska, so cilj že krepko presegle (Statistični podatki o energiji iz obnovljivih virov,
2019).
Povprečna priključna moč sončnih elektrarn na prebivalca Evropske Unije je bila konec lanskega leta
224 W, Slovenija pa je skoraj za polovico zaostala za povprečjem Evropske Unije, s priključno močjo
le 124 W na prebivalca, kar nas uvršča na 15. mesto med državami Evropske Unije. V Evropski Uniji,
glede na proizvedeno priključno moč vodijo Nemci, ki pa so do sedaj priključili kar 547 W na prebivalca.
Trg sončnih elektrarn se je znotraj območja članic Evropske Unije zopet prebudil in v letu 2018 dosegal
36 % rast, največjo rast je dosegla Nemčija, ki je kar za 81 % povečala priključno moč sončnih elektrarn.
Nemčija tako predstavlja že 40 % celotnega evropskega trga s sončnimi elektrarnami (SolarPower
Europe, 2019).
V Sloveniji, pa smo beležili padec na trgu sončnih elektrarn, kajti leta 2017 je priključna moč v Sloveniji
znašala 13,8 MW, v letu 2018 pa zgolj 9,2 MW, s čimer smo se uvrstili šele na 19. mesto med 28
državami. Za primerjavo, Slovenija s proizvedeno energijo iz sončnih elektrarn zgotovi energijo za
73.500 gospodinjstev, Nemčija pa kar za 11 milijonov.
V diplomski nalogi bomo z uporabo GIS orodij, in ob upoštevanju določenih omejitev, določili primerna
območja za postavitev sončnih elektrarn v Sloveniji. V analizi bomo upoštevali povprečno jakost
sončnega obsevanja, omejitve glede oddaljenosti in naklona ter naravovarstvene omejitve. Rezultati te
naloge so lahko podlaga za investicije v izgradnjo sončnih elektrarn.
Diplomsko nalogo bomo razdelili v štiri poglavja. V prvem poglavju bo naveden celotni pregled
literature, s katerim bomo pridobili osnovno idejo in izhodišče za kasnejše delo; v pregledu literature
bomo izveli, kaj je bilo do sedaj že narejeno na tem področju, kakšni so zakoni in omejitve glede
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umeščanja sončnih elektrarn, ter princip delovanja fotovoltaičnih modulov. V drugem poglavju bodo
predstavljeni podatki in metoda dela; z uporabo orodij GIS bomo na podlagi pridobljenih podatkov
izdelali karte omejitev, ter jih ustrezno oblikovali. Sledilo bo poglavje z rezultati, kjer bodo prikazana
primerna območja za postavitev sončnih elektrarn, ter delež primernih območij glede na površino
Slovenije. V zadnjem poglavju bomo našli razpravo in zaključek, kjer bomo na hitro povzeli in
predstavili ugotovitve glede primernih območij za postavitev sončnih elektrarn v Sloveniji.
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II.

3

PREGLED LITERATURE

2.1 Obnovljivi viri energije
Obnovljivi viri energije se nanašajo na vse vire energije, ki prihajajo iz naravnih virov ali procesov ter
se nenehno obnavljajo. Obnovljivi viri so v trajanju skoraj neizčrpni, vendar omejeni v količini energije,
glede na časovno enoto. Obnovljivi viri vključujejo: sončno energijo, veter, padajočo vodo, toploto
zemlje (geotermalno energijo), rastlinske materiale (biomasa), valove, oceanske tokove, temperaturne
razlike v oceanih in energijo plimovanja. Tehnologije obnovljivih virov energije proizvajajo moč,
toplotno ali mehansko energijo s pretvorbo teh virov v električno energijo ( Beck, 2018).
2.1.1

Vrste obnovljivih virov

2.1.1.1 Sončna energija
Sončna energija je energija pridobljena neposredno iz sonca, je izjemno čista in obnovljiva oblika
energije. Sončno energijo uporabljamo predvsem za ogrevanje vode (sončni toplotni kolektorji
pretvorijo sončne žarke v toploto), proizvodnjo električne energije (fotovoltaična celica pretvori sončno
svetlobo neposredno v elektriko), ogrevanje stavb (sončni toplotni kolektorji pretvorijo sončne žarke v
vroč zrak) in razsoljevanje morske vode. Glavna prednost sončne energije je, da je na voljo vsem in da
jo lahko izkoriščajo posamezniki, kjerkoli (Gorjian, 2017: 5).
2.1.1.2 Vetrna energija
Vetrna energija je obnovljiv vir energije in ponuja zeleno alternativo fosilnim gorivom. Po svetu se ne
uporablja v večjem obsegu, vendar v nekaterih državah še vedno predstavlja 10 % električne energije.
Energijo, ki jo ustvarijo vetrnice, lahko uporabimo na več načinov. Za pretvarjanje kinetične energije
vetra v električno energijo se uporabljajo sodobni vetrni stroji, ki jih imenujemo »vetrnice« (Gorjian,
2017: 10).
2.1.1.3 Hidroelektrarne
Voda je ena izmed najstarejših virov energije na planetu, ki se jih je človek naučil izkoriščati. Gre za
pretvorbo moči pridobljene iz energije tekoče vode, padajoče vode ali energije oceana (moč valov) v
električno energijo. Šteje se za obnovljiv vir energije, ker vodni cikel nenehno obnavlja sonce. Je vir, ki
so ga v preteklosti uporabljali predvsem za pogon mlinov, žag, črpalk in za druga fizična dela, dandanes
pa se ga uporablja za proizvodnjo električne energije (Gorjian, 2017: 22).
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2.1.1.4 Geotermalna moč
Geotermalna moč je moč pridobljena iz toplote, ki seva iz središča Zemlje že približno 4,5 milijarde let.
Geotermalna energija je obnovljiv vir. Ena največjih njenih prednosti je, da je praktično neizčrpljiva,
stalni pretok toplote z Zemlje zagotavlja neizčrpno in v bistvu neomejeno oskrbo z energijo za milijarde
let. Del te energije se uporablja predvsem za daljinsko ogrevanje, zdravilišča, industrijske procese,
razsoljevanja in kmetijsko uporabo. Geotermalna energija je stroškovno učinkovita, zanesljiva,
trajnostna in okolju prijazna. Zemeljski geotermalni viri so teoretično več kot ustrezni za oskrbo
človeštva energetske potrebe, vendar je mogoče donosno izkoristiti le zelo majhen del. Vrtanje in
raziskovanje globokih virov je zelo drago (Gorjian, 2017: 16).
2.1.1.5 Biomasa
Biomasa je biološki material, ki izvira iz živih ali nedavno živih organizmov. Je vsestranski vir energije,
ki ga lahko uporabimo za proizvodnjo toplote, električne energije, transportnih goriv in biomaterialov,
poleg tega pa igra ključno vlogo pri zmanjšanju emisij CO2. Surovine za elektrarne na biomaso lahko
vključujejo odpadke iz kmetijstva, gozdarstva, lesnopredelovalne in živilskopredelovalne industrije,
komunalnih trdnih odpadkov, industrijskih odpadkov itd. Izrazi energija biomase, bioenergija in
biogoriva zajemajo vse energente, pridobljene iz rastlinskih, živalskih ali organskih materialov (Gorjian,
2017: 32).
2.3 Potencial obnovljivih virov v Sloveniji
Zadnjih nekaj let je proizvodnja energije iz obnovljivih virov v Evropski Uniji izjemno narastla. Ta
razvoj je spodbudil pravno zavezujoč cilj, sprejet z Direktivo 2009/28/ES. »V skladu z direktivo o
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov ima Slovenija obveznost do leta 2020 doseči najmanj
25 % obnovljivih virov v rabi bruto končne energije in najmanj 10 % v prometu.« (Borzen, 2016: 6).
Čeprav je Evropska Unija na dobri poti, da izpolni svoje cilje do zadanega leta, enajst članic Evropske
Unije je že preseglo svoj zadani cilj, bo Slovenija le s težka dosegla 25 % obnovljive energije do leta
2020. Do leta 2017 je Slovenija namreč dosegla 21,5 % obnovljivih virov v bruto končni rabi energije.
To pomeni, da ji do zastavljenega cilja manjka še 3,5 %. Ministrstvo za infrastrukturo je ocenilo, da
obstaja možnost, da Slovenija svojega cilja do zadanega leta ne izpolni, zato bodo v letu 2019 in letu
2020 izdali dodatne ukrepe, ki bi morebiti povečali delež obnovljivih virov energije (Ministrstvo za
infrastrukturo, 2019).
V Sloveniji je najpomembnejši obnovljiv vir energije, zaradi bogate pokritosti z gozdovi (kar 60 %),
lesna biomasa, čeprav se njen delež v skupni izrabi obnovljivih virov energije (OVE) in vzporedno z
razvojem drugih virov, zmanjšuje. Hidroenergija je drugi najpomembnejši vir, vendar se od leta 2000
tudi njen skupni delež izrabe OVE zmanjšuje. Zadnjih deset let se je zelo razvilo izkoriščanje sončne
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energije in bioplina ter geotermalne energije, na področju izkoriščanja vetrne energije pa tako Slovenija,
kot EU ne izpolnjujeta nacionalnih ciljev. Slovenija je zelo odvisna od energetske odvisnosti, saj sama
ne proizvede dovolj energetskih virov. Zaradi postopnega zmanjševanja izkoriščanja domačega
premoga, se vloga OVE dodatno povečuje. »Od leta 2000 se je skupna izraba OVE v Sloveniji s 33
petajoulov (PJ) povečala na več kot 47 PJ, oziroma za skoraj 44 %. Posledično se je povečal tudi delež
OVE v oskrbi z energijo, in to z dobrih 12 % v letu 2000 na skoraj 17 % leta 2013« (Borzen, 2016: 20).
Slovenija si je za OVE zadala naslednje cilje (Borzen, 2016:6):


Do leta 2020 zagotoviti 25 % OVE v bruto končni porabi energije in 10 % obnovljivih virov
energije v prometu.



Ustaviti rast porabe končne energije.



Do leta 2030 dolgoročno povečevati delež OVE v končni rabi energije.



Uveljaviti učinkovito rabo energije (URE) in OVE kot prednostne naloge gospodarskega
razvoja.

Da bi dosegli te cilje, bi morali, na primer: zagotoviti energetsko sanacijo stavb (predvsem v javnem
sektorju), nadomestiti kurilno olje z lesno biomaso ali drugimi obnovljivimi viri, električno energijo, ki
jo uporabljajo za pripravo sanitarne tople vode nadomestiti s sončno energijo ali drugimi OVE,
proizvajati električno energijo iz OVE, povečati odstotek železniškega in javnega prometa, uvesti
biogoriva in druge OVE v prometu in kmetijstvu, uvesti električna vozila, razviti industrijsko
proizvodnjo tehnologij URE in OVE, razviti distribucijske omrežja za vključevanje razpršene
proizvodnje električne energije itd. (Borzen, 2016).
Sliki 1 in 2 prikazujeta razvoj zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz OVE do leta 2030 za
scenarija REF-VE in REF-SE. REF-VE predstavlja proizvedeno električno energijo z uporabo vetrne
energije, medtem ko REF-SE predstavlja proizvedeno električno energijo z uporabo sončne energije. Iz
grafa REF-VE, lahko pričakujemo izgradnjo 25 MW do leta 2020 in 75 MW do leta 2030, proizvedenih
z uporabo vetrnih elektrarn. Graf REF-SE pa predvideva izgradnjo dodatnih 115 MW do leta 2020 in
661 MW do leta 2030, proizvedenih z uporabo sončnih elektrarn.
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Slika 1: Razvoj zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz OVE do leta 2030 za scenarij REF-VE
(Borzen, 2016: 15)

Slika 2: Razvoj zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz OVE do leta 2030 za scenarij REF-SE
(Borzen, 2016: 15)

Vičar, M. 2019. Določitev primernih območij za postavitev sončne elektrarne v Sloveniji
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski študijski program prve stopnje, Tehnično upravljanje nepremičnin.

2.1

7

Energija sonca in potencial sončne energije v Sloveniji

Slovenija je zaradi enakomerne osončenosti zelo primerna za izkoriščanje sončne energije. Dandanes je
ta tehnologija že prisotna, prebivalci Slovenije pa so o njej že dobro informirani in osveščeni. V Sloveniji
se električna energija iz obnovljivih virov spodbuja z javnimi razpisi, z visokimi finančnimi podporami,
različnimi subvencijami in posojili, sami stroški gradnje pa so se v zadnjih letih zelo znižali. Obstajajo
številne politike, katerih cilj je spodbujati razvoj, namestitev in uporabo OVE, zato lahko pričakujemo
razcvet te tehnologije. Leta 2014 je bila skupna instalirana moč sončnih elektrarn 255 MW (Borzen,
2016).
Sončne elektrarne so priljubljene po celem svetu, zato se gradijo z veliko hitrostjo. Kljub idealnim
pogojem, pa Slovenija po mnenju strokovnjakov (Večer, 2018), premalo naredi na tem področju – še
vedno se premalo vlaga v tehnologijo, ki bi nas zanesljivo oskrbovala z energijo.
Prva sončna elektrarna v Sloveniji je bila postavljena leta 2001. Do leta 2017 je bilo v Sloveniji
nameščenih že 4231 sončnih elektrarn. Največ elektrarn je Štajerskem, medtem ko jih je na Primorskem
relativno malo, le okoli 10 %, čeprav naj bi imela po mnenju strokovnjakov, le-ta idealne pogoje za
postavitev sončnih elektrarn (PVportal, 2019).
Gradnja sončnih elektrarn ne bi imela pozitivnega učinka le na podnebje in okolje, v katerem živimo,
vendar tudi na gospodarstvo, saj bi tako zmanjšali uvoz goriv in bili manj izpostavljanju povišanju cen
svetovnih energentov. Slovenija namreč uvozi vsako leto približno dve milijardi evrov fosilnih goriv.
Gradnja elektrarn vseh vrst pa bi razvila tudi nove dejavnosti in skupaj z njimi nova delovna mesta, zato
je cilj, da Slovenija v prihodnjih štiridesetih letih izkoristi ves potencial OVE, ki bi ga bilo moč izkoristiti
(Dnevnik, 2019).
2.2.1 Sonce
Sonce je zvezda v središču našega osončja. Po večini ga sestavljata vodik (približno tri četrtine), ter helij
(približno ena četrtina njegove celotne mase). Preostanek ostale njegove mase predstavljajo elementi:
ogljik, dušik, kisik, neon, magnezij, silicij, žveplo in železo. Temperatura sončeve površine znaša
5505 °C. Energija s Sonca je življenjsko pomembna za življenje na Zemlji. Ne samo, da omogoča
življenje, ampak je tudi vir večine energije, ki jo človek porabi. Biomasa, fosilna goriva in nekatere
obnovljive energije, kot so vetrna in sončna energija, izvirajo iz Sonca. Fosilna goriva so preprosto
sončna energija, shranjena v sekundarni obliki. Prvotna energija iz Sonca je bila ujeta s fotosintezo, ter
shranjena v kemičnih vezeh, ko rastline rastejo. Ta energija se nato sprosti milijone let pozneje, ko se te
rastline pretvorijo v fosilna goriva. Vsa fosilna goriva so na koncu energija sončne svetlobe (Energy
Education, 2018).
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2.2.2 Sestava sonca
Z izstrelitvijo satelitov, ki opazujejo Sonce, so znanstveniki prišli do zaključka, da je Sonce sestavljeno
iz 6 plasti (Omkar Phatak, 2018):


Jedro: Notranja plast 1/5 Sončevega polmera je znana kot njegovo jedro. V jedru poteka jedrska
fuzija, in od tod izvira energija Sonca. Jedro ima visoko koncentracijo vodikovih atomov, ki se
zaradi gravitacije pomikajo proti središču Sonca. Ko se veliko število vodikovih atomov zbere
na majhnem območju, postane zelo vroče, okoli 13,6 milijon °C znotraj jedra. Ko se vodikovi
atomi segrejejo na omenjeno temperaturo, se začnejo gibati hitreje, ter med seboj pogosteje
trčijo, trk vodikovih atomov je vzrok za nastanek jedrske fuzije z uporabo kvantnega tuneliranja.



Radiacijska cona: Ta plast je območje, ki obdaja jedro. Energija, ki jo ustvarja proces jedrske
fuzije v jedru, je v obliki visoko energijskih fotonov.



Konvekcijska cona: To območje tvori zunanjo lupino Sonca. V tej coni se energija zelo hitro
konvekcira. Vroči plin iz radiacijske cone se širi in dviga skozi konvekcijsko območje. To se
zgodi ker je konvekcijska cona hladnejša od radiacijske cone in zato manj gosta. Ker je tudi plin
hladen, se potopi nazaj navzdol, ko se približuje radiacijski coni, se spet segreje in dvigne. Ta
postopek se ponavlja in ustvarja konvekcijske tokove.



Fotosfera: Ta del Sonca je tanek sloj in je plast, kjer Sonce oddaja svetlobo. Fotosfera plast
Sonca, ki jo vidimo z Zemlje.



Kromosfera: To je rdečkasto oranžna plast plina, na splošno ga ni mogoče videti s prostim
očesom, vidi pa se med sončnim mrkom.



Korona: To je plast plazme, ki obdaja površino Sonca. Videti ga je mogoče s prostim očesom
med sončnim mrkom. Temperature v koroni se lahko približajo dvema milijonoma stopinj
Celzija.

Slika 3 prikazuje sestavo Sonca po plasteh, ter imena posameznih plasti.
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Slika 3: Sestava Sonca po plasteh (Omkar Phatak, 2018)

2.2.3 Sončno obsevanje
Sončno obsevanje (ang. Solar Irradiance) je moč na enoto površine (W/m2), prejeta od Sonca v obliki
elektromagnetnega sevanja. Gre za tok energije, ki jo oddaja Sonce na vse strani. Enota za merjenje
sončnega obsevanja je vatna ura na kvadratni meter (Wh/m2). Sončno sevanje ali obsevanje, ko potuje
skozi atmosfero oslabi zaradi odboja, raztrosa in absorpcije, zato razlikujemo med direktno, difuzno in
odbito komponento. Sončno obsevanje lahko razložimo z dvema strokovnima terminoma, to sta
obsevanost in obsev, omenjena izraza je uvedel standard ISO 31-6 2002 (J. Dunlop, 2012)
Obsevanost je energijski tok v točki na površini, ki vpada na element te površine, deljen s ploščino tega
elementa v enotah W/m2. Najbolj uveljavljeno je poimenovanje globalno sončno obsevanje, ki je vsota
direktnega in difuznega obsevanja.
Obsev označuje gostoto vpadle energije na površino z enotami J/m2, vendar je v praksi bolj poznana
enota Wh/m2.
Globalna osončenost je osončenost vodoravne sprejemne površine pri tleh.
Kvaziglobalna osončenost je osončenost poljubno orientirane sprejemne površine pri tleh.
Direktna osončenost je osončenost z direktnim sončnim sevanjem.
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Difuzna osončenost je osončenost z difuznim (razpršenim) sončni sevanjem.
Globalni sončni obsev je obsev vodoravne sprejemne površine pri tleh z direktnim in difuznim sončnim
sevanjem v časovni enoti.
Kvaziglobalni sončni obsev je obsev poljubno orientirane sprejemne površine pri tleh z direktnim in
difuznim sončnim sevanjem v časovni enoti.
Trajanje sončnega obsevanja je čas, v katerem sonce direktno obseva vodoravno sprejemno površino.
Izražamo ga z enoto ura (Katelec in sod., 2007).
Slika 4 prikazuje primere direktnega, difuznega in odbitega sončnega obsevanja zemeljske površine.

Slika 4: Vrste sončnega obsevanja (Antigoni Faka,:2013)
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Sončne elektrarne
Slovenija ima zaradi enakomerne osončenosti velik potencial za postavitev sončnih elektrarn.
Trenutno v Sloveniji obratuje 3389 sončnih elektrarn, z močjo 259,2 MW. Največ sončnih
elektrarn se nahaja na Štajerskem, ki poleg Primorske in Pomurja nudi najboljše pogoje
(PVportal, 2019). Slika 5 prikazuje število, slika 6 pa kumulativno moč, sončnih elektrarn po
statističnih regijah Slovenije leta 2019.

Slika 5: Število sončnih elektrarn v Sloveniji po statističnih regijah (PVportal, 2019)

Slika 6: Kumulativna moč sončnih elektrarn po statističnih regijah (PVportal, 2019)
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Slovenija je v obdobju 2010 do 2013 doživljala pravi razcvet na področju sončnih elektrarn, ki jo je
država podpirala tako, da so elektrodistribucijska podjetja po višji ceni odkupovala električno energijo
proizvedeno iz sončnih celic, oziroma čiste energije. Investitorji pa so elektriko za lastne potrebe
plačevali po bistveno manjši tarifi. Leta 2014 pa je trend gradnje sončnih elektrarn upadel, predvsem
zaradi dejstva, da Eko sklad ni več namenjal subvencij oziroma nepovratnih sredstev za gradnjo sončnih
elektrarn. Le z boljšo politiko in z vzpodbujanjem čiste energije, se bo število zgrajenih sončnih
elektrarn na letni bazi povečalo. Slovenija ima namreč zaradi enakomerne osončenosti zelo dobre pogoje
za izkoriščanje energijo sonca (Večer, 2018). Na sliki 7 je prikaz kumulativnih moči sončnih elektrarn
v Sloveniji za obdobje 2008-2020.

Slika 7: Kumulativna moč sončnih elektrarn v Sloveniji v obdobju 2008–2020 (PVportal, 2019)

Sončna elektrarna je skupek elementov, ki s pomočjo fotonapetnostnih celic pretvori sončno sevanje v
električno energijo. S sončno elektrarno pridobimo povsem čisto in neslišno energijo. Za razumevanje
delovanja sončne elektrarne je potrebno poznati delovanje fotovoltaike. Fotovoltaika je proces, pri
katerem svetloba zaradi fotonskega učinka ustvari fotoelektrični učinek, pri čemer sončne celice
predstavljajo polprevodniške diode, ki sončno obsevanje spremenijo v enosmerno električno napetost.
Poznamo več vrst sončnih elektrarn (PVportal, 2019); in sicer: otočne in omrežne.
Otočne elektrarne pridejo v poštev, ko želimo imeti svoj neodvisen vir energije, ter nimamo možnosti
za priključitev v omrežje. Z otočnimi elektrarnami proizvajamo manjše moči, do nekaj kW. Primeri
takih elektrarn so sončne celice nameščene na streho za energijske potrebe objekta, na katerega so
nameščene, na primer, za gretje vode.
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Omrežne elektrarne. Glavni namen omrežne elektrarne je, da proizvedeno električno energijo preda v
omrežje, torej omrežne sončne elektrarne so priključene na elektro distribucijsko omrežje, ter vanj
oddajajo električno energijo.
2.3.1 Sestavni deli sončne elektrarne
Sestavne

dele

sončne

elektrarne

povzemamo

po

(Soncnaelektrarna.net,

2012

http://www.soncnaelektrarna.net/sestavni-deli-soncne-elektrarne/):


Sončne celice:
So ključnega pomena za delovanje sončne elektrarne. Delimo jih na monokristalne,
polikristalne in amorfne. Sončne celice neposredno pretvorijo sončno energijo v električno.
Sončna energija, ki pade na solarno celico povzroči gibanje elektronov, s tem pa nastane
enosmerni električni tok, ki ga razsmernik spremeni v dvosmerni tok.



Regulator, akumulator, polnilni regulator:
Regulator skrbi za stalno višino napetosti sončne elektrarne. Naloga akumulatorja je
shranjevanje proizvedene električne energije ter, da v času ko elektrarna ni osončena, deluje kot
generator.



Razsmernik:
Naloga razsmernika je, da s sončnimi celicami proizvedeno enosmerno električno energijo
spremeni v dvosmerno. Razsmernik omogoča, da se preko njega povežemo v javno
distribucijsko omrežje.

Slika 8 prikazuje sestavne dele sončne elektrarne.

Slika 8: Sestavni deli sončne elektrarne ter priklop na električno omrežje (Inpro 22, 2009)
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2.3.2 Sestava sončnih celic
Sončno celico sestavlja šest slojev (Petrol, 2019, https://www.petrol.si/znanje-inpodpora/1/clanki/fotovoltaika-izkoristite-energijo-svetlobe-s-soncno-elektrarno.html)


Vrhnja plast je steklena plošča, ki ščiti ostale plasti pred mehanskimi vplivi.



Naslednja plast je antirefleksna plast, ki skrbi za manjši odboj svetlobe in tako poveča
izkoristek.



Tretja plast je kontaktna mreža, ki je izdelana iz dobrega prevodnika. Njena naloga je zbiranje
elektronov.



Naslednja plast je P-sloj, polprevodnik, pridobimo ga tako, da v čisti silicijev kristal dodamo
posebne primesi.



Nato sledi N-sloj, drug tip polprevodnika, ki ga dobimo tako, da v čisti silicijev kristal dodamo
primesi 3-valentnih elementov ali pa čisti Sicilij dopiramo z Arzenom. Germanij in Sicilij sta
tipična predstavnika polprevodnikov, ki se najbolj pogosto uporabljata v elektroniki. Oba sloja
predstavljata nekakšno zaporno plast, ki je prevodniški elektron oziroma generator napetosti, ki
svetlobo spremeni v elektriko.
Zadnji sloj sončne celice je zaščitni kovinski sloj, ki služi kot prevodnik električnega toka.

Slika 9 prikazuje sestavne dele sončne celice.

Slika 9: Sestava sončne celice (PVportal, 2019)

2.3.2 Vrste sončnih celic
Sončne celice lahko razdelimo na tri glavne kategorije, in sicer, glede na kristalno zgradbo, tehnološke
postopke in značilnosti . Glede na kristalno zgradbo se delijo na (Fotovoltaika, 2019, http://fotovoltaikaon.net/solarne-celice/kako-delimo-solarne-celice.html):
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Monokristalne silicijeve sončne celice: Dolgo obdobje so se uporabljale le celice iz monokristalnega
silicija, ki se ga pridobi s postopkom taljenja kremenčevega peska pri temperaturi 1300 °C, ter z
vstavitvijo kristalizacijske kali. Iz taline se izvleče okrogel kristal, s premerom okoli 20 cm in dolžine
nekaj 10 cm, kristal mora biti čist in brez napak v kristalni strukturi, postopek pridobivanja imenujemo
Czochralski postopek. Monokristalne silicijeve celice imajo najvišje izkoristke, saj v laboratorijskih
pogojih dosegajo do 25 % izkoristke, v serijski pa med 15 % pa do 17 %. Monokristalne celice spadajo
med dražje, ker je postopek izdelave kristala zahteven, potrebna je natančnost, ter pri postopku se porabi
veliko energije.
Na sliki 10 je prikazan postopek izdelave monokristalne silicijeve sončne celice.

Slika 10: Postopek izdelavo monokristalne silicijeve sončne celice (Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah, 2010)



Polikristalne silicijeve sončne celice: Postopek izdelave je zelo podoben monokristalnemu, le da je
sestavljen iz večjega števila silicijevih kristalov. Polikristalne silicijeve celice so primerne predvsem za
večje površine in postavitev na prostem, ta tip celic je med najpogostejšimi in dosega izkoristke med 13
% in 17 %, ker se dobro obnašajo tudi v difuzi, imamo lahko na letni ravni tudi do 4 % višji donos kot
pa z monokristalnimi celicami.
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Solarne celice iz amorfnega silicija: Za dosego enakega donosa kot pri monokristalnih in polikristalnih
celicah potrebujemo kar dvakratno površino celic iz amorfnega silicija. Primerni so za velike površine
brez prostorske omejitve ter so ugodnejše napram monokristalnih in polikristalnih. Prednost celic iz
amorfnega silicija je predvsem ta, da se zelo dobro obnesejo v difuzni svetlobi ter nudijo od 5 % do 8 %
izkoristka.
2.3.3 Postopek umestitve sončne elektrarne v prostor
Pri umestitvi sončne elektrarne v prostor so najbolj pomembni dejavniki: jakost sončnega obsevanja,
naklon ter lokacija, kjer se bo objekt nahajal. Pri velikih naložbah, so priporočljive natančne analize
glede sončnega obsevanja in števila jasnih dni, da se izognemo tveganjem. Postopki za umestitev
elektrarne v prostor se razlikujejo glede na nazivno moč elektrarne. Glede na nazivno električno moč se
proizvodne naprave energije po Uredbi o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16), delijo na naslednje
velikostne razrede (Borzen, 2013):


mikro sončne elektrarne: nazivne električne moči, ki so manjše od 50 kW,



male sončne elektrarne: nazivne moči od 50 kW do 1MW,



srednje sončne elektrarne: nazivne moči od 1MW do 10 MW,



velike sončne elektrarne: nazivne moči od 10 MW do 125 MW.

2.3.4 Postopki pred gradnjo sončne elektrarne
Pred začetkom gradnje sončne elektrarne mora investitor pridobiti določene informacije. Za začetek
mora investitor pridobiti lokacijsko informacijo, ki ni nujna, vendar je priporočljiva. Lokacijsko
informacijo izdajajo občine, za območje, kjer se namerava postaviti napravo za proizvodnjo električne
energije. Lokacijska informacija pove merilo in pogoje za načrtovanje gradnje objekta, določajo jo
veljavni prostorski akti. V naslednjem koraku mora investitor gradnje pridobiti podatke od
elektrodistribucijskega podjetja glede možnosti priklopa sončne elektrarne na javno omrežje. Nato
elektrodistribucijsko podjetje ugotovi možnosti za priključitev na obstoječe javno omrežje glede na moč,
tip ter vrsto priključitve sončne elektrarne. V naslednjem koraku sledi podrobna analiza primernosti
lokacije, katero lahko izvede investitor sam, pogosto pa mnenja podajo tudi ostali strokovnjaki. Kljub
morebitnim dodatnim stroškom, so take analize priporočljive. Za tem se pripravi idejna zasnova, idejni
projekt in študija izvedljivosti, ti dokumenti se pripravijo v odvisnosti glede na velikost sončne
elektrarne, s katerimi investitor predstavi glavno namero izgradnje elektrarne iz tehničnega in
ekonomskega vidika (Borzen, 2013).
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2.3.5 Postopki za pridobitev potrebnih dovoljenj
Postopki za pridobitev gradbenih dovoljenj se razlikujejo glede na nazivno moč elektrarne. Za začetek
je potrebno pridobiti energetsko dovoljenje, če nazivna moč sončne elektrarne presega 1 MW,
energetsko dovoljenje izda ministrstvo pristojno za področje energetike na podlagi energetskega zakona
(Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15).
Pri izgradnji sončne elektrarne, ni potrebno pridobiti posebnih dovoljenj, kot, na primer, pri hidro
elektrarni, kjer je potrebno pridobiti koncesijo za rabo vode oziroma vodotoka, ali pa pri vetrnih
elektrarnah, kjer je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Po pridobitvi soglasja za vpliv na okolje,
če je le ta potreben, se lahko gradnja manjših enostavnih elektrarn prične. Za majhne elektrarne ni
potrebno gradbeno dovoljenje, to določa uredba o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 22/16), ki
majhne in enostavne elektrarne smatra kot investicijska vzdrževalna dela. Pri srednjih in velikih
elektrarnah je potrebno izdelati projekt za izdajo gradbenega dovoljenja, ki vsebuje vsa soglasja in se
ga predloži na pristojno upravno enoto. Poleg projekta za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno
pridobiti tudi soglasje k projektu, ki ga izda distribucijsko podjetje, ter dokazilo o razpolaganju z
zemljiščem (lastninska pravica, ali služnost). Ko so vsi ti postopki zaključeni, se lahko prične gradnja
sončne elektrarne z nazivno močjo večjo od 1 MW. Po izgradnji sončne elektrarne ima izvajalec
dolžnost izdelati projekt izvedenih del, ki je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. Potrebno je
pripraviti tudi obratovalna navodila, kjer so opisana navodila za uporabo, postopki za vzdrževanje, itd.
Zadnji korak je priključitev na javno elektrodistribucijsko omrežje, nato lahko začne sončna elektrarna
obratovati in proizvajati električno energijo (Borzen, 2013).
Slika 11 prikazuje potrebna dovoljenja in soglasja za izgradnjo sončne elektrarne, slika 12 pa postopek
izgradnje proizvodne naprave in priključitve na omrežje.
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Slika 11: Potrebna dovoljenja in soglasja za izgradnjo sončne elektrarne (Borzen, 2013: 17)
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Slika 12: Postopek izgradnje proizvodne naprave in priključitve na omrežje (Borzen, 2013: 23)
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III. METODOLOGIJA
Pri določanju primernih lokacij za postavitev sončnih elektrarn, moramo upoštevati številne omejitve.
Zato je treba pred začetkom gradnje sončne elektrarne narediti podrobno analizo. Glavni in
najpomembnejši pogoj za postavitev sončne elektrarne je jakost sončnega obsevanja, poleg tega pa je
potrebno upoštevati tudi okoljske omejitve, kot so: omejitve v Naturi 2000, ekološko pomembna
območja, kulturno dediščino. Potrebno je tudi upoštevati omejitve glede oddaljenosti od naselij, cest ter
železnic, ter primeren naklon. Poleg tega pa je treba upoštevati tudi razdaljo do prenosa električnih
virov, ki ne sme biti prevelika.
3.1 PODATKI
3.1.1 Jakost direktnega sončnega obsevanja v Sloveniji
Za postavitev sončne elektrarne oziroma sončnih panelov je najpomembnejši podatek jakost sončnega
obsevanja. Zunaj zemeljske atmosfere ima sončno sevanje intenzivnost približno 1370 W/m2, to je
vrednost na relaciji sonce-zemlja, ki se imenuje sončna konstanta. Medtem ko na površju zemlje ob
jasnem dnevu direktni žarek doseže približno 1000 W/m2, te vrednosti nihajo v odvisnosti od
meteoroloških pogojev, lokacije in dolžine dneva. Ko sončno sevanje prehaja skozi zemeljsko
atmosfero, ga delno absorbirajo ali razpršijo molekule zraka, vodna para, aerosoli in oblaki. Sončno
sevanje, ki prehaja skozi zemeljsko površino, se imenuje direktno normalno obsevanje. Sevanje, ki je
bilo razpršeno iz neposrednega žarka, se imenuje razpršeno obsevanje.
Sončno obsevanje se meri z radiometri, ki delujejo po diferencialnem kalorimetričnem principu. Meri
se temperaturna razlika med obsevanimi črnimi in belimi površinami, ter nato izračunajo prejeti
energijski tok, senzor ima natančnost med 5 % do 10 %. Pri merjenju globalnega in razpršenega
sončnega obsevanja, se uporabljajo piranometri ali solarimetri, pri direktnem sončnem obsevanju pa
pirheliometeri. Pri ARSO so prvič pričeli z merjenjem sončnega obsevanja v Ljubljani leta 1964, na
ostalih lokacijah pa še pozneje. Leta 1993 so postaje avtomatizirali, tako se podatki registrirajo v
intervalu od pol ure pa do ure. ARSO beleži energijo sončnega obsevanja na 22 postajah po Sloveniji
(ARSO, 2005).

Na spletni strani ARSO (http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList) so

objavljeni javno dostopni podatki o povprečnem trajanju sončnega obsevanja za posamezne letne čase
v obdobju 1971 do 2000.
Slike 16 do 19 prikazujejo povprečno trajanje sončnega obsevanja za posamezni letni čas v obdobju
1971-2000.
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Slika 13: Povprečno trajanje sončnega obsevanja za zimo (1971-2000)

Slika 14: Povprečno trajanje sončnega obsevanja za pomlad (1971-2000)
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Slika 15: Povprečno trajanje sončnega obsevanja za poletje (1971-2000)

Slika 16: Povprečno trajanje sončnega obsevanja za jesen (1971-2000)
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Vendar podatki o povprečnem trajanju sončnega obsevanja niso ključnega pomena za rešitev problema.
Najbolj pomembni podatki za postavitev sončne elektrarne so podatki o sončnem obsevanju. Ker
podatki o sončnem obsevanju v Sloveniji niso javni, smo se za pridobitev podatkov obrnili na
mednarodno stran Solargis (https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/world), ki beleži podatke
o sončnem obsevanju za cel svet. S spletne strani Solargis smo pridobili karto sončnega obsevanja za
cel svet, ki smo jo priredili za območje Slovenije.
V Švici so v mestu Fribourg pri načrtovanju sončnih elektrarn na strehah kot primerna območja, označili
območja z višjo jakostjo sončnega obsevanja kot 1000 kWh/m2 (Taha in Effat, 2015: 1094). Ameriški
raziskovalci so pri iskanju primernih lokacij za postavitev sončnih elektrarn kot minimalno jakost
sončnega obsevanja določili 3,0 kWh/m2 dnevno, kar je 1095 kWh/m2 letno (Brewer et al., 2015: 829).
Pri vrednosti 1000 kWh/m2 sončnega obsevanja fotovoltaični moduli začnejo proizvajati električno
energijo, vendar donosi niso ravno veliki. Ker se v diplomski nalogi bolj posvečamo izgradnji večjih
omrežni sončnih elektrarn, smo jakost povprečnega letnega sončnega obsevanja postavili na
1131,5 kWh/m2 oziroma 3,1 kWh/m2

povprečnega dnevnega obsevanja. Primerne lokacije za

postavitev sončne elektrarne so lokacije, kjer je sončno obsevanje večje od 1131,5 kWh/m2. Na sliki 17
je prikaz jakosti sončnega obsevanja za območje Slovenije.

Slika 17: Sončno obsevanje v Sloveniji (1994-2015)
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3.1.2 Omejitve pri umeščanju sončnih elektrarn v prostor
Pri iskanju primernih lokacij za umestitev sončnih elektrarn smo upoštevali omejitve, s katerimi se
izognemo negativnim posledicam, ki bi jih imele sončne celice na okolje. Upoštevali smo naslednje
omejitve:


Natura 2000,



zavarovana območja,



ekološko pomembna območja,



varstveni režimi,



vodovarstvena območja,



omejitve glede gospodarske javne infrastrukture in stavb.

3.1.3 Natura 2000
Natura 2000 predstavlja skupek zavarovanih območij znotraj Evropske unije (EU), ki jih določijo
članice EU. Glavni namen Nature 2000 je ohranjanje biotske raznolikosti za naslednje rodove ter
ohranjanje živalskih in rastlinskih habitatov. V Sloveniji je pod okriljem Nature 2000 355 območij, od
tega jih 324 predstavlja direktivo o habitatih ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva
Sveta 92/43/EGS; Ur. l. št. 206), 31 pa jih spada pod direktivo o pticah (Direktiva Sveta 79/409/EGS;
Ur. l. št. 103). Površina Nature 2000 obsega površino v velikosti 7681 km2, kar 7675,5 km2 se nahaja na
kopnem in le 5,5 km2 na morju. Natura 2000 pokriva 37,46 % površine Slovenije, 71 % površine Nature
2000 v Sloveniji predstavljajo gozdovi, 5 % kmetijskih zemljišč, zemljišč v zaraščanju pa je 23 %,
vodnih površin je 1 %, pozidanih površin pa 2 % ( Ministrstvo za okolje in prostor, 2007).
Podatke za analizo v 25 metrski ločljivosti karte smo pridobili na Geoportalu ARSO
(http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList) in se , ki se nanašajo na leto 2018 in so 25 metrski
ločljivosti. Slika 18 prikazuje pokritost Slovenije z območji Natura 2000.

Vičar, M. 2019. Določitev primernih območij za postavitev sončne elektrarne v Sloveniji
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski študijski program prve stopnje, Tehnično upravljanje nepremičnin.

25

Slika 18: Območja Nature 2000 v Sloveniji (leto 2018)

3.1.4 Zavarovana območja
Glavni namen zavarovanih območij je ohranitev biotske raznolikosti in narave. Slovenija med članicami
EU sodi v sam vrh po biotski raznolikosti. Skoraj 14 % celotne površine Slovenije spada pod zavarovana
območja, območja se delijo v dve skupini, in sicer: ožja območja, pod katere spadajo: Strogi naravni
rezervat, naravni rezervat in naravni spomenik, ter širša območja, med katere uvrščamo: narodni park,
krajinski park in regijski park (ARSO, 2017). Z akti je bilo do danes zavarovanih: 1 narodni park, 3
regijski parki, 46 krajinskih parkov, 1 strogi naravni rezervat, 56 naravnih rezervatov in 1164 naravnih
spomenikov, kar nanese na 13,33 % celotne površine Slovenije, oziroma 270.184 ha (ARSO, 2019).
Podatke za izdelavo karte zavarovanih območij smo pridobili na Geoportalu ARSO se nanašajo na leto
2018 ter so v 50 metrski ločljivosti (glej sliko 19).
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Slika 19: Zavarovana območja v Sloveniji (leto 2018)

3.1.5 Ekološko pomembna območja
Ekološko pomembna območja so določena z zakonodajo o ohranjanju narave in območij habitatnega
tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote. Pripomorejo k ohranitvi biotske raznolikosti
(ARSO, 2019). Ekološko pomembna območja so določena z Uredbo o ekološko pomembnih območjih
(Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18). Na ekoloških območjih, ki ne spadajo pod posebna
zavarovana območja, npr., Natura 2000, so vsi posegi možni, vendar se jih načrtuje tako, da se v čim
večji meri ohranja prvotno stanje rastlinskih in živalskih habitatov ter da nimajo posegi neugoden vpliv
na rastlinske in živalske habitate oziroma da je neugoden vpliv čim manjši. Za posege na ekološko
pomembnih območjih ni potrebnih naravovarstvenih dovoljenj in naravovarstvenega soglasja (PIS,
2004). Podatke, katere smo uporabili za izdelavo karte smo pridobili na geoportalu ARSO, podatki so v
25 metrski ločljivosti in se nanašajo na leto 2018. Na sliki 20 so vidna ekološko pomembna območja in
jame, ki se po večini pojavljajo na jugozahodnem in jugovzhodnem delu Slovenije.
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Slika 20: Ekološko pomembna območja in jame v Sloveniji (leto 2018)

3.1.6 Varstveni režimi
Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 90/2012)
med kulturno dediščino spadajo dobrine, ki smo jih Slovenci, Slovenke ter pripadniki manjšinskih
skupnosti podedovali v preteklosti ter se odsevajo kot izraz identitet in etičnih pripadnosti. Kulturna
dediščina se prične z vpisom v register in se varuje s prostorskimi akti. Do sedaj je v registru registriranih
približno 35.000 objektov, oziroma območij. Za posege na objektih, oziroma območjih, ki so registrirana
v registru kulturne dediščine, je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda Zavod za
varstvo kulturne dediščine (Mreža za prostor, 2018). Podatke za izdelavo karte smo pridobili na
Ministrstvu za kulturo (https://www.gov.si/teme/register-kulturne-dediscine-2/), podatki so v 50 metrski
ločljivosti in se nanašajo na leto 2018. Na sliki 21 so prikazana območja in objekti, ki spadajo pod
kulturno dediščino.
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Slika 21: Območja in objekti iz registra kulturne dediščine (leto 2018)

3.1.7 Vodovarstvena območja
Vodovarstvena območja so lahko določena z vladnimi ali občinskimi odloki. Njihov namen je zaščititi
javno oskrbo s pitno vodo pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko
vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino. V Sloveniji vodovarstvena območja
predstavljajo 17 % celotne površine. 61% površine predstavlja gozd, 30 % kmetijska zemljišča, 6 %
urbane ter 3 % druge površine. Ta območja delimo na tri kategorije, glede na stopnjo varovanja to so:
najožja območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, ožja območja s strogim varstvenim režimom
in širša vodovarstvena območja z blažjim režimom (Ministrstvo za javno upravo, 2018). Pravilnik o
kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16) določa, da
je gradnja energetskih objektov v najožjem pasu prepovedana, medtem ko v preostalih dveh
kategoriziranih območjih gradnja ni prepovedana. Na sliki 22 so prikazana vodovarstvena območja, ki
se delijo na državni ter občinski nivo. Podatke smo pridobili na geoportalu ARSO, podatki so v 25
metrski ločljivosti in se nanašajo na leto 2018.
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Slika 22: Vodovarstvena območja (leto 2018)

3.1.7 Ceste, električni vodi, železnice, kataster stavb
Pri postavitvi sončnih elektrarn, se ne upošteva le omejitev, ki se nanašajo na naravo, temveč tudi
omejitve glede na ljudi in njihove potrebe. To so omejitve glede na minimalni odmik od cest, železnic,
letališč in poselitvenih območij. Upošteva se tudi maksimalni odmik od električnih vodov in naprav, za
kasnejši priklop na elektrodistribucijsko omrežje, prevelika oddaljenost za možnost priklopa bi zelo
povečala stroške izgradnje. V Sloveniji zaenkrat še ne obstajajo predpisi, ki bi določali minimalni odmik
sončnih elektrarn od zgoraj naštetih objektov.
Podatke smo pridobili na Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS https://egp.gu.gov.si/egp/).
Podatki letališč, železnic, električnih vodov in katastra stavb se nanašajo na leto 2019, podatki o cestah
se nanašajo na leto na leto 2016. Objekti so prikazani na sliki 23.
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Slika 23: Ceste, železnice, električni vodi, letališča in stavbe

3.1.8 Naklon
Ena izmed omejitev, ki je tudi zelo pomembna in jo moramo upoštevati pri določanju lokacije sončne
elektrarne je naklon. Za določanje naklona smo uporabili digitalni model višin s 25 metrsko ločljivostjo
(DMV25). Podatke smo pridobili na geodetski upravi Republike Slovenije (GURS), nanašajo pa se na
leto 2015.
3.2 Metoda dela
Analizo določanja primernih lokacij za postavitev sončnih elektrarn smo izvedli v programskem okolju
ArcGIS Pro 10.7.1. ArcGIS programsko okolje je integriran sistem, ki zagotavlja orodja za uporabo
geografskih informacijskih sistemov. ArcGIS orodja omogočajo izvedbo številnih prostorskih analiz, ki
se nanašajo na lokacijo v prostoru.
Vse korake za določitev primernih območij za postavitev sončne elektrarne smo izvedli s pomočjo
kartografskega modela. Vhodni podatki v postopku kartografskega modela so bili podatkovni sloj cest,
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podatkovni sloj železnic, podatkovni sloj električnih vodov, podatkovni sloj katastra stavb, podatkovni
sloj letališč in podatkovni sloj reliefa DMV 25.
V prvem koraku smo z ukazom »Euclidean distance« izračunali razdaljo vsem vhodni slojem z izjemo
digitalnega modela višin, pri katerem pa smo uporabili ukaz »Slope«, ter izračunali naklon. Nato smo
rezultate kartografskega modeliranja iz prvega koraka s pomočjo ukaza »Reclassify« uvrstili v dva
razreda; in sicer: primerno (1) in neprimerno (0). Naklon manjši od 10 % smo uvrstili v razred 1, večjega
od 10 % pa v razred 0. Pri cestah smo območja, ki so od cest oddaljena 100 metrov ali več uvrstili v
razred 1, tiste z manjšo oddaljenostjo od 100 metrov pa v razred 0. Območja, ki so od železnic oddaljena
200 metrov ali več smo uvrstili v razred 1, manjše pa v razred 0. Na koncu smo v razred 1 uvrstili
območja, ki so od letališč oddaljeni 500 metrov ali več, manjše od 500 metrov pa v razred 0. V
naslednjem koraku smo z uporabo orodja »Raster calculator« združili primerna območja za posamezne
vhodne podatke (množenje matrik rastrskih podatkov oz. logično seštevanje) ter kot rezultat dobili
primerna območja za postavite sončnih elektrarn glede na objekte grajenega okolja in naklon terena. V
zadnjem koraku kombiniranja podatkovnih slojev smo primerna območja glede na objekte grajenega
okolja in naklon združili z območji, na katerih je sončno obsevanje večje od 1131,5 kWh/m2 ter dobili
območja primerna za postavite sončnih elektrarn.
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IV. REZULTATI
V tem poglavju prikazujemo končne rezultate modeliranja primernih območij za postavitev sončnih
elektrarn v Sloveniji. Najprej je opisan postopek kartografskega modela, s katerim smo na podlagi
oddaljenosti od objektov in naklona izločili neprimerna območja. Nato sledi analiza jakosti sončnega
obsevanja. V naslednjem koraku smo obe karti združili ter dobili lokacije primernih območij za
postavitev sončnih elektrarn. Le-te smo v zadnji fazi kombinirali z zavarovanimi območij Nature 2000.
4.1 Kartografski model
Kartografski model omogoča enostavno, večkrat ponovljivo, izvedbo analiz kombiniranja podatkovnih
slojev. Na sliki 24 je prikazan potek obdelave podatkovnih slojev v kartografskem modelu, s katerimi
smo izločili neprimerna območja glede na naslednje kriterije:


oddaljenost od letališč večja od 500 m,



oddaljenost od železnic večja od 200 m,



oddaljenost od cest večja od 100 m,



naklon manjši od 10 %.

Oddaljenosti od poselitvenih območij nismo upoštevali, kajti vse več sončnih elektrarn se namesti na
strehe večjih poslopij. Hkrati smo mnenja, da sončne elektrarne ne vsebujejo motečih faktorjev, ki bi
vplivali na ljudi in njihov življenjski slog.

Slika 24: Kartografski model
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4.2 Primerna območja, glede na jakost sončnega obsevanja
Na sliki 25 opazimo, da je skoraj ¾ Slovenije, bolj natančno 72,34 %, primerne za graditev sončne
elektrarne glede na jakost sončnega obsevanja. Primerna območja najdemo predvsem na Primorskem,
Štajerskem in v Pomurju, kjer dosegajo visoke vrednosti tako v sončnem obsevanju kot v številu ur
sončnega obsevanja.

Slika 25: Primerna območja za postavitev sončnih elektrarn glede na jakost sončnega obsevanja
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4.3 Primerna območja glede na oddaljenost od objektov in glede naklona
Slika 26 prikazuje primerna območja glede na 500-metrsko oddaljenost od letališč, 200-metrsko
oddaljenost od železnice, 100-metrsko oddaljenost od cest in z nakloni manjšimi od 10 %.

Slika 26: Primerna območja za postavitev sončnih elektrarn glede na oddaljenost od objektov in glede naklona

Iz slike 26 razberemo, da je večina Slovenije neprimerna za postavitev sončnih elektrarn glede na
oddaljenost in naklon; na karti so neprimerna območja obarvana modro, primerna pa oranžno. Delež
primernih območij je samo 12,58 %, kar znaša 2.549 km2 Slovenije, neprimernih območji je torej
87,42 % oz. 17.714 km2 Slovenije. Opazimo lahko, da je glede na postavljene kriterije največ površin
za postavitev sončnih elektrarn na severno-vzhodnem delu Slovenije, v Štajerski in Pomurski regiji.
Večje površine primernih območij zasledimo tudi v osrednji.
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4.4 Primerne lokacije za postavitev sončnih elektrarn
Slika 27 prikazuje rezultat kombiniranja podatkovnih slojev primernih območij glede na jakost sončnega
obsevanja in primernih območij glede oddaljenosti od objektov in glede naklona elektrarn. Ugotovimo
lahko, da se o primernih območij glede na omejitve oddaljenosti in naklona ni bistveno zmanjšal..

Slika 27: Primerna območja za postavitev sončnih elektrarn glede na oddaljenost od objektov in glede naklona ter jakosti
sončnega obsevanja

Iz karte na sliki 27 razberemo, da je za postavitev sončnih elektrarn primernih 11,56 % površine
Slovenije, kar znaša 2.234 km2, ter da je 88,44 % oz. 17920 km2 neprimernih. Najbolj obsežne površine
primernih območij se nahajajo v Pomurju in na Štajerskem, predvsem zaradi pogoja glede naklona,
najdemo pa jih tudi v širšem območju Osrednjeslovenske in Primorske. Najmanj oz. skoraj nič primernih
območij najdemo v Alpskem svetu, kar je posledica tako nižjega sončnega obsevanja, kot tudi naklona.
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4.5 Naravovarstvene omejitve
Kot smo že ugotovili, velja Slovenija za eno najbolj biotsko raznolikih ter okoljsko zaščitenih držav v
Evropski Uniji. Tudi, če smo z analizami prostorskih podatkov prišli do območij, ki so primerna za
postavitev sončnih elektrarn, pa se večina tovrstnih območji prekriva z naravovarstvenimi omejitvami.
Tako moramo pri izbiri lokacije za postavitev sončnih elektrarn paziti na območja: Nature 2000,
varstvene režime kulturne dediščine, ekološko pomembna območja, zavarovana območja in
vodovarstvena območja. Gradnja znotraj naravovarstvenih območij ni prepovedana, je pa potrebno
upoštevanje smernic, ki jih določa Uredba o posebnih varstvenih območjih (Ur. l. RS, št. 49/04):


ohranjanje razširjenosti habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst,



ohranjanje ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove posebne
strukture ter naravne procese in ustrezno rabo,



ohranjanje in izboljševanje kakovosti habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov
habitata, ki so bistveni za najpomembnejše faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko
prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali,



ohranjanje povezanosti habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogočena ponovna
povezanost, če je ta prekinjena.

Slika 28: Prekrivanje primernih lokacij za postavitev sončnih elektrarn z območij Nature 2000
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Na sliki 28 je razvidno prekrivanje primernih lokacij za postavitev sončne elektrarne z območij Nature
2000. Naravovarstvene omejitve so prikazana z zeleno barvo, primerna območja pa z rumeno barvo. Iz
slike lahko razberemo, da se večina primernih lokacij prekriva z območij Nature 2000.
Od 1. 6. 2018 je v skladu z Gradbenim zakonom za gradnjo objekta na naravovarstvenem območju, v
primeru da za gradnjo na zavarovanem območju potrebujemo gradbeno dovoljenje, potem je potrebno
mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in ne več naravovarstvenega soglasja Agencije
Republike Slovenije za okolje. Če gradbenega dovoljenja ne potrebujemo, pa moramo za gradnjo znotraj
zavarovanega območja pridobiti naravovarstveno soglasje, ki ga izda ARSO (ARSO, 2018).
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V. RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK
Živimo v času, ko o podnebnih spremembah ne govorimo več v prihodnjiku, temveč podnebne
spremembe občutimo v sedanjosti. In to je rdeč alarm, ki nam ga daje planet Zemlja in nas opominja,
da je treba nekaj spremeniti. Velik krivec za večino podnebnih sprememb je CO2, katerega bi pa precej
omejili z uporabo obnovljivih virov energije. Evropska Unija z evropsko direktivo za uporabo
obnovljivih virov narekuje, da vse članice do leta 2020, 25 % proizvedene električne energije,
proizvedejo iz obnovljivih virov. Slovenija bo ta cilj težko dosegla.
Slovenija je glede priključne moči sončnih elektrarn v letu 2018, kot ena redkih držav v Evropski Uniji,
doživela padec iz 13,8 MW na 9,2 MW. To je zaskrbljujoče, če vemo da je Nemčija, ki je ena najbolj
urejenih držav znotraj območja Evropske Unije, povečala priključne moči za kar 81 %. Slovenija ima
glede izkoriščanja sončne energije potencial, predvsem zaradi enakomerne osončenosti in bi bilo v
prihodnosti smiselno razmišljati v smeri povečevanja proizvedene električne energije z uporabo sončnih
elektrarn. Za dosego teh ciljev, bi se morala spremeniti politika subvencioniranja izgradnje novih
sončnih elektrarn.
V diplomski nalogi smo z uporabo GIS orodij in analiz poiskali primerna območja za postavitev sončnih
elektrarn na podlagi različnih omejitev. Ena od teh omejitev in verjetno najpomembnejša je povprečna
jakost letnega sončnega obsevanja, kjer smo za prag izbrali 1131,5 kWh/m2 . Kot neprimerna območja
smo izločili tudi območja z večjim naklonom ter območja oddaljena od gospodarske javne infrastrukture
(ceste, železnice, letališča in električni vodi). Izbrani kriteriji so pogojevali rezultat, po katerem je za
postavitev sončnih elektrarn primernih 11,56 % površine Slovenije. Menimo, da gre za primerno velik
odstotek skupne površine ozemlja Slovenije, kar ocenjujemo, da ima Slovenija potencial na tem
področju. Ker slovenska zakonodaja ne opredeljuje najbolje izgradnjo sončnih elektrarn, ter njenih
omejitev, se zna to v prihodnosti spremeniti in tako bi se spremenil tudi delež primernih območji, ki
smo jih pridobili z analizo v diplomski nalogi. V prihodnje bi bilo smiselno za dosego bolj natančnih
rezultatov s primerno opremo meriti jakost sončnega obsevanja in na podlagi teh opazovanj modelirati
območja primerna za postavitev sončnih elektrarn. Prav tako je smiselno v bodoče raziskave vključiti
kriterij požarne varnosti in potencialne rešitve, predvsem iz vidika dostopa do objektov in časa, ki bi ga
potrebovale interventne službe v primeru požara.
Vsekakor bi bilo za investitorja smiselno pred samo investicijo izvesti dodatne meritve sončnega
obsevanja na območjih, ki so za graditev sončne elektrarne primerna. V diplomski nalogi smo prikazali
tudi, da je kar nekaj območij primernih za postavitev sončne elektrarne znotraj zavarovanih območij.
Sicer gradnja na teh območjih ni prepovedano, vendar pa so potrebne različne analize vplivov na okolje.
Tako da je od investitorja smiselno pridobiti informacije, kako zakonodaja opredeljuje grajenje sončnih
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elektrarn na zavarovanih območjih, predvsem iz časovnega vidika, ker analize vplivov na okolje so
časovno potratne in lahko bistveno podaljšajo postopek izgradnje sončnih elektrarn.
Slovenija je v proizvodnji električne energije s pomočjo sončnih elektrarn v spodnji polovici članic
Evropske unije, in sicer na 19. mestu od 28-ih. Glede na to, da se najbolj razvite članice Evropske Unije,
kot sta Nemčija in Nizozemska, poslužujejo vse večjih investicij v izgradnjo sončnih elektrarn in da je
Nemčija v enem letu za 81 % povečala priključno moč, se očitno v izgradnji sončnih elektrarn skriva
velik potencial. Največji problem v Sloveniji je odločitev, po kateri po letu 2014 ne zagotavljamo več
odkup električne energije pridobljene iz sončne energije po nekajkrat višji ceni ter ukinitev podeljevanja
nepovratnih sredstev pri izgradnji elektrarn. Torej: gradnja sončnih elektrarn se bo v Sloveniji povečala,
ko bomo znova začeli vzpodbujati gradnjo z ukrepi, kot sta odkup proizvedene energije iz sončnih
elektrarn po višji ceni in zagotavljanje nepovratnih sredstev za izgradnjo sončnih elektrarn.
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