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POVZETEK
V magistrskem delu sem se odločila temo posvetiti sončnim elektrarnam. Poudarek je na
ekonomski analizi postavitve sončnih elektrarn, saj je med najbolj ekonomičnimi, najbolj
smotrnimi in za enkrat še najmanj izkoriščenimi viri energije. Žal je trenutno investicija v
sončne elektrarne še med dražjimi investicijami v obnovljive vire energije, vendar se na
dolgi rok investitorju investicija povrne. Opisala sem vse značilnosti fotonapetostnih
sistemov, ki neposredno pretvarjajo energijo sonca v električno energijo, njihovo
zgodovino ter administracijo pri izgradnji sončne elektrarne. V magistrskem delu sem
podrobneje predstavila samo postavitev sončne elektrarne, in sicer tako iz vidika postopka
pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj, kot tudi same izgradnje proizvodnje naprave (v
tem primeru sončne elektrarne). Vsak dan porabimo nepredstavljive količine energije (za
ogrevanje vode, razsvetljavo in naprave doma, kuhanje, klimo …). Energijo za vse naštete
namene bi lahko proizvedli z uporabo sončnih elektrarn, brez ogljikovih emisij. Sončna
elektrarna, ki poleg okolju prijazne proizvodnje energije predstavlja tudi ponos, lastniku
ponuja tudi prihodke iz naslova prodaje elektrike na mesečni ravni. Naložba v sončno
elektrarno je zagotovo velik zalogaj za vsakega investitorja. Običajno se investicija v
sončne elektrarne povrne nekje v 12-ih letih. Na voljo pa je tudi več oblik financiranja lete. Najbolj izpodbudna je zagotovo oddaja strehe v najem. Za spodbujanje podjetništva
so na voljo tudi sredstva EU za podporo ustanavljanja in razvoja mikropodjetij in srednje
velikih podjetij. V magistrskem delu sem v prvi vrsti zajela natančen finančni opis
postavitve sončnih elektrarn ter njihovo delovanje. Zajela sem tudi pomen fotovoltaike
tako v sedanjosti kot tudi v prihodnosti. Obrazložila sem vse pojme, ki spadajo v področje
fotovoltaike. Razložila sem, da tovrstno investicijo, se pravi postavitev fotovoltaike,
smatramo kot projekt in da je odločitev za investicijo strateškega pomena. Prikaz takšne
investicije kot konkretne je prikazan za gospodarski objekt v Mariboru. Opisala sem
postopek postavitve elektrarne, možnosti financiranja in celotno ekonomiko investicije. Iz
magistrskega dela je razvidno, da se fotovoltaika resnično kaže kot alternativni vir
energije v prihodnosti, saj vsi vemo, da je sonce brezplačno, zato ga je potrebno
izkoristiti. Zaradi tega se izboljšuje razvoj sončnih celic in s tem se poceni tovrstna
investicija, veča izkoristke in s tem tudi prihodek. Vedno več držav vse bolj spodbuja
investitorje k tovrstni investiciji. Razvoj fotovoltaične proizvodnje zagotavlja tudi
visokokakovostna delovna mesta, dolgoročno konkurenčno prednost na svetovnem
gospodarskem trgu ter povečanje izvoza gospodarstva. Ob dovolj visoki razvitosti panoge,
ko bodo sončne elektrarne postale eden izmed najcenejših načinov proizvodnje električne
energije, semo dosegli, da se bo investicija povrnila še veliko hitreje. Dolgoročne napovedi
segajo celo tako daleč, da analitiki trdijo, da se bo sama investicija čez čas povrnila že v
5-ih letih. Sončna energija je neomejena, čista in brezplačna. Z uporabo sončne energije
pa izkazujemo, da smo tudi okoljsko ozaveščena oseba.
Ključne besede: fotovoltaika, fotonapetostni pojav, sončne celice, sončna elektrarna,
sončna energija.
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SUMMARY
Economic analysis of solar power installation in Slovenia
In this dissertation I have decided to talk about solar power plants. Emphasis will be on
the process of installing solar power plants, as among the most economical, most efficient
and yet least utilized sources of energy. Unfortunately, the current investments in solar
power are among the most expensive investments in renewable energy, but in the long
term the investor receives a return on investment. I will describe all the characteristics of
photovoltaic systems that convert solar energy directly into electricity, their history and
the legal foundations of own solar power plant construction. In this thesis I will present
details of the installation of solar power both in terms of the process of obtainins all
necessary permits, as well as building one`s own manufacturing plants (in this case, solar
power). Every day we spend unimaginable amounts of energy (for heating water, lighting
and home appliances, cooking, etc ...). Energy for all of these purposes would be
produced by using solar power without carbon emissions. Solar power, in addition to
environmentally friendly energy production is also a providing offers a revenue from the
sale of electricity on a monthly basis. Investing in solar power is certainly a major
undertaking for any investor. Usually investment in solar power is reimbursed somewhere
in twelve years. And there are also various forms of funding. The most encouraging is
certainly rent-the-roof. To promote entrepreneurship, funds are also available from the EU
to support the creation and development of micro and medium enterprises. In this
dissertation, I will primarily cover the exact financial details of installing solar power and
performance. I will also cover the importance of PV for the future. I explained all the
terms that fall within the field of photovoltaics. I fruther explain that this type of
investment is the layout of photovoltaics, considered as a project and a decision on an
investment of strategic importance. Such investments as the concrete is shown to the
economic structure of. A description is given of the whole process of installing the plant,
financing options and overall economics of the investment. From the masters thesis it
clearly emerges solar panels are the alternative source of energy in the future. You all
know that the sun is free, therefore it is necessary to exploit it. As a result, there is anecs
to constatly improve the development of solar cells and thus decreas this type of
investment, while also increasing efficiency, thus increasing revenue. More and more
countries are encouraging investors to undertake such investments. The development of
photovoltaic systc also provides high quality jobs, long-term competitive advantage in the
global economic market and increases exports to the economy. At a sufficiently high level
of development of the industry, when solar power becomes one of the cheapest ways of
generating electricity, we will be able to recover that investment much faster. Long-range
forecasts by the analysts indicate argue that the investment itself wil have already repaid
over time in 5 years. Solar energy is unlimited, clean and free of charge. By using solar
enegy we reveal that we are also environmentally conscious.
Keywords: photovoltaic, photovoltaic effect, solar cells, solar power, solar energy.
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1 UVOD
IZHODIŠČE MAGISTRSKEGA DELA
Med obnovljive vire energije (v nadaljevanju: OVE) štejemo tiste vire, ki se v kratkem
obdobju konstantno obnavljajo. V magistrskem delu sem poizkušala zbrati vse
informacije na enem mestu, ki bodo potencialnemu investitorju pomagale pri
uresničevanju poslovne ideje, od začetnih aktivnosti do končne izvedbe projekta.
Posamezniki ali podjetja se za izgradnjo proizvodnih naprav na OVE in proizvodnih
naprav s soproizvodnja toplote in električne energije (v nadaljevanju: SPTE) odločajo
iz različnih razlogov. Nekateri investitorji vidijo v tem dobro poslovno priložnost,
drugi želijo prispevati k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, tretje prepriča
energetska neodvisnost. Sam pristop in potrebni postopki izgradnje so, poleg
formalnih zahtev, v veliki meri odvisni tudi od vrste proizvodne naprave na OVE
oziroma SPTE.
Proizvodna naprava je sklop opreme in potrebnih napeljav, ki pretvarja primarne
vrste energije v električno energijo za oddajo v javno omrežje ali pokrivanje porabe
lastnega odjema na ustreznem prevzemno-predajnem mestu (Borzen in Sodo,
2009, str. 6). Za proizvodnjo električne energije iz OVE se lahko uporabljajo različni
viri, kot so hidroenergija, vetrna in sončna energija. Pri SPTE se lahko kot vir
uporabljajo fosilna goriva, biomasa ali bioplin. Magistrsko delo je namenjeno
predvsem za osnovne informacije za mikro proizvodne naprave, ki imajo nazivno
moč do 50 kW, in za male proizvodne naprave z močjo do 1 MW. Pri odločitvi za
vrsto proizvodne naprave igra pomembno vlogo lokalna razpoložljivost
energetskega vira in ustrezna elektroenergetska infrastruktura, ki omogoča oddajo
proizvedene energije v električno omrežje, ali obstoj lokalnega odjema električne
energije. Največ pozornosti sem skozi magistrsko delo namenila sončnim
elektrarnam in celotnemu postopku postavitve le-teh.
V magistrski nalogi sem opisala postopke izgradnje proizvodne naprave na OVE
oziroma s SPTE ter prve korake pri odločanju o izgradnji, kjer so podani potrebni in
priporočljivi postopki, ki naj bi jih investitor opravil pred odločitvijo za gradnjo. Po
odločitvi za gradnjo je potrebno pričeti s pridobivanjem potrebnih dovoljenj in
soglasij. Sledi izgradnja proizvodne naprave in priključitev na električno omrežje ter
začetek obratovanja. V zaključnem delu sta opisana še postopek vključitve
proizvodne naprave v podporno shemo in možnosti financiranja naložbe.
Podporna shema ima pri izkoriščanju sončne energije posebno ureditev, saj se
referenčni stroški za novozgrajene naprave vsako leto zmanjšajo za 7 % glede na
izhodiščno leto 2009. Referenčni stroški se računajo od leta, ko je proizvodna
naprava priključena na omrežje, oziroma, ko je vložena popolna vloga za izdajo
odločbe o dodelitvi podpore pri Javni agenciji Republike Slovenije za energijo (v
1

nadaljevanju: AGEN-RS) in ostanejo vseh 15 let enaki. Investitor pridobi pravico do
izplačevanja podpore za naslednjih 15 let od sklenitve pogodbe o zagotavljanju
podpore. Predpogoj za izplačevanje podpore je pravnomočna odločba o dodelitvi
podpore. Dodatna posebnost glede sončnih elektrarn so omejitve vstopa novih
naprav v podporno shemo (letne kvote), vendar le za elektrarne, postavljene na
tleh. Več informacij glede zasedenosti kvote je na voljo na spletni strani AGEN-RS.
Fotovoltaične panele se montira na streho hiše ali druge primerne objekte (balkoni,
prostostoječi paneli), s tem da so obrnjeni odvisno od smeri slemena na vzhod, jug in
zahod. Sama proizvodnja električne energije je namreč odvisna od postavitve,
temperature okolja, vrste panelov in seveda od površine, ki smo jo kupili oziroma
zmontirali. Cena investicije je relativno visoka, a lahko računamo s 5-letno življenjsko
dobo, s tem pa, da izkoristek po cca 20 letih pade na 80 % prvotnega. Ko semo izračunali
stroške investicije, odšteli nepovratna sredstva, ki jih za tovrstne naprave daje RS in glede
na lego ocenili sončne dni in s tem proizvodnjo, semo ob odkupni ceni kWh na koncu
ugotovili, da se investicija povrne v 6-10 letih. Ob 25-letni življenjski dobi - kaj še
čakamo? Zgradimo MFE, a pojdimo po vrsti (Florjančič in Noč, 2006, str. 5).
Sonce in njegova brezplačna energija, ki je na razpolago v neomejenih količinah, obenem
pa ne onesnažuje okolja, kar kliče k uporabi. Ljudje smo prve solarne celice (te
pretvarjajo sončno energijo v električno) naredili že pred 50 leti. Takrat je strokovnjakom
ameriškega podjetja BELL LABB uspelo pretvoriti prve fotone v električno energijo. Na
začetku so bili majhni izkoristki, naprave pa drage, danes so že trikrat večji izkoristki in
naprave že cenejše. V bodočnosti obstaja verjetnost, da bo nastal »boom«, saj naj bi na
ta način že proizvedli 4-5 % celotne svetovne proizvodnje električne energije. Takrat naj
bi bil izkoristek namesto današnjih max. 18 % že do 50 % (Hanžič, 2006, str. 26).
Do leta 2005 je bila izgradnja sončnih elektrarn razmeroma skromna in omejena na
otočne samostojne sisteme, v glavnem za napajanje planinskih koč. Prva sončna
elektrarna moči 1,1 kW, ki je bila priključena na električno omrežje, je bila postavljena na
ApE v Ljubljani šele leta 2001 in je nekako spodbudila pripravo ustreznejše regulative za
to področje. Odločilen vpliv za razvoj trga sončnih elektrarn v Sloveniji je bilo sprejetje
spodbujevalnega sistema za kvalificirane proizvajalce v letu 2001 in s povečanjem
zagotovljenih odkupnih cen v letu 2004 (Nemac, 2007, str. 23).
Sončne celice kot jedro MFE proizvajajo enosmerni tok, ki ga potem razsmernik pretvori v
izmenični tok ali pa ga peljemo direktno na akumulator. Tudi izmenični tok in s tem
energijo lahko uporabimo sami ali pa jo oddamo v javno elektro omrežje. Sončne celice so
zgrajene iz polprevodnega materiala silicija. Celice so serijsko vezane, da s tem dobimo
višje napetosti, saj ena Si celica proizvede pri dobri osvetlitvi le 0,4 V enosmerne
napetosti. Glede na kristalno strukturo pa poznamo monokristalne, polkristalne in amorfne
celice, ki se razlikujejo po izkoristku in na žalost po ceni izdelave. Najdražja in najboljša
celica je monokristalna celica s 15-18 % izkoristkom, najcenejše so amorfne, kjer je
izkoristek le 5–8 %.
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Celoten potencial sončnega sevanja v Sloveniji znaša približno 23.000 TWh, kar je 300krat več kot znaša raba primarne energije. Nove študije kažejo, da je tehnično
razpoložljivi potencial ob sedaj razvitih tehnologijah približno 960 GWh na leto. Danes
izkoriščamo le približno 12 % ocenjenega tehničnega potenciala. Bistvenih razlik med kraji
v Sloveniji v trajanju osončenosti ni, razen seveda za Primorsko. V celem letu prejme
kvadratni meter vodoravne sprejemne ploskve približno 100 kWh sončne energije, od tega
spomladi približno 320, poleti 480, jeseni 190 in pozimi 110 kWh (ARSO, 2010).
Možnosti razvoja obnovljive energije so velike, a je kljub temu ogromno ovir, ki jih mora
Slovenija, kot država članica EU, znati pravočasno odkriti ter odpraviti pomanjkljivosti.
Uspeh razvoja obnovljivih virov je in bo odvisen predvsem od pravilne kombinacije
politične podpore (državnega reguliranja trga, spremembe in dopolnitve osnovnih
zakonov) in uspešnega delovanja tržnega mehanizma (zniževanje cen). Da bodo države
članice in državljani vlagali premoženje v obnovljive vire energije, je potrebno poskrbeti
predvsem za finančno podporo investicijam, dostopnost do omrežja za obnovljivo energijo
in predvsem dati prednost izobraževanju in informiranju prebivalstva. Ko nam ob vsem
tem uspe odpraviti tudi administrativne ovire, pa semo v samem vrhu evropskih držav, ki
ne semo odvisne od uvoza energije.
Ena od temeljnih usmeritev Evropske unije (v nadaljevanju EU) na področju energetske
politike je uporaba obnovljivih virov energije. Slovenija ima v primerjavi z ostalimi
državami članicami enako dobre ali celo boljše naravne potenciale za rabo obnovljivih
virov energije, kar tudi čedalje bolje izkorišča, saj veliko investira vanje in njihovo
uporabo. Povečanje obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE) državi prinaša tudi
številne prednosti. Ker je domači vir energije, pripomore k zmanjšanju odvisnosti od
uvoza fosilnih goriv. Pri procesu izkoriščanja fosilnih goriv v termoelektrarnah povzročamo
veliko škodo okolju, kar je v nasprotju s smernicami EU. Če želimo doseči okoljske cilje, ki
smo si jih kot članica EU zadali (predvsem zmanjšanje ogljikovega dioksida – CO2), je
razvoj OVE nujno potreben. Razvoj OVE pozitivno vpliva tudi na gospodarsko rast, na
razvoj industrije obnovljive energije, na izvoz tehnologij ter na povečanje zaposlenosti. Do
leta 2020 pričakujemo zmerno rast novih obnovljivih virov (približno do 12 % v primarni
energetski bilanci).

NAMEN MAGISTRSKEGA DELA
PV, kot nov obnovljivi zeleni energetski vir, je investicijsko gledano konkurenca
konvencionalnim virom in ob enem omeje večjo rast cen slednjih. Ob dovolj velikem
vlaganju v PV sisteme se nam bo investicija vračala prek davka na Sonce. Fotovoltaika je
uporabljena na številnih področjih, tako da jo delimo na omrežno in samostojno uporabo.
Elektrodistribucijska podjetja odkupujejo sončno elektriko po višji ceni, kot jo kupujemo
porabniki od njih, zato je smiselno vso proizvedeno elektriko prodati v omrežje. Sama
gradnja PV sistemov pa mora biti preudarna in gospodarna, ne samo lepa in moderna.
Fotovoltaika predstavlja obnovljiv vir energije, na katerem bo v prihodnosti temeljila
proizvodnja električne energije. V magistrskem delu so razloženi vsi pomembni koraki
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postavitve samega PV sistema. Opredelila sem proizvodnjo PV celic in njihove strukture do
postavitve sončnih elektrarn in predhodno seveda administrativni postopek, ki dovoljuje
ali omejuje gradnjo sončnih elektrarn. Moj namen je, da bi se več potencialnih bodočih
investitorjev odločilo za postavitev sončne elektrarne, saj imajo na enem mestu dovolj oz.
vse informacije zbrane tako, da si lahko sami na hitro preračunajo, koliko bi jih sama
postavitev dejansko stala.

OPREDELITEV PREDMETA IN CILJA PROUČEVANJA
Osnovni namen magistrskega dela je predstaviti postavitev sončne elektrarne in v začetku
analizirati možnosti za postavitev elektrarne na sončno energijo. Zaradi visoke vrednosti
investicije je namreč smotrno preveriti vse dejavnike, ki vplivajo na začetno investicijo, kot
tudi na kasnejši izplen in prodajo električne energije. Na podlagi magistrske naloge se bo
bodoči investitor lažje odločil, ali bo njegova investicija izpolnjevala njegove zahteve po
višini donosa in varnosti naložbe. V magistrskem delu sem želela prikazati, da so
investicije v fotonapetostne elektrarne smiselne, ekonomsko upravičene, seveda ob
upoštevanju vseh političnih, ekonomskih in družbenih koristi. Dejstvo je, da so
konvencionalni (neobnovljivi) viri energije omejeni in da je potrebno posebno pozornost
nameniti obnovljivim virom energije. S potencialnimi investiranjem v večje število
fotonapetostnih sistemov lahko v bodoče pričakujemo tudi sorazmerno večje pogajalske
moči ter doseganje ugodnejših pogojev za nakup opreme.
V prvem poglavju magistrskega dela sem podrobneje opisala fotovoltaiko, njene splošne
pojme, obnovljive vire energije, sončno energijo ter opredelila zgodovino fotovoltaike. V
nadaljevanju prvega poglavja sem se bolj podrobno osredotočila na delovanje sončnih
celic, modulov in polj. Podrobneje sem opisala komponente sončne elektrarne, saj menim,
da je za potrebe izračunov potrebno opredeliti vse sestavine elektrarne in jo na podlagi
tega upoštevati kot celoto. Pred samim začetkom postavitve sončne elektrarne si mora
investitor odgovoriti na vprašanja, kot so: kakšne moči naj bo elektrarna, kje naj stoji, na
kakšen način semo izvedli postavitev, ali bo elektrarna samostojna ali omrežna …
V naslednjem, tretjem, poglavju sem se osredotočila na administrativni del, ki pokriva
določen del postopka postavitve sončne elektrarne. Osredotočila sem se na Energetski
zakon, ki določa načela energetske politike, pravila trga, načine in oblike gospodarskih
javnih služb, načela zanesljive oskrbe in učinkovite rabe energije ter pogoje za opravljanje
energetske dejavnosti. Prav tako sem bolj natančno opredelila vse o odkupnih cenah
električne energije, ki so usklajene s spremembami EZ-1 iz leta 2009. V tem poglavju sem
odkupne cene za male, srednje in velike PV sisteme prikazala v dveh tabelah.
V četrtem poglavju magistrskega dela sem opisala izrabo sončne energije v Sloveniji in
EU. Vanj sem vključila tudi zaposlovanje v slovenski fotovoltaični industriji, modele podpor
PV industrije ter druge možnosti izrabe OVE v Sloveniji in EU. Opisala sem tudi omejitve,
zaradi katerih se sončne elektrarne ne razvijajo s tako hitrostjo, kot bi si želeli tako
investitorji, ki v PV vidijo dobro poslovno priložnost, kot tudi okoljevarstveniki, ki
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zagovarjajo OVE z vidika čistejšega okolja. Ker je načinov postavitev sončnih elektrarn že
kar nekaj, sem se odločila, da tri najbolj zanimive tudi opišem. Prikazala sem tudi izrabo
ostalih obnovljivih virov energije, saj menim, da je potrebno izkoristiti tiste vire, ki jih na
določeni lokaciji lažje (npr. ne moremo izkoriščati vodnih virov, če živimo v hribih, kjer v
bližini ni vode) izkoriščamo.
Nato je opisan postopek gradnje sončne elektrarne. Poleg tega sem pri posameznih
podpoglavjih opredelila stroškovne ocene, ki temeljijo na podlagi zakonodaje in
telefonskega povpraševanja. Za postavitev sončne elektrarne mora biti predviden
terminski plan, zato sem za lažjo predstavitev enega predstavila v obliki tabele. Investitor
se mora pred postavitvijo sončne elektrarne odločiti tudi o možnostih za postavitev le-te.
Gre tako za tehnične, kot tudi stroškovne ocene možnosti postavitve. Za dosego cilja, v
tem primeru postavitve sončne elektrarne, si lahko pomagamo tudi z različnimi viri
financiranja. Tako s strani Eko sklada, kot tudi s krediti s strani bank ali leasing podjetij.
Zagotovimo si lahko tudi sofinanciranje naše sončne elektrarne s strani EU. Na ta način
lahko pridemo do preračuna ali bo elektrarna rentabilna ali ne. Sledi priprava
dokumentacije (priprava projektnih pogojev, ki morajo biti usklajeni z arhitekturo,
lokacijsko usklajeni s prostorskim načrtom in tako dalje). Pridobiti je potrebno celo vrsto
dokumentacije, ki je opisana v poglavju pet. Med to dokumentacijo sodijo energetsko
dovoljenje, gradbeno dovoljenje, dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, vloga za
pridobitev soglasja za priključitev na električno omrežje …
V zadnjem poglavju sem prikazala ekonomski izračun konkretne izgradnje sončne
elektrarne. Za postavitev na začetku potrebujemo neko oceno na »palec«, da se na
podlagi le-te lažje odločimo za nakup oz. postavitev sončne elektrarne. Opredelila sem,
koliko energije letno porabi neko povprečno slovensko gospodinjstvo in kolikšno
elektrarno bi kot tako potrebovalo. Pomembno poglavje bodo tudi investicijska vlaganja,
kjer bo prikazan rang investicije in ekonomika naložbe v sončno elektrarno. Ne smem
pozabiti na obratovalne stroške, ki pri tem nastajajo. Opisala sem tri primere, in sicer
enega za manjšo, drugega za srednjo in enega za veliko sončno elektrarno. Čisto na
koncu sledi zaključek in v njem potrditev oz. zavrnitev zastavljenih hipotez
Osnovni cilj magistrskega dela je predstaviti pojem fotovoltike ter celoten postopek
postavitve sončne elektrarne. Pri tem ne smemo pozabiti na geografsko lego in njeno
pomembnost pri proizvajanju električne energije s fotovoltaičnimi celicami. Neprimerna
izbrana postavitev modulov glede na geografsko lego najpomembneje vpliva na izkoristek
sončne elektrarne in posledično na stroške pridobivanja energije. Cilj magistrskega dela je
bodočemu investitorju v sončno elektrarno olajšati odločitev glede postavitve tako z
ekonomskega, kot tudi investicijskega vložka. Pričakovati namreč je, da bo z večanjem
obsega proizvodnje komponent padla tudi cena postavitve sončne elektrarne. Nadaljnje
padanje cen pa je mogoče pričakovati le ob kontinuirani rasti trga in ob pospešenih
vlaganjih v raziskave in razvoj PV. Magistrsko delo bo usmerjeno na prikaz postopka
postavitve sončne elektrarne od začetka (ideje) do končne realizacije (postavitve) sončne
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elektrarne. Predstavljene bodo finančne in vsebinske podobnosti pred, med in po sami
postavitvi sončne elektrarne.

ZASTAVLJENE HIPOTEZE
Pred samo izdelavo magistrskega dela sem si zastavila tudi več hipotez, ki sem jih skozi
magistrsko delo tudi primerno utemeljila, in sicer:
•

•
•
•
•

Bodoči uporabnik oz. investitor v PV sisteme preplačuje visoke stroške, ki jim jih za
svetovanja na področju fotovoltaike zaračunavajo izvajalci oz. ponudniki
fotonapetostnih sistemov.
Investicija v fotonapetostne sisteme je neekonomična in se investitorju na tako
dolgi rok ne izplača vlagati v sistem fotovoltaike.
Oddaja strehe v najem je cenovno boljša izbira od postavitve lastne sončne
elektrarne na svoji strehi.
Onesnaževanje okolja pri izdelavi sončnih celic je še vedno zelo visoko, zato
sončna elektrarna ne upraviči »ekološke« upravičenosti gradnje.
Nezadostna informiranost javnosti, o postopku postavitve PV ter delovanju
tehnologij za pridobivanje OVE, je vzrok zaviranja rasti OVE.

Glavni cilj je analizirati ekonomsko upravičenost investicije v izgradnjo sončne elektrarne.
Prikazala sem, da je na investicijo potrebno gledati v prvi vrsti s strani pravilnega in
zaporednega postopka ter ob enem ne gre pozabiti na vidik promocije obnovljivih virov
energije, spoznavanje novih tehnologij za nadaljnjo uporabo fotovoltaike, ekološke
osveščenosti ter zavedanja ljudi, da z majhnimi spremembami lahko zagotovimo zgledno
življenje tudi prihodnjim generacijam.

OCENA DOTLEJ OPRAVLJENIH RAZISKAV
Energetska neodvisnost je ključna za države sveta. Slovenija kot članica Evropske unije (v
nadaljevanju: EU) je energetsko odvisna v večini od uvoza naftnih derivatov in
zemeljskega plina iz Rusije in tudi sredozemskih držav (EU, ki obsega 27 držav članic, ter
Alžirije). Od vseh EU držav jih je kar nekaj takih, ki ležijo na območju, primernem za
gradnjo sončnih elektrarn (Španija, Portugalska, Italija, Grčija, Ciper, Malta, Romunija in
Bolgarija) ter nekaterim malo manj primernim (delno primerno) za izgradnjo sončnih
elektrarn. Te pa so Nemčija, Francija, Belgija, Nizozemska, Danska, Avstrija, Madžarska,
Slovaška in Slovenija (APE, 2009, str. 9).
Kot posledica trenutne rasti trga na tem področju bo sončna energija v južni Evropi do
leta 2015 cenovno konkurenčna pri prodaji na drobno, centralna in severna Evropa pa
bosta to postali še kakšnih 7 let kasneje. Posledično se bo sam postopek postavitve (npr.
pridobitve dovoljenj, analize same postavitve ... ) iz leta v leto cenovno bolj izplačal.
Čedalje več postopkov bo mogoče izpeljati elektronsko s precej nižjim plačilom za upravne
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takse in podobne stroške. Uporabnikov takega načina poslovanja je čedalje več, kar bo ob
enem tudi pospešilo same izgradnje sončnih elektrarn. V prihodnosti se lahko pričakuje,
da bo z večanjem obsega proizvodnje komponent padla tudi cena postavitve sončne
elektrarne. Vsako nadaljnje padanje cen pa je mogoče pričakovati le ob kontinuirani rasti
trga in ob pospešenih vlaganjih v raziskave in razvoj PV. Za vsa omenjena področja je na
spletu ogoromno že opravljenih raziskav. Predvsem s strani podjetij samih (npr. Bisol),
Tehnološke platoforme za fotovoltaiko ter tudi s strani Fakultete za elektrotehniko, v
sklopu katere deluje Laboratorij za fotovoltaiko (predstojnik: prof. dr. Marko Topič). Med
bolj pomembnimi poročili je tudi informativno gradivo izdajatelja Borzena z naslovom:
Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn ter drugih.

METODE RAZISKOVANJA
Magistrsko delo obsega več področij od zakonodaje do proizvodnje in naprej do dejanske
uporabe. Uporabljenih je več metod raziskovanja. V prvem in drugem delu, v poglavju
Splošno o fotovoltaiki ter administrativni del magistrskega dela sem uporabila deskriptivno
(opisno) metodo, ki temelji na analizi in uporabi sekundarnih virov. V vseh naslednjih
poglavjih pa so uporabljene desktriptivne metode (opisne), ki temeljijo na analizi in
uporabi sekundarnih virov. Prav tako sem uporabila informacije, pridobljene s pomočjo
metode pogovora s področja fotovotaike preko Okoljskega centra v Ljubljani in podjetij, ki
so tako ali drugače povezani s področjem fotovoltaike. S primerjalno metodo so zbrani
podatki, ki se navezujejo na možnost in pogoje izrabe fotovoltaične energije in podatki, ki
se navezujejo na pojasnjevalne razlike med kvalificiranimi proizvajalci in individualno
uporabo ter odkup le-teh. Uporabila sem tudi metodo kompilacije, s katero sem
povzemala spoznanja, stališča in mnenja drugih avtorjev. Za končno dosego cilja sem se
opirala na strokovno literature domačih in tujih avtorjev. V veliko pomoč pa mi bodo tudi
elektronski viri, ki jih je za razna teoretična spoznanja fotovoltaičnega področja, največ.
Strokovne prispevke, objavljene v strokovnih revijah ter na spletnih straneh, sem
povezovala s pridobljenimi izkušnjami pri delu preko študentskega servisa v podjetju
Elektro Slovenija ter zaposlitve na Fakulteti za elektrotehniko. Znanje, pridobljeno na
dodiplomskem in kasneje tudi podiplomskem študiju Fakultete za upravo mi je bilo v
veliko pomoč pri samem postopku pridobitve dovoljenj za postavitev tako zahtevnih
objektov, kot so sončne elektrarne. Na koncu magistrskega dela sem dodala še študijo
primera, in sicer postavitev sončne elektrarne na gospodarsko poslopje v okolici Maribora.
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2 SPLOŠNO O FOTOVOLTAIKI
Sončna energija je najbolj perspektivna oblika do okolja prijazne energije. V viziji EU za
fotovoltaiko je zapisano, da bodo do leta 2030 v EU namestili 200 gigavatov zmogljivosti,
kar bo štiri odstotke svetovne proizvodnje elektrike. Do leta 2050 bo delež fotovoltaike v
proizvodnji elektrike EU dosegel že 20 odstotkov.

2.1

SPLOŠNI POJMI

Obnovljive vire energije Ristinen in Kraushaar (1998, str. 25) delita v tri skupine: solarne,
geotermalne in bibavične. Solarna energija se na Zemlji pojavi vezana v različnih oblikah:
kot neposredna sončna svetloba, veter, vodna energija, morski tokovi, globinski
temperaturni gradient in biomasa. Geotermalna energija je vezana v obliki toplote,
shranjene v globinah Zemlje in je posledica radioaktivnega razpada kamnin v Zemljinem
jedru. Bibavična energija pa je posledica gravitacijske privlačnosti Lune, ki s kroženjem
okoli zemeljske poloble povzroča dvigovanje in upadanje morske gladine. Človek zna - kot
ugotavljam - iz vseh zgoraj omenjenih virov in oblik energije proizvajati električno
energijo, vendar so nekateri viri bolj učinkoviti kot drugi. Ker je s področij OVE na voljo
dovolj bibliografskih podatkov, sem se v tem delu svojega dela osredotočila predvsem na
kratko predstavitev že poznanih tehnologij izkoriščanja sončne energije, na najnovejše
tehnološke dosežke ter na njihove bistvene prednosti ter slabosti.
Sončno energijo danes pretvarjamo v električno energijo s pomočjo sončnih celic in v
termalnih oziroma koncentracijskih sončnih elektrarnah. Prve jo proizvajajo v
fotovoltaičnih modulih, ki sončno sevanje preko fotovoltaičnega učinka pretvarjajo
direktno v električni tok, druge pa s koncentracijo sončne svetlobe v točki uparjajo
tekočino, ki poganja turbino, ta pa žene generator. Prednost fotovoltalične tehnologije je
v tem, da proizvajanje elektrike ne povzroča nobenih strupenih emisij ali hrupa, za
delovanje ne potrebuje energenta, je vizualno skoraj nemoteča in omogoča direktno
pretvorbo sončnega sevanja v električno energijo brez vmesne pretvorbe v mehansko
energijo. Termalne sončne elektrarne omogočajo tudi pripravo izjemno visoke toplote, ki
se jo lahko izkorišča v energijsko potratnih metalurških obratih, oba načina pa omogočata
oskrbo odmaknjenih predelov sveta (Nemac et al., 2007, str. 45).
Slabosti fotovoltaike so draga proizvodnja in uporaba strupenih materialov, nizek
izkoristek in kratka življenjska doba, bistven problem pa predstavlja odvisnost od
vremenskih razmer. V oblačnem vremenu in ponoči celica namreč ne proizvaja elektrike,
zaradi česar kljub razvoju hranilnikov električne energije fotovoltaične elektrarne še niso
sposobne enakomerno proizvajati pasovne električne energije, ampak so primerne
predvsem za pokrivanje viškov porabe. V primeru termalnih sončnih elektrarn dodaten
problem predstavlja tudi prostorska zahtevnost tovrstnih elektrarn, ki za postavitev zrcal
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potrebujejo velike površine, poleg tega pa so lahko tudi vizualno moteče (Tuma &
Sekavčnik, 2004, str. 67).
Fotovoltaična tehnologija napreduje hitro, omeniti je potrebno cenejše in bolj učinkovite
tankoplastne silicijeve sončne celice, kot tudi Gratzelovo sončno celico, ki za proizvodnjo
električne energije posnema rastlinsko pretvorbo sončne energije v kemično in nato
naprej v električno. Je cenejša, okolju prijazna in ima daljšo življenjsko dobo kot trenutno
najbolj razširjene silicijeve sončne celice.
Poleg pretvorbe sončne energije v električno energijo poznamo še druge naravne
pretvorbe, kot so npr. vetrna energija, biomasa, termalna energija in tehnološke
pretvorbe, kamor spadajo toplotna in fotovoltaična pretvorba sončne energije. Osnovni
elementi sončnih elektrarn so fotonapetostni moduli, ki imajo lastnost, da so okolju
prijazni, ne povzročajo nobenih emisij toplogrednih in drugih plinov, so čisti, varni,
robustni, zanesljivi in delujejo povsem neslišno. Modularna zasnova omogoča izdelavo
energetskih virov reda od nekaj milivatov pa do več megavatov, celo teravatov. To jim
zagotavlja sloves najbolj obetajočih obnovljivih energetskih virov. Pred samo odločitvijo za
fotovoltaični sistem je pomembno, da se uporabljajo produkti, ki zagotavljajo svojo
zmogljivost in imajo dolgo življenjsko dobo. Z visoko stabilnostjo izkoristka in učinkovite
pretvorbe svetlobe v elektriko pridobimo garancijo za trajno visoko produktivnost.

2.2

ZGODOVINA SONČNIH ELEKTRARN

Leta 1839 so odkrili temeljne pojave in lastnosti materialov. Fizikalni pojav, ki omogoča
pretvorbo svetlobe v elektriko je odkril francoski eksperimentalni fizik Alexandre Edmund
Becquerel, ko je pri eksperimentu z dvema kovinskima elektrodama, potopljenima v
elektrolit, odkril, da prevodnost narašča z osvetljenostjo. Najbolj zaslužen za razlago
fotonapetostnega pojava je vsekakor Albert Einstein, ki je pojav teoretično opisal leta
1904. Za svoje delo pa je leta 1921 dobil Nobelovo nagrado.
Leta 1941 je bila izdelana prva silicijeva sončna celica. Dobrih deset let kasneje se je
pričelo obdobje intenzivnih raziskav vesolja in ob enem tudi intenzivnih laboratorijskih
raziskav. Leta 1954 so laboratoriji firme RCA objavili poročilo o fotonapetostnem pojavu
pri CdS. V podjetju AT&T so istega leta izvedli več demonstracij delovanja sončnih celic. V
Bellovih laboratorijih pa so objavili rezultate delovanja sončne celice s 4.5 % izkoristkom.
Izkoristek so že čez nekaj mesecev povečali na 6 %.
Leta 1955 so se začele priprave na oskrbo satelitov z energijo s pomočjo sončnih celic.
Podjetje Western Electric je istega leta pričelo s prodajo komercialnih licenc za izdelavo
sončnih celic. Podjetje Hoffman Electronics-Semiconductor Division je predstavilo
komercialni fotovoltaični proizvod z učinkovitostjo 2 % s ceno 25 USD/celico in z močjo
celic 14 mW. Cena energije je znašala 1.785 USD/W. Že leta 1957 je podjetje Hoffman
Electronics predstavilo sončno celico z učinkovitostjo 8 %. Samo leto kasneje, torej 1958,
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je isto podjetje predstavilo sončno celico z učinkovitostjo 9 %. Istega leta je bila izdelana
prva silicijeva sončna celica, za uporabo v vesoljski tehniki, ki je bila bolj odporna na
sevanje. 17. marca, leta 1958 je bil izstreljen satelit Vanguard I, ki je bil prvi satelit, ki so
ga z energijo oskrbovale sončne celice. Sistem je deloval neprekinjeno 8 let. Leta 1960 je
podjetje Hoffman Electronics predstavilo sončno celico z učinkovitostjo 14 % (Tehovnik,
2007, str. 3).
Leta 1961 se je odvijala konferenca združenih narodov o uporabi sončne energije v
deželah v razvoju. Prva konferenca, posvečena fotovoltaiki, se je v organizaciji Inštituta za
obrambne študije istega leta odvijala v Washingtonu. Leta 1962 je bil izstreljen satelit
Telstar, prvi komercialni telekomunikacijski satelit, projekt laboratorijev Bell. Moč
fotonapetostnega sistema za oskrbo satelita z elektriko je znašala 14 W. Istega leta se je
odvijala tudi druga PV konferenca v Washingtonu.
Leta 1963 je podjetju Sharp Corporation uspelo izdelati praktično uporaben fotonapetostni
modul iz silicijevih sončnih celic. Polje z 242 W moduli, v tistem času največji
fotonapetostni sistem, so postavili na Japonskem. Leta 1965 se začne japonski znanstveni
program za izstrelitev japonskih satelitov. V letih od 1970 do 1979 so nastala prva večja
podjetja (Spire Corporation). Danes je omenjeno podjetje med vodilnimi proizvajalci
opreme za sončne celice.
Leta 1972 je bilo ustanovljeno podjetje Solar Power Corporation. Na univerzi Delaware so
leta 1973 zgradili PV-toplotni hibridni sistem "Solar one", ki je bil eden prvih
fotonapetostnih sistemov za potrebe gospodinjstev. V letu 1976 so v laboratorijih RCA
izdelali prvo amorfno silicijevo sončno celico. 1977 je v indijanskem rezervatu NASA LeRC
postavila 3.5 kW sistem - prvi sistem na svetu za potrebe cele vasi. Uporabljali so ga za
črpanje vode in oskrbo 15 gospodinjstev z elektriko. Podjetje ARCO Solar je postalo prvo
podjetje, ki je proizvedlo fotovoltaične module s skupno močjo več kot 1 MW/leto.
Instalirana je bila testna instalacija fotovoltaičnih sistemov v centru v vulkanski
opazovalnici na Havajih. 1984. leta je vzletel "Solar Challenger", letalo, ki ga je napaja
sončna energija. V letu 1983, je svetovna proizvodnja fotovoltaičnih modulov presegla
moč 21.3 MW, vrednostno pa so proizvodi znašali 250 milijonov dolarjev. Prvo sončno
vozilo "Solar Trek" z močjo 1 kW je v dvajsetih dneh na dirki po Avstraliji prevozilo 4.000
km. Maksimalna hitrost je bila 72 km/h, povprečna pa 24 km/h. Kasneje istega leta je
vozilo za razdaljo 4.000 km med krajema Long Beach, CA, in Daytona Beach, FL,
potrebovalo 18 dni.
V tem času je bilo po svetu postavljenih čedalje več sončnih elektrarn. Testna elektrarna
je bila zgrajena v Pennsylvanii, 6 MW sončna elektrarna pa je bila postavljena v Kaliforniji
(zadoščala je za potrebe 2.000 do 2.500 gospodinjstev). V Tuniziji so zgradili štiri
samostojne fotovoltaične sisteme, v Gvajani 1.8 kW sončni sistem za potrebe lokalne
bolnišnice. Sistem je napajal hladilnik za cepiva, notranjo razsvetljavo, razsvetljavo v
ordinaciji in radijski aparat. Podobnega le močnejšega (4 kW) so namestili v Ekvadorju ter
Zimbabveju. V Sacramentu v Kaliforniji, je leta 1984, pričela obratovati 1 MW sončna
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elektrarna. Raziskovalcem na univerzi "University of New South Wales" v Avstraliji je leta
1985 uspelo izdelati silicijevo sončno celico z izkoristkom večjim od 20 %. BP je zgradil
elektrarno v Sydneyu v Avstraliji in kmalu nato še eno v bližini Madrida. Zgrajen je bil PV
sistem v Sulawesiju v Indoneziji za potrebe zemeljske satelitske postaje. Leta 1986 je
podjetje ARCO Solar predstavilo G-4000 prvi komercialni tankoplastni fotovoltaični modul.
1997 so se pričele dirke s sončnimi avtomobili. Na tekmi Pentax World Solar Challenge po
Avstraliji je leta 1997 zmagal "Sunracer" proizvajalca GM z maksimalno hitrostjo 71 km/h.
Leta 1988 je potekala četrta dirka Tour de Sol, dolga 350 km, po Švici in Avstriji.
Kategorije vozil so bile razdeljene na PV napajana vozila, vozila z dodatnimi pedali,
komercialna PV napajana in električna vozila, vendar brez PV napajanja. Skupni nagradni
sklad je znašal 140.000 SFR. Podjetji Energy Conversion Devices Inc. (v nadaljevanju:
ECD) in Canon Inc. sta leta 1990 osnovali skupno podjetje za proizvodnjo sončnih celic
United Solar Systems Corp. Istega leta je podjetje Siemens kupilo ARCO Solar in osnovalo
podjetje Siemens Solar Industries. V letu 1991 se je podjetje BP Solar Systems
preimenovalo v BP Solar International (BPSI), in tako postalo samostojna enota v okviru
koncerna British Petroleum.
Leta 1992 je bil na Antarktiki nameščen sistem z močjo 0.5 kW za potrebe laboratorija,
razsvetljave, osebnih računalnikov in mikrovalovne pečice. Patentirana je bila silicijeva
sončna celica z 20 % učinkovitostjo. Leta 1994 se je na internetu s svojo stranjo pojavil
National Renewable Energy Laboratory's (NREL), pomembna ustanova s področja
obnovljivih virov energije iz ZDA (Lečnik, 2009).
Prvo letalo "Icar", ki ga je poganjala sončna energija, s skupno površino 3000 sončnih
celic (21 m2) je letelo nad Nemčijo. Leta 1997 je Grčija pristala na sponzoriranje prvih 5
MW od skupno načrtovanega 50 MW sistema na Kreti, vendar zaradi nesporazumov med
investitorji do realizacije sistema ni prišlo.
Leta 2000 nastanejo večje delniške družbe v Evropi, predvsem v Nemčiji. Posamezna
podjetja, ki se ukvarjajo s fotovoltaiko in drugimi obnovljivimi viri energije, že vstopajo na
borzo. Združevanje kapitala v Nemčiji privede do nastanka velikih podjetij s področja
fotovoltaike. Zanimivo je, da vanje vlaga denar tudi Bill Gates (Microsoft). V letih 2000 in
2001 se močno poveča proizvodnja proizvajalcev na Japonskem. Sharp in Kyocera vsak
zase izdelata module moči, ki ustrezajo letni porabi v Nemčiji, kot najzahtevnejšem
evropskem tržišču. Tudi Sanyo ne zaostaja veliko za njima. Eksperimentalno letalo NASE
Helios je 13. avgusta 2001 uspešno prestalo testni polet v stratosfero in doseglo višino 30
km.
Leta 2009 je bilo postavljenih za 6,4 megavata sončnih elektrarn oziroma kar trikrat toliko
kot vsa leta prej. V letu 2010 je bilo postavljenih za 15, v letu 2011 pa 22 megavatov
sončnih elektrarn. Leta 2020 lahko skupna inštalirana moč sončnih elektrarn v Sloveniji po
napovedih podjetja Bisol doseže 1300 megavatov, po napovedih Inštituta Jožefa Štefana
pa jih bo skoraj desetkrat manj (139 megavatov) (Tuma in Sekavčnik, 2010, str. 16).
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Tabela 1: Kratek zgodovinski pregled razvoja fotovoltaike

LETO

DOGODEK

1839
1883

Bacqurel odkrije fotovoltaični učinek.
Prva sončna celica, sestavil jo je Fritts.
Izdelana prva silicijeva solarna celica v Bellovih laboratorijih, Fuller, Pearson,
Chapin.
Prva silicijeva sončna celica za uporabo v vesoljski tehniki, najbolj odporna proti
sevanju.
Podjetje Sharp Corporation izdela praktično uporaben fotonapetostni modul iz
silicijevih sončnih celic.
Zgrajen prvi fotovoltaični hibridni sistem za potrebe gospodinjstev.
Prva amorfna silicijeva sončna celica.
Prva fotovoltaična elektrarna s kapaciteto preko 1 MW.
Prva silicijeva solarna celica z učinkovitostjo nad 20 %.
Prvo zaporedje solarnih celic z učinkovitostjo nad 30 % koncentrirane svetlobe.
Znanstvenikom na univerzi v Dalawaru je uspelo doseči 42,8 % izkoristek,
takšni izdelki bodo na trgu razviti šele čez 10 - 15 let.

1954
1958
1963
1973
1976
1983
1985
1989
2007

Vir: Nemac (2009, str. 32).

2.3

DELOVANJE SONČNIH CELIC, MODULOV IN POLJ

Tako kot sončni kolektorji spreminjajo sončno svetlobo v toploto, sončne celice
spreminjajo energijo svetlobe preko fotovoltaičnega efekta direktno v električno energijo.
Klasične monokristalne ali polikristalne sončne celice so narejene silicija, po vrsti drugega
najbolj razširjenega elementa v zemeljski skorji (prvi najbolj razširjen element v zemeljski
skorji je kisik). To je material, ki ob izpostavljenosti sončni svetlobi vzbudi elektrone v
višje energetsko stanje, kar povzroča nastajanje električnega polja in ob sklenitvi obeh
polov preko bremena električnega toka. Električno energijo proizvajajo, dokler nanj seva
sončna svetloba. Sončne celice so v osnovi polprevodniške diode velikih površin, zgrajene
iz dveh različnih tipov polprevodniških plasti. Ena plast ima primesi donorjev, kar pomeni,
da ima presežek elektronov. To plast imenujemo polprevodnik tipa n. Druga plast je tipa p
in vsebuje primesi akceptorjev, kar pomeni, da ji primanjkujejo elektroni, oziroma ima
presežek vrzeli (Topič et al., 2007, str. 5). Moduli so medsebojno serijsko povezani in
pretvarjajo sončno energijo neposredno v enosmerni električni tok. Gre za direktno
preobrazbo, brez vmesnih »korakov« v mehansko ali toplotno energijo(Energetika.net,
2010).
Primer je najlažje razložiti na primeru silicija, ki je štirivalenten kemijski element. Atomi se
med seboj vežejo v kristal, podobno kot pri diamantu. Če v to strukturo vnesemo fosfor
(ta je petvalenten), ostane ena vez prosta. Ena plast ima primesi donorjev, kar pomeni,
da ima presežek elektronov. To plast imenujemo polprevodnik tipa n. Druga plast je tipa p
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in vsebuje primesi akceptorjev, kar pomeni, da ji primanjkujejo elektroni, oziroma ima
presežek vrzeli. Pri dodajanju bora (trivalenten) pa en elektron primanjkuje. Tako dobimo
plasti tipa n in p, ki imata presežek oziroma primanjkljaj elektronov. Sončne celice so zelo
praktičen način izkoriščanja sončne energije. Skoraj ne potrebujejo vzdrževanja, ne
onesnažujejo okolja in ne povzročajo hrupa. Proizvajanje elektrike na ta način je zato
najčistejše in najbolj varno. Življenjska doba sončnih celic je od 30 do 40 let. Sončne
celice so različnih velikosti, vendar je večina od njih velikih 10x10 cm in generirajo
približno 0,5 V enosmerne napetosti. Da dobimo delujoč sistem, ki proizvaja energijo, je
potrebno celice povezati skupaj v module, module pa v velike površine, da dosežejo večje
napetosti in moči. Na primer 12 V modul je lahko sestavljen (odvisno od moči) iz 30 do 40
celic (Tehovnik, 2007, str. 4).

2.4

KOMPONENTE SONČNEGA SISTEMA

Fotovoltaika (sončne celice za proizvodnjo elektrike) je tretji način izrabe sončne energije.
Fotovoltaika je veda, ki preučuje pretvorbo energije sončne svetlobe, natančneje energije
svetlobnih delcev fotonov, v električno energijo s pomočjo sončnih celic. Te so lahko,
glede na zgradbo, amorfne, polikristalne ali monokristalne. Beseda fotovoltaika izvira iz
grške besede »phos«, ki pomeni svetlobo in besede »volt«. Pod pojmom fotovoltaična
pretvorba razumemo neposredno pretvarjanje svetlobne energije sončnega sevanja v
električno oziroma pretvarjanje svetlobe v elektriko. Skupna nameščena zmogljivost
fotovoltaičnih naprav v EU izredno hitro narašča – kar 86 % zmogljivosti je nameščene v
Nemčiji (Hanžič, 2009, str. 9). Čeprav spada tak način pridobivanja energije med dražje,
ima v primerjavi z drugimi konvencionalnimi oblikami kar nekaj prednosti: ni emisije
škodljivih snovi ali hrupa, stroški vzdrževanja so skoraj nični, sistemi pa so enostavno
razširljivi. Hišna sončna elektrarna, ki bi popolnoma pokrila letne potrebe gospodinjstva,
stane nekaj več kot 20.000 EUR. Te naprave so nato trajne, elektriko imamo brezplačno,
sonce pa nam ne izstavlja računa. Stroški proizvodnje so padli za približno 25 % samo v
zadnjih petih letih. Žal so še vedno precej višji od stroškov elektrike, pridobljene iz
konvencionalnih goriv. EU proizvaja tretjino svetovne letne proizvodnje (100 MWp)
fotovoltaične modulne proizvodnje in uporabe. Evropska industrija ima vodilno vlogo pri
fotovoltaični vgradnji v zgradbah, in vodilno vlogo pri uporabi fotovoltaike v državah v
razvoju. Eurostat domneva, da je bilo leta 1995 32 MWp fotovoltaične kapacitete v 12
državah članicah EU. Najzgodnejša ocena Združenja evropske fotovoltaične industrije
omenja v petnajstih državah članicah EU proizvodnjo 70 MWp. Fotovoltaika pa ni
razširjena le po Evropi, temveč tudi po celem svetu. Svetovna letna modulna proizvodnja
do leta 2010 je bila ocenjena na okoli 2,4 gigavata (v nadaljevanju: GWp). V primeru, da
bi želeli to oceno doseči v letni proizvodnji, bi morali vsako leto proizvodnjo povečati za 25
%. To predvidevanje je ustrezno predvidevanjem študije Združenja evropske fotovoltaične
industrije. Prav tako lahko predvidevami, da bi cilj lažje dosegli z omrežjem, povezanim z
namestitvami v zgradbah (strehe in fasade) in preko velikih elektrarn (0,5 - 5,0 MWp).
Fotovoltaični sistemi se vedno povezujejo s smotrno uporabo energije v zgradbah in se
lahko štejejo kot del obsežnega napora za zmanjšanje porabe energije, kar priča o njihovi
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koristnosti (Communication form the Commisssion, 2002, str. 30-50). Valorizirajo se lahko
tudi druge prednosti integracije vgradnje kot so npr. osvetljava, ogrevanje in zamenjava
fasade. Daleč najbolj poenostavljen primer uporabe sončnih celic je žepni kalkulator,
sledijo parkirne ure, cestna signalizacija in podobno. Ob združenju več modulov in uporabi
npr. akumulatorjev, regulatorjev polnjenja in razsmernikov investitor zgradi poljubno
močan sistem za oskrbo z električno energijo na kateri koli lokaciji. Pogoj je le zadostno
sončno obsevanje1.
2.4.1 FOTONAPETOSTNI SISTEMI IN NJIHOVE LASTNOSTI
Poznamo dve vrsti fotonapetostnih sistemov (glej Prilogo 4). Prvi so samostojni, drugi pa
omrežni. Omrežni so sestavljeni iz večjega števila sončnih modulov, namenjeni pa so
proizvodnji električne energije, ki se direktno oddaja v električno omrežje. Samostojni
sistemi pa so namenjeni proizvajanju električne energije na predelih, kjer ni električnega
omrežja (gorske koče, dežele v razvoju). Sončne celice združujemo v fotovoltaične
module, z razponom moči od nekaj W do 100 W ali več. Za velike sisteme proizvajalci
izdelujejo panele (več združenih modulov) z močmi nekaj 100 W. Lastnosti modulov so
odvisne od vrste uporabljenih sončnih celic (Topič, 2007, str. 7).
Sončne celice so sestavljene iz polprevodnih materialov. Vsi polprevodni materiali imajo
fotovoltaični učinek. Solarne celice so izdelane le iz nekaterih polprevodnih materialov
(silicij). Silicij lahko pridobimo tudi iz kremenčevega peska, vendar je pri tem postopku
potrebnih precej več korakov, da pridobimo njegovo čistost, ki jo potem uporabimo v
proizvodnji sončnih celic. Velikost 50 W modula je približno 40x100 cm. Sončne celice
nimajo velikega izkoristka, saj pretvarjajo le od 12 do 15 % sončne svetlobe v električno
energijo, toda laboratorijski prototipi dosegajo že nad 40 % izkoristek.
Sončne celice proizvajajo enosmerni (DC - Direct Current) tok. Ker pa večina električnih
naprav zahteva 220 V izmenični (Alternating Current – AC) tok, je treba to s konverterji
pretvoriti v izmenično, z DC-AC konvertorjem (glej Prilogo 5). Velikost in cena
konverterjev je odvisna od kvalitete porabnikov. Za napajanje žarnic, črpalk … so dobri
manj kvalitetni, za napajanje naprav, kot so TV, Hi-Fi, mikrovalovnih pečic in računalnikov
oz. oddajanje električne energije v distribucijsko omrežje pa potrebujemo kvalitetnejše
pretvornike (konverterje). Da na podlagi sončnega pridobivanja električne energije
dosežemo želen učinek, mora investitor imeti sistem postavljen tako, da je izhod sistema
in kapacitete shranjene energije dovolj za napajanje naprav tudi ponoči in v oblačnih
dneh, ko je na voljo manj sonca (Topič et. Al. , 2007, str. 5).

1 Photovoltaic Systems – Tehnologies and Applications, Sončne celice – obetajoč vir
električne
energije
za
novo
tisočletje,
dostopno
na:
http:
//www.pvresources.com/index.php (avgust 2010).
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Slika 1: Izdelava sončnih celic

Vir: Fakulteta za strojništvo (2009, str. 5).
Pri namestitvi sončnega sistema je potrebno upoštevati njegove karakteristične lastnosti:
sončni moduli proizvajajo elektriko samo, ko so osvetljeni, količina proizvedenega toka je
odvisna od intenzivnosti osvetljevanja. Sončni moduli proizvajajo enosmerni tok, sončni
sistem ima maksimalno moč, ki je določena s karakteristikami električnega toka (tok,
napetost). Sončni sistem je splošno učinkovit, zanesljiv vir energije za področja, kjer
zaradi odročnosti oziroma težkega terena ni mogoče oziroma ni rentabilno (stroškovno
izvedljivo) napajanje iz električnega omrežja. Raba sončnih sistemov se je razširila tudi na
druga področja (izven odročnih področij), ko so začele cene komponent sončnih sistemov
padati, cene rabe električne energije pa naraščati in ko so postali okoljski stroški
proizvodnje energije iz konvencionalnih virov očitni in so se začeli upoštevati v ekonomsko
družbenih bilancah (Iret, 2009).
Sončni sistemi so prilagodljivi, delujejo tiho, neodvisno od goriv. Poleg razvoja tehnologije
so proizvajalci na področju fotovoltaike z vizijo prihodnosti poskrbeli za estetski videz. Hiše
oziroma stavbe z vgrajenim solarnim sistemom se ločijo od ostalih stavb v okolici in
simbolizirajo skrb, odgovornost za okolje njihovih prebivalcev. Zelo pomembna lastnost
solarne elektrarne (SE) je, da se pri proizvodnji električne energije ne sproščajo emisije
toplogrednih plinov in ne onesnažujejo okolja. Prav tako je SE zelo zanesljiva, saj delujejo
daljše obdobje brez potrebnega vzdrževanja in ker gre za fiksno pritrjene dele, so stroški
vzdrževanja zelo nizki. Poleg tega je skonstruiran model kakršne koli velikosti in se ga
lahko dogradi ali premakne na drugo lokacijo. Kar se tiče stroškov postavitve, so le-ti nizki
in v primeru integriranih sistemov se s tem znižujejo tudi stroški ostalega materiala.
Sončne elektrarne imajo tudi nekaj karakteristik, ki so upočasnile njihov hitrejši razvoj.
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Investicija za postavitev elektrarne na sončno energijo je še vedno zelo visoka. Cena
električne energije iz take elektrarne je višja od cene elektrike, proizvedene iz
konvencionalnih virov. Poleg tega pa elektrarne na sončno energijo proizvajajo elektriko
samo prek dneva ob sončni svetlobi. Njihova proizvodnja električne energije tudi močno
varira glede na vremenske pogoje (Partnerji slovenske platforme za fotovoltaiko, 2008,
str. 9).
2.4.2 VRSTE SONČNIH CELIC IN NJIHOVA UPORABA

Kristalne sončne celice:
Sem spadajo polikristalne ter monokristalne sončne celice. Osnova je plošča iz kristalnega
silicija (proizvodnja je bila opisana na začetku poglavja). Te silicijeve plošče so osnova za
nadaljnjo izdelavo. Plošče razrežejo na debelino 1 mm z diamantno žago. Sledi postopek
izdelave celic, ki je sestavljen iz več korakov. Najprej z jedkanjem odstranimo
nepravilnosti v strukturi kristala, ki so nastale zaradi žaganja in ob enem plošče na ta
način tudi očistimo. Sledi difuzija fosforja, ki ga pri temperature 800 °C v plinasti obliki
dovajamo v notranjost materiala. Tako nastane plast tipa »N«. Sledi izdelava kontaktov iz
srebra (vsebuje 1 % aluminija), ki se jih potem s posebnim postopkom tiska na površino
plošče. Na enak način nanašamo tudi antirefleksno plast (Partnerji slovenske platforme za
fotovoltaiko, 2008, str. 4).

Amorfne sončne celice:
Amorfne sončne celice so prav tako izdelane s posebnimi postopki kot integrirana vezja.
Te module imenujemo tudi tankoplastni (thin-film modules) moduli. Postopek izdelave se
začne s steklenim substratom, s katerim očistimo površino. Sledi nanašanje spodnje
kontaktne plasti. Ko se površina porazdeli v trakove z vakumom, pod vplivom
visokofrekvenčnega električnega pola nanašamo plast silicija. Sledi delitev na trakove in
nanos zgornjih kovinskih elektrod.

Druge vrste sončnih celic:
Manj uporabljene sončne celice so še celice izdelane z EFG (Edge Defined Film fed
Growth) metodo, celice izdelane iz kadmijevega telurida in celice izdelane iz bakrovegaindijevega selenida (CIS). EFG celice, ki po zgradbi spadajo med polikristalne po lastnostih
pa jih uvrščamo med polikristalne celice, izdelujejo neposredno iz taline silicija, s čimer
odpade žaganje na rezine. To pomeni prihranek proizvodnih stroškov in prihranek
materiala, saj zaradi žaganja ni odpadnega materiala. Pri proizvodnem postopku izdelave
EFG celic se iz taline silicija vleče trak silicija v obliki pravilne cevi z osmimi ravnimi
stranicami. Dolžina cevi znaša nekaj m. Ravne stranice cevi nato z laserjem razžagajo v
posamezne sončne celice. Dimenzije posameznih sončnih celic znašajo 100x100 mm in so
v večini primerov pravilne kvadratne oblike. To ima za posledico večjo moč modula ob
manjši površini za razliko od kristalnih modulov, kjer so celice v obliki kvadrata s
prisekanimi robovi. Kontakti so izvedeni v obliki bakrenih trakov, posamezne celice pa se
nato združujejo na podoben način kot pri ostalih vrstah celic. EFG celice izdeluje
proizvajalec ASE. Za razliko od EFG celic so Apex celice polikristalne z zaščitenim
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proizvodnim postopkom, proizvaja pa jih le en proizvajalec. Celice iz kadmijevega telurida
in bakrovega-indijevega selenida (v nadaljevanju: CIS) zaenkrat uporabljajo v manjši meri
in še to pretežno v laboratorijskih raziskavah. Komercialni moduli iz zadnjih omenjenih
materialov so zaenkrat še zelo redki (Partnerji slovenske platforme za PV, 2008, str. 5).

Tankoplastni moduli so uporabni za investitorje, ki imajo na voljo velike površine strehe in
jim ni pomembna moč, ki jo bodo pridobili na takšni površini. Izkoristki takšnih modulov
na površino so namreč zelo majhni, poleg tega je zaradi velike površine ustrezno večji tudi
strošek vodnikov in pomožnega materiala. Mono- in polikristalni moduli so zaradi
zahtevnejše tehnologije izdelave navadno dražji, vendar vrsta modula še ne pove dovolj.
Pomembnejši je podatek o nazivni moči, prostorskem izkoristku in jamstvu na dolgoročno
delovanje ter drugi tehnični podatki. Načelno imajo monokristalni moduli večje izkoristke,
vendar je treba biti pazljiv: dobri polikristalni moduli dosegajo boljše rezultate od slabih
monokristalnih. Zato je treba za vsak objekt poiskati optimalne module in druge
komponente ter doseči optimalno razmerje med vloženim kapitalom in pričakovanimi
prihodki. Nizka cena modulov še zdaleč ne pomeni, da bo zato dolgoročno ekonomika
investicije ugodna.
2.4.3 OPREMA SONČNIH CELIC

Regulatorji:
Solarni polnilni regulator je osrednji del električne solarne naprave in ima nalogo regulirati
polnjenje akumulatorjev iz solarnih celic, preprečuje povratni tok in signalizira stanje
akumulatorja. Stroški, vloženi v nakup akumulatorja, so smiselni, če akumulatorju
zagotovimo polno življenjsko dobo, zato je primerno, da izvedemo ustrezno zaščito pred
prenapolnjenem in prevelikim izpraznenjem (Energetika.net, 2010).

Akomulatorji:
V PV sistemih uporabljamo akumulatorje za shranjevanje med dnevom pridobljene
električne energije za kasnejšo rabo. Akumulator deluje v dveh režimih, in sicer plitva
praznjenja v sončnih dneh ter globoka praznjenja med obdobji slabšega vremena in
pozimi. Pri še tako dobro načrtovanem solarnem sistemu so vedno njegov najšibkejši del
akumulatorji, ki imajo tudi najkrajšo življenjsko dobo v celotnem sistemu. Prav zaradi tega
je še toliko bolj pomembno, da se odločimo za tehnologijo, ki nam bo zagotovila čim
daljše in zanesljivo obratovanje sistema. Temu najbolj primerne so solarne baterije
izvedene v »dryfit« tehnologiji. Te baterije so zelo primerne za občutljivejše naprave, ki
delujejo v ekstremnih razmerah. Med ekstremne razmere sodijo pogosti izpadi električne
energije za več kot deset minut, kjer se klasične »standby« baterije lahko tako
poškodujejo, da se zmanjša njihova življenjska doba na 10 % normalne življenjske dobe
(Energetika.net, 2010).

Merilni sistemi:
Uporaba fotovoltaičnih sistemov je mogoča povsod, kjer iz kakršnih koli razlogov nimamo
možnosti za oskrbo z električno energijo iz javnega električnega omrežja, bodisi da gre za
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objekte ali vozila (navtika, avtodomi ...), lahko postavimo manjše fotovoltaične sisteme.
Pri nas najdemo takšne sisteme najpogosteje v planinskih kočah, prometni signalizaciji ter
tudi čedalje več v navtiki. S podobnimi, le malo večjimi sistemi, pa lahko oskrbujemo tudi
druge zahtevnejše porabnike, kot so telekomunikacije, alarmni sistemi, signalizacijske
naprave na letališčih in pristaniščih ter podobno. Za potrebe gospodinjstva so najbolj
uporabni manjši sistemi (svetilke, črpalke za črpanje vode ali centralno kurjavo, hladilnik,
TV ...). Porabnike je mogoče priključiti direktno (prek regulatorja), če gre za izvedbe z 12
V napajanjem, ali pa prek razsmernika (pretvornika), če gre za porabnike, ki so priključeni
na izmenično omrežno napetost. Večji sistemi so lahko povezani tudi z električnim
omrežjem, kamor bi lahko oddali višek električne energije. »Da pridobimo podatke o
delovanju solarnega sistema, med regulator in akumulator vežemo ampermeter in
voltmeter. Ampermeter podnevi kaže tok, ki teče iz solarnih modulov v akumulator, zvečer
pa kaže tok porabnikov« (Energetika.net, 2010).

2.5

PROJEKTIRANJE SONČNE ELEKTRARNE

Dimenzioniranje sončne elektrarne poteka po kriteriju največje proizvodnje električne
energije. Praviloma se za želeno moč odločamo na podlagi razpoložljivih sredstev ali
razpoložljive površine. Glede na geografsko lego, orientacijo in naklon modulov izberemo
potrebno število modulov. V začetku projektiranja se odločamo, ali semo uporabili sisteme
za sledenje soncu. Upoštevati je potrebno tudi vpliv senčenja modulov zaradi modulov
samih oziroma objektov v bližini. Na podlagi izhodne moči sončnega generatorja izberemo
tip, število in vezavo razsmernikov. V načrtovanje vključimo še ozemljitve polja modulov in
razsmernikov ter prenapetostne in tokovne zaščite sistema (MVŠZT, 2009). Poznamo
fiksne in sledilne sisteme. Pri fiksnih sistemih gre za sončne elektrarne, kjer so moduli na
nosilni konstrukciji pritrjeni fiksno pod določenim kotom in v določeni smeri, čim bolj proti
jugu. To so običajno sistemi na strehah. Optimalno orientirani so v osrednjem delu dneva,
kjer je tudi največ sonca. Odlikujejo jih nižji investicijski stroški, nizki stroški vzdrževanja
in manjša izpostavljenost vremenskim neprilikam (vihar, neurje) (Knuplež, 2010). Pri
sledilnih sistemih nosilne konstrukcije omogočajo, da se moduli preko dneva premikajo
bodisi enoosno bodisi po dveh oseh in tako sledijo soncu. S sledilnimi sistemi proizvedemo
več električne energije predvsem zgodaj zjutraj in pozno popoldne, ko sicer fiksni moduli
niso optimalno orientirani. Če so izpolnjeni določeni pogoji (nadpovprečno veliko sončnih
dni v letu, idealna lega brez okoliških senčenj v vseh letnih časih, brez jutranje megle,
velik delež direktne svetlobe (manjši delež difuzijske svetlobe), takrat je večji strošek
investicije v sledilnik ekonomsko upravičen. Pri projektiranju sledilnih sistemov mora
investitor upoštevati tudi višje stroške vzdrževanja, natančno pozicioniranje na zemljišču
(študija senčenja), ustrezno projektiranje statike ter spoštovanje proizvajalčevih navodil o
maksimalni dovoljeni obremenitvi posameznega sistema. Pred samo odločitvijo je
potrebno preveriti vse dejavnike za lokacijo in primerjati glavne kazalnike za fiksne in
sledilne sisteme. Eden izmed dejavnikov, kam in kako semo postavili sončno elektrarno,
poleg že zgoraj omenjenih, je tudi odkupna cena. V Nemčiji imajo za sončne elektrarne, ki
niso na strehah nižje odkupne cene. Na ta način želijo prioritetno stimulirati postavitev
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sončnih elektrarn na obstoječe objekte in obvarovati proste površine, ki se lahko
uporabijo še za druge namene (Lenaderič, 2008, str. 7).

2.6

NAČINI IZVEDBE SONČNIH ELEKTRARN

Samostojne (otočne) sončne elektrarne:
Samostojni (otočni) fotonapetostni sistemi so rešitev za zanesljivo oskrbo z električno
energijo v regijah, kjer ni možnosti priklopa na javno omrežje, počitniške hiše, avtodome,
hotele ali celo apartmajska naselja. Proizvedeno električno energijo iz fotonapetostnih
celic je možno direktno uporabljati s porabniki enosmernega toka, ali preko razsmernika
električni tok pretvarjamo v izmenični, ki ga poljubno koristimo. Višek proizvedene
električne energije akumuliramo v baterije, od koder črpamo energijo kadar sonce ne sije
(Priloga št. 8).

Omrežne sončne elektrarne:
Omrežni fotonapetostni sistemi omogočajo proizvodnjo električne energije na strehi,
oziroma mestu, kamor se vgradijo fotovoltaični moduli. Vaše fotovoltaične celice
proizvedejo enosmerni električni tok, ki ga je potrebno pretvoriti v izmeničnega, kar
dosežemo z visokozmogljivim razsmernikom. Za njim namestimo še števec električne
energije, ki meri količino proizvedene energije. Najpogosteje vso pridobljeno električno
energijo pošiljate direktno v javno omrežje in jo prodate javnemu distributerju električne
energije po višji subvencionirani ceni (Priloga št. 9).

Druge izvedbe sončnih elektrarn:
Navadno fotovoltaične module montirajo na ogrodje. Če se hočemo izogniti dodatni
postavitvi konstrukcije, lahko kot ogrodje uporabimo strukture obstoječih objektov.
Sisteme z nekaj kW moči lahko montirajo na strehe stanovanjskih hiš, sisteme za več 100
kW moči pa je možno postaviti na večje zgradbe. Možni načini montaže sončnih modulov
so: montaža na objektu (strešna in fasadna montaža) in montaža v prostoru.
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3 ZAKONSKA PODLAGA OBRAVNAVANEGA PODROČJA V EU
IN SLOVENIJI
Na nivoju EU številni dokumenti omogočajo okvir za razvoj obnovljivih virov energije na
splošno in tudi posebno za fotovoltaiko oziroma sončne elektrarne. Prvi dve takšni knjigi
sta Bela knjiga in Akcijski načrt, kjer je bil zastavljen cilj 3 GW sončnih elektrarn do leta
2010. Poleg teh dveh pa še Zelena knjiga, ki pokriva področje zanesljivosti oskrbe in
predvideva povečanje deleža obnovljivih virov energije. Obravnavano področje, s katerim
se ukvarja Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije pa zakonsko
urejajo številni zakoni, pravilniki, uredbe in drugi predpisi. Najpomembnejši med njimi je
Energetski zakon, ki je stopil v veljavo 1. julija 2004. Za pomembne pa šteje tudi
Resolucija o nacionalnem energetskem programu in Resolucija o nacionalnih razvojnih
projektih (RNEP, 2010).
Z vidika električnih karakteristik velja izpostaviti skladnost fotonapetostnih modulov s
standardom IEC 61215:2005 Ed. 2, upoštevanje varnostnih zahtev pri povezovanju in
priključevanju modulov na razsmernike, nadzor napetosti, frekvence, izolacije ter upornost
elektroenergetskega omrežnega sistema (Elektro Celje in Bisol, 2008, str. 11). Sam razvoj
evropske industrije sončnih elektrarn in povpraševanje po njih sta močno povezana z
raznimi dokumenti. Posamezne države pa morajo zastavljene cilje doseči. Pri tem je izbira
in oblikovanje politik prepuščena vsaki posamezni državi. Hkrati pa EU stremi za cilji,
izpostavljenimi v zgoraj omenjenih knjigah. To pomeni, da mora zagotoviti 20 % večjo
energetsko učinkovitost, doseči 20 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in pridobiti 20
% energije iz obnovljivih virov do leta 20202. Glede na podatke Evropskega združenja
industrije za sončne elektrarne (EPIA) je bilo v tovrstni industriji zaposlenih okoli 15.000
ljudi (podatki za leto 2003). Trend nadaljnjega razvoja in povečanja števila novih delovnih
mest pa bo mogoče le ob stabilni dolgoročni politični ureditvi, ki bo omogočala ustrezen
donos investitorjem v sončne elektrarne. Poleg politične ureditve pa so potrebne tudi
izboljšave sončnih celic in tehnologije celotnega sistema (Partnerji slovenske tehnološke
platforme za fotovoltaiko, 2006, str. 16). Poleg omenjenega je potrebno upoštevati tudi
strateške dokumente. Na ravni EU poznamo slednje, ki nam določajo način uporabe
fotovoltaičnih sistemov: Vizija PV tehnologije do leta 2030 in naprej (A vision for PV
Technology for 2030 and Beyond)3, Poročilo stanja in učinkovitosti končne uporabe
energije za EU 25 (Status Report on RES-e and Energy End-use Efficiency in EU25)4 in
2 Uradna stran Evropske komisije. Energija, Prihrani 20 % do leta 2020 (Saving 20 % by
2020:
dostopno
na
http:
//europa.eu/rapid/pressRelasesACtion.do?reference=MEMO/06/387).
3 A vision for PV Technology for 2030 and Beyond, Strateški dokumenti, dosegljivo na:
http: //www.pv-platforma.si (22. 9. 2010).
4 Status Report on RES-e and Energy End-use Efficiency in EU25, Strateški dokument,
dosegljivo na http: //www.switchpower.eu/documents/RE_Status_Report_2004.pdf (22.
9. 2010).
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Strateški raziskovalni načrt za fotovoltaično sončno energijsko tehnologijo (Strategic
Researsh Agenda for Photovoltaic Solar Energy Technology)5.
Poleg že omenjene evropske zakonodaje je potrebno omeniti še slovensko zakonodajo. Pri
fotovoltaiki je potrebno upoštevati Uredbo o pravilih za določitev cen in za odkup
električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št.
25/2002), Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih
proizvajalcev električne energije; Ministrstvo za gospodarstvo – kvalificirani proizvajalci;
Energetski zakon-EZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 27/2007); Resolucijo o nacionalnem
energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/2004); Uredbo o pogojih za pridobitev
statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Uradni list RS, št. 99/01); Zakon o
varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov. Prav tako so pomembni tudi strateški
dokumenti RS, ki še natančneje določajo uporabo fotovoltaičnih sistemov. Ti so Resolucija
o Nacionalnem energetskem programu, Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup
električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije ter Sklep o cenah in
premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev. Strateška Evropska
agenda kot temeljni dokument glede samega razvoja fotovoltaike nakazuje konkurenčnost
energije, pridobljene s PV sistemi, v primerjavi s povprečnimi cenami električne energije,
pridobljene s konvencionalnimi viri. Temeljni cilj EU agende je zmanjševanje cene
proizvodnje PV tehnologije in povečevanje izkoristka PV sistemov. Cilj je 100 GWp
inštalirane skupne moči na svetu in od tega 200 GWp v EU. Prav tako je cilj zaposlovanje
ljudi v PV industriji v obsegu 200.000 zaposlenih delavcev (Topič, 2008, str. 4).
Poleg že vseh zgoraj omenjenih zakonodajnih virov naj omenim še UL 65 z dne 30. 6.
2008: Slep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev
električne energije; UL 71, 7. 8. 2007: Uredba o pogojih za pridobitev statusa
kvalificiranega proizvajalca električne energije; UL št. 25 z dne 22. 3. 2002, str. 2025:
Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih
proizvajalcev električne energije (ta odredba je starejša, v tej je bila še razlika med 36 kW
in nad 36 kW, kar je spremenjeno v UL 75/2006). Dva izmed najpomembnejših pa sta: UL 27/07 in 70/08: Energetski zakon (EZ-UPB2); UL 102/04 in 126 /07: Zakon o graditvi
objektov (ZGO-1).

3.1

ENERGETSKI ZAKON

Energetski zakon v 1. členu določa načela energetske politike, pravila trga, načine in
oblike gospodarskih javnih služb, načela zanesljive oskrbe in učinkovite rabe energije ter
pogoje za opravljanje energetske dejavnosti. Po 5. členu se uporablja za pravne in fizične

5 Strategic Researsh Agenda for Photovoltaic Solar Energy Technology, Strateški
dokument,
dosegljivo
na:
http:
//www.smartgrids.eu/documents/docs_interest/Nikos_et_al_Power%2BEnergy_julaug_07_article.pdf (22. 9. 2010).
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osebe, ki opravljajo dejavnosti na področjih energetskih dejavnosti (npr. proizvodnja
električne energije, predelava nafte, naftnih derivatov, transport energije, skladiščenje,
dobava električne energije, plina ali toplote ...) (EZ UPB2, 1., 5. člen). V devetem členu
energetski zakon določa, da energetska politika med drugim zagotavlja tudi spodbujanje
izrabe obnovljivih virov energije in zagotavlja prednosti pred oskrbo iz neobnovljivih virov
ter prispeva k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, učinkov tople grede, emisij
žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida in prahu iz kurilnih naprav.
Celotno 9. poglavje Energetskega zakona je namenjeno učinkoviti rabi in obnovljivim
virom energije. Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije
izvaja država s programi izobraževanja, informiranja, osveščanja javnosti, svetovanjem,
spodbujanjem lokalnih energetskih konceptov, pripravo standardov in tehničnih predpisov,
fiskalnimi ukrepi in spodbudami … Po 66. členu pristojno ministrstvo na nacionalnem
nivoju izvaja programe za spodbujanje učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije,
pripravlja predloge in izvaja državno spodbujanje, pripravlja predloge predpisov, spremlja
energetsko učinkovitost, realizacijo varčevalnih potencialov in izrabo obnovljivih virov ter
zmanjšanje obremenitev okolja, sodeluje na mednarodni ravni ter spodbuja delovanje
nevladnih organizacij (EZ-UPB2, 65., 66. člen).

3.2

NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM

Nacionalni energetski program določa dolgoročne razvojne cilje in usmeritve energetskih
sistemov ter izpodbude in mehanizme za spodbujanje rabe obnovljivih virov in izvajanje
ukrepov za učinkovito rabo energije. Po 14. členu pristojno ministrstvo planira programe
spodbujanja učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije. Dolgoročne in letne
energetske bilance sprejme vlada za 20 let, obsegajo tudi spodbujanje ekološko
primernejših goriv (EZ-UPB2, 14. člen).

3.3

RESOLUCIJA O NACIONALNEM ENERGETSKEM PROGRAMU

Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) iz leta 2004 je ključni državni
programski dokument za sektor energetike. Predvideva pripravo operativnih programov za
posamezne vrste obnovljivih virov energije za toplotne potrebe ter izdelavo analize
potencialov in pripravo strategije razvoja obnovljivih virov za proizvodnjo električne
energije. Glavni cilj ReNEP je dvig deleža obnovljivih virov pri oskrbi s toploto na 25 % do
leta 2010 v primarni energetski bilanci glede na leto 2000 (OVE, 2007).
V Republiki Sloveniji je v času po osamosvojitvi zakonska podlaga energetike temeljila na
določilih Zakona o energetskem gospodarstvu iz leta 1981. Temeljil je predvsem na
samoupravnih družbenih in gospodarskih zakonitostih. Z osamosvojitvijo Slovenije smo
začeli z obsežno reformo javne uprave in gospodarskih odnosov, ki jih je na področju
oskrbe z energijo vzpostavil družbenopolitični sistem prejšnje države. Prišlo je do recesije
gospodarstva s padcem porabe električne energije. Šele v letu 1993 se je slovensko
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gospodarstvo rešilo recesije, posledica je bila gospodarska rast, spodbujena s hitro rastjo
izvoza ter oživitvijo investicijske dejavnosti. Tako so bili opredeljeni vladni cilji o energetski
politiki in glavne prioritete razvoja elektroenergetskega sektorja. V resoluciji so bili za
obdobje 1996 postavljeni naslednji cilji: povečanje bruto domačega proizvoda v primerjavi
z rastjo rabe končne energije, povečanje energetske učinkovitosti, vzdrževanje
sprejemljive ravni proizvodnje v termoelektrarnah in povečevanje deleža obnovljivih virov
energije, predvsem hidroenergije.
Elektro Slovenija je kot upravljalec električnega omrežja narekoval ponudbo električne
energije. Cene električne energije so bile administrativno določene na podlagi metode
dokazovanja
upravičenosti
povečanja
priznanih
stroškov.
Bistvo
celotnega
elektroenergetskega sistema je bilo zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo. S
tem je bil zanemarjen vidik stroškov, saj proizvodnja električne energije ni bila motivirana
v smislu stroškovno racionalnega poslovanja. Posledično je pomanjkanje tržnih
mehanizmov ter konkurence na trgu vplivalo na nepravilnosti pri sprejemanju
posameznih investicijskih odločitev, obenem pa tudi na zmanjšanje konkurenčnosti
celotnega elektroenergetskega sistema (ReNEP, 2004).
Konec leta 1999 je bil sprejet nov energetski zakon na osnovi direktive 96/92/EC, zaradi
pristopa Slovenije k Evropski uniji. S pristopom k EU je morala Slovenija v svojo
zakonodajo vgraditi direktive, sprejete s strani Evropskega parlamenta. Nov zakon je
temeljil na delni liberalizaciji tržnih odnosov pri oskrbi z električno energijo, kljub temu da
je bilo dobro desetletje slovensko elektrogospodarstvo razdruženo na proizvodna podjetja
in premogovnike, distribucijska podjetja in podjetja za prenos energije. Pri distribuciji in
prenosu električne energije je bil ohranjen status javne gospodarske službe, proizvodnja
električne energije pa je postala komercialna dejavnost. Po zakonu je bilo potrebno uvesti
obvezno republiško gospodarsko javno službo s funkcijo organizatorja trga z električno
energijo. V ta namen je bilo ustanovljeno podjetje Borzen. Za pravilnost delovanje trga pa
je bil ustanovljen neodvisen organ Agencija za energijo. Podjetja elektrogospodarstva so
do sedaj ostala v državni lasti, razen izjeme 20 % privatizacije s strani pooblaščenih
investicijskih družb za zapolnitev privatizacijske vrzeli v letu 2000. Z letom 2007 smo
pridobili svobodno izbiro ponudnika za vse odjemalce električne energije. Prav tako se
skladno s 77. členom EZ lastniški delež države v podjetjih za proizvodnjo električne
energije, v katerih ima država večji delež od 75 % osnovnega kapitala, s privatizacijo ne
sme zmanjšati pod 51 % (EZ-UPB2, 77. člen).
V letu 2002 je Vlada RS je kot predstavnica večinskega lastnika združila več energetskih
podjetij v Holding Slovenske elektrarne (v nadaljevanju: HSE). V HSE še nista bili vključeni
dve elektrarni, ki sta v režimu prednostnega dispečerja (to pomeni stroškovni princip
pokrivanja lastne cene električne energije), in Nuklearna elektrarna Krško (v nadaljevanju:
NEK). Ustanovitev HSE je bila utemeljena na podlagi zagotovite cenovno ugodnejše in
kakovostnejše električne energije, združitve investicijskih virov za izgradnjo hidroelektrarn
na spodnji Savi ter preprečitev možnosti, da bi lahko posamezna podjetja postala predmet
morebitnih sovražnih prevzemov. Z aktiviranjem t.i. drugega stebra pa se tudi HSE
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spreminja in veriga savskih elektrarn prehaja pod energetsko podjetje GEN energija (v
nadaljevanju GEN). Družba GEN energija ima danes v svoji skupini Jedrsko elektrarno
Krško (NEK), Termoelektrarno Brestanica (TEB) in Savske elektrarne Ljubljana (SEL),
vključena pa je tudi v nastajajoče podjetje Hidroelektrarne na spodnji Savi (Holding
Slovenske elektrarne, 2008). Pogodba o Energetski skupnosti (ES) med Evropo in
državami JV Evrope, ki je bila podpisana 25. 10. 2005, postavlja podlago za nove
investicije na področju, potrebnem obnove infrastrukture za zagotavljanje stabilne in
zanesljive oskrbe z energijo.

3.4

RESOLUCIJA O NACIONALNIH RAZVOJNIH PROJEKTIH

Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje od leta 2007 do 2023 je 12.
oktobra 2006 sprejela Vlada RS. Ta vključuje nacionalne ter regionalne razvojnoinvesticijske projekte, ki bodo pripomogli k hitrejši gospodarski rasti, konkurenčnosti
gospodarstva, družbenega okolja ter k povečanju števila novih delovnih mest. Pomemben
projekt resolucije (nosilec je Ministrstvo za okolje in prostor) je zagotovitev trajnostne
energije, pridobljene iz OVE. Obenem projekt pokriva tudi področja uveljavljanja OVE,
aktivnosti, usmerjene v učinkovito rabo energije, infrastrukturo za vodikovo ekonomijo in
vozila nove generacije ter spodbujanje razvoja in prenosa tehnologij (Resolucija o
nacionalnih razvojni projektih za obdobje 2007-2023, 2010). Leta 2004 je bil sprejet
Nacionalni energetski program, ki je določil cilje za učinkovito rabo energije, iz njega pa
izhaja tudi razvojna prednostna naloga »Trajnostna energija«, ki je del Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013, ki se bo v višini 85 %
financiral iz Kohezijskega sklada. Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za
obdobje 2008-2016 (AN-URE) je bil izdelan na osnovi 14. člena Direktive 2006/32/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije
in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS (v nadaljevanju:
Direktiva 2006/32/ES). To je prvi od treh akcijskih načrtov. Ostala dva bo potrebno
izdelati v letu 2011 oziroma v letu 2014.

3.5

ODKUPNE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Sistem zagotovljenih odkupnih cen za obnovljive vire energije je bil v letu 2009 usklajen s
spremembami Energetskega zakona iz leta 2008. Spremembe so bile potrebne za
uskladitev z EU pravili za državne pomoči za okoljske projekte. Za vse obnovljive vire
energije so bili izračunani normirani stroški za proizvodnjo električne energije, ob
upoštevanju vračila naložb v 15 letih, stroškov obratovanja, stroškov financiranja in 12 %
donosa na vložena sredstva, pri sončnih elektrarnah je bil upoštevan 6 % donos. Na tej
osnovi so bile določene zagotovljene odkupne cene, ki so podane v Tabeli 2 in Tabeli 3.
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Tabela 2: Zagotovljene odkupne cene za obnovljive vire energije

Obnovljivi viri energije
1. Hidroelektrarne
2. Vetrne elektrarne
3.1 Sončne elektrarne - integrirane
3.2 Sončne elektrarne - na strehah
3.3 Sončne elektrarne - na tleh
4. Geotermalne elektrarne

Zagotovljene odkupne cene
€/MWh
do 50
do 1
do 10
do 125
kW
MW
MW
MW
105
93
82
77
95
95
95
87
477
437
362
323
415
380
315
281
390
360
290
269
152
152

Vir: Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz OVE (2009).
Zagotovljeno obdobje odkupnih cen za OVE se je podaljšalo za 5 let (iz 10 na 15 let). Za
sončne elektrarne so odkupne cene tudi z novo ureditvijo ostale približno na enakem
nivoju s tem, da so za manjše elektrarne nekoliko višje za večje pa nižje cene odkupa.
Poleg tega so 15 % dodatno stimulirane integrirane sončne elektrarne na zgradbe,
medtem ko so za cene za sončne elektrarne, postavljene na tla, nekoliko nižje.
Tabela 3: Zagotovljene odkupne cene za sončne elektrarne

Cena zagotovljenega odkupa [EUR/MWh] za leto 2010
Velikostni razred
proizvodne naprave

Na stavbah ali
gradbenih
konstrukcijah

Sestavni del ovoja
zgradbe oz.
elementov zgradbe

Samostojni objekt

Mikro (< 50 kW)

386,38

444,34

363,09

Mala (< 1 MW)

353,42

406,44

334,53

Srednja (do 5 MW)

293,28

337,28

269,68

Vir: Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije (2010).
Slovenija mora v skladu z novo direktivo EU o obnovljivih virih energije, ki je bila uradno
objavljena v mesecu juniju 2009 in je s tem stopila v veljavo, do leta 2020 zagotoviti 25
% delež obnovljivih virov v končni rabi energije. S ciljem, kako to zagotoviti, bo morala
Slovenija izdelati in sprejeti nov Akcijski načrt. V izdelavi je nekaj analiz in ocen, ki pa še
niso javno objavljene. V okviru tehnološke platforme smo naredili dva scenarija razvoja za
obdobje 2010-2020. Po nižjem scenariju, ki predvideva 38 % letno rast, bi se inštalirane
kapacitete sončnih elektrarn povečale iz skupno 10 MW na skupno 470 MW v letu 2020.
Elektrarne bi ob taki skupni inštalirani moči dosegle proizvodnjo okoli 470 GWh, kar bi ob
sedanjem nivoju letne porabe električne energije, okoli 12.000 GWh, pomenilo že 4 %
delež (SVO RS, 2010).
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Ob višji 50 % rasti bi dosegli skupno 890 MW in proizvodnjo okoli 890 GWh, kar bi pa
predstavljalo že 7,4 % delež. Verjetno bo do leta 2020 seveda poraba električne energije
nekoliko narastla, vseeno pa delež sončnih elektrarn takrat ne bo več zanemarljiv. Pri tako
smelem načrtovanju izgradnje sončnih elektrarn je pomembno vedeti, da je sončna
energija zastonj, vsa dodana vrednost se skriva v tehnologiji in v proizvodnji opreme.
Država in podjetja se morajo bistveno bolj strateško usmeriti v proizvodnjo opreme za
sončne elektrarne. Neposredne narodno-gospodarske koristi bodo povečan obseg
investiranja privatnega kapitala, povečanje prihodkov širšega kroga investitorjev,
tehnološki razvoj, dvig konkurenčnosti, nova delovna mesta, regionalni razvoj in postopen
kontinuiran prehod na trajnostne energetske vire (Slovenska matica, 2010, str. 19 ).
Država zagotavlja odkupne cene električne energije za naslednjih 15 let. Cene so odvisne
od načina izvedbe sončne elektrarne. Tako se odkupna cena spreminja glede na to, ali je
elektrarna integrirana v strešno kritino, postavljena kot samostojni objekt ali pa
nameščena na strehi objekta. Cene odkupa za leto 2010 so zbrane v Tabeli 2 in 3. Vsako
leto se odkupna cena zmanjša za 7 % (MOP, 2009). Z Uredbo o podporah električni
energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije z dne 18. 5. 2009 (kasneje so bila
sprejeta še dopolnila) je Vlada RS predpisala tudi odkupne cene elektrike. Mogoče je
izbirati med dvema načinoma prodaje elektrike, in sicer med zagotovljenim odkupom in
premijo na tržno ceno - obratovalna podpora.

3.6

SPODBUJANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE

3.6.1 KAJ JE ENERGIJA
Energija je vsaka oblika proizvedene ali pridobljene energije, namenjena za dobavo ali
prodajo (EZ, 4. člen). Energija je ena najpomembnejših usmerjevalnih sestavin razvoja
vsake družbe. Kot takšna je pomembna dejavnost in je ključna vhodna in omejitvena
komponenta večine dejavnosti družbe, še posebej kmetijstva, industrije in prometa.
Sedanja potrošnja energije v svetu zahteva drastične spremembe zaradi uničujočih vplivov
na tla, naravne vire, podnebje, kakovost zraka, mestna in podeželska naselja, človekovo
zdravje in blaginjo. Potreba po vedno večji količini energije, ki naj poganja svetovni
gospodarski razvoj ob odsotnosti pomembnejših naporov za razvoj in uporabo
alternativnih virov energije ter povečanja energetske učinkovitosti, bo neizogibno zaostrila
degradacijo naravnega okolja. Energetsko intenzivnost in z njo emisije v okolje bi bilo
treba bistveno zmanjšati (Obnovljivi viri sedanjosti in prihodnosti, 2010).
3.6.2 SEKTOR ZA AKTIVNOSTI UČINKOVITE RABE IN OBNOVLJIVIH VIROV
ENERGIJE
S spodbujanjem učinkovite rabe energije, ki sodi v delovno področje Ministrstva za okolje
in prostor, se po ukinitvi Agencije RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 1. maja
2005 ukvarja Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v okviru
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Direktorata za evropske zadeve in investicije. Dejavnosti sektorja so namenjene
spodbujanju učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije ter soproizvodnji toplotne
in električne energije (npr. razvoj novih programov za spodbujanje učinkovite rabe
energije in izrabe obnovljivih virov energije, energetsko svetovanje, finančno spodbujanje
ukrepov obnovljivih virov energije in njene učinkovite rabe, spodbujanje investicij v
energetsko učinkovitost in izrabo obnovljivih virov, pripravo standardov in predpisov,
mednarodno sodelovanje ter informativne, izobraževalne in promocijske aktivnosti).
Aktivnosti sektorja so namenjene porabnikom energije v gospodinjstvih, javnem sektorju,
industriji, prometu, lokalnim skupnostim, podjetjem za energetsko oskrbo, ponudnikom
energetske opreme, svetovalnim, projektantskim in inženirskim organizacijam ter
finančnim, razvojnim, raziskovalnim in izobraževalnim institucijam (OVE, 2010).
3.6.3 EKOLOŠKI SKLAD RS
Ekološki sklad Republike Slovenije je javni finančni sklad, katerega osnovna dejavnost je
kreditiranje naložb na področju varstva okolja, skladno z nacionalnim programom varstva
okolja in s skupno okoljsko politiko Evropske unije. Dejavnosti tega sklada so predvsem
kreditiranje naložb varstva okolja s krediti z ugodno obrestno mero, izdajanje garancij in
drugih oblik poroštev za naložbe varstva okolja, finančno, ekonomsko in tehnično
svetovanje in naloge, ki se nanašajo na izvajanje politike varstva okolja. Kreditiranje
naložb varstva okolja sklad zagotavlja tudi na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije. Ekološki sklad omogoča kredite za rabo obnovljivih virov energije, vgradnjo
sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oz. pripravo sanitarne tople vode,
nakup energetsko učinkovitih naprav, gradnjo ali obsežnejšo rekonstrukcijo stanovanjskih
objektov, pri katerih bo specifična poraba toplote za ogrevanje nižja od 45 kWh/m2 na
leto (Ekološki sklad RS, 2005).
3.6.4 NACIONALNI AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST ZA
OBDOBJE OD 2008-2016
Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 (NANENU) je
pomemben dokument, ki ga narekuje direktiva 2006j32jES. S tem načrtom se v skladu s
4. členom direktive obvezuje zagotoviti v obdobju 2008 do 2016 kumulativne prihranke v
višini najmanj 9 % glede na izhodiščno rabo končne energije oziroma najmanj 4.233 GWh
na leto. Posebej se izpostavljajo ukrepi za energetsko učinkovitost javnega sektorja.
Skladno s to direktivo morajo države članice EK za devetletno obdobje (2008-2016)
predložiti tri nacionalne akcijske načrte za energetsko učinkovitost (AN-URE); prvega v
letu 2007, druga dva v letih 2011 in 2014. Slovenija je v tej smeri že leta 2004 sprejela
Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu (v nadaljevanju: ReNEP), po katerem
je predvideno ob 60 % povečanju BDP predvideno 30 % znižanje energetske intenzivnosti
ali na leto za 2,3 %. Med ostalimi cilji NEP predvideva povečanje učinkovitosti rabe
končne energije (URE) do leta 2010 glede na leto 2004 v industriji, široki rabi in prometu
za 10 %; posebej v javnem sektorju za 15 %, predvideva tehnološki razvoj na področju
gradbenih in drugih materialov, stavbnega pohištva, energetskih tehnologij in sistemov,
informacijskih tehnologij itd. (Dovč, 2009, str. 20).
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Realizacija ciljev ReNAP ni sledila načrtom. Slovenija je po energetski intenzivnosti na
repu med članicami EU. Zaradi omejenih proračunskih sredstev je bilo realiziranih le 5-10
% letnih ciljev iz ReNEP. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva v višini 3,6 mio EUR
so bili na tej ravni rezultati izvajanja programov tudi v letu 2007. Po kazalcu energetske
intenzivnosti Slovenija izkazuje velik zaostanek za povprečjem EU 25. Dosedanji
instrumenti niso bili zadovoljivi za realizacijo ciljev ReNEP. Razlogi za neuspešno
realizacijo ciljev ReNEP so institucionalne, zakonske, kadrovske, ekonomske in finančne
narave. Sredstva države za finančne spodbude so bila prenizka in močno zaostajajo za
načrtovanimi, pri tem pa so bile finančne spodbude usmerjene samo v nakup uveljavljenih
tehnologij, brez spodbud za tehnološki in gospodarski razvoj na tem področju. Dajatev na
obremenjevanje zraka z emisijami C02 niso bile instrument za spodbujanje URE&OVE, ki bi
jih namensko uporabljali za financiranje tehnologij, ki zmanjšujejo emisijo C02. Niso
spodbujali naložbe javnih sredstev za to področje. Glavni razlogi za le 10 % realizacijo
ciljev ReNEP so poleg prenizkih in neoptimalno usmerjenih sredstev ter pomanjkanju
osveščenosti in usposobljenih kadrov, zlasti manjkali ekonomski motivi za realizacijo
ukrepov URE in OVE. Naložbe v URE in OVE se morajo izplačati (Topič, 2007, str. 3).

3.7

OSTALI PREDPISI

Za zagotovitev učinkovite rabe in obnovljivih virov energije je v veljavi več predpisov. Na
področju energetske učinkovitosti se uporablja npr. Pravilnik o energijskem označevanju
gospodinjskih klimatskih naprav, Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih
električnih pečic, Pravilnik o zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost predstikalnih
naprav za fluorescenčne sijalke, Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pralnosušilnih strojev … Za kvalificirano proizvodnjo električne energije velja Uredba o pogojih
za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije, Uredba o pravilih za
določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne
energije ter Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih
proizvajalcev električne energije. Veljajo tudi določbe Zakona o varstvu okolja ter Uredba
o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, Uredba o emisijah snovi v
zrak iz velikih kurilnih naprav in Uredba o emisijah snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z
notranjim zgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin. Pomembne so tudi določbe Zakona
o graditvi objektov, Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v 15 % stavbah,
Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, Nacionalni akcijski načrt za energetsko
učinkovitost za obdobje 2008-2016, pri katerem mora Slovenija kot članica EU povečati
učinkovitost rabe končne energije v vseh sektorjih (VPVT, 2008, str. 41., 42). Za Slovenijo
in EU je bil pomemben mejnik zasedanje Evropskega sveta marca 2007, na katerem so
bili, sprejeti ambiciozni cilji EU do leta 2020 glede zmanjševanja emisij toplogrednih
plinov, povečanja uporabe obnovljivih virov energije in izboljšanja energetske
učinkovitosti. Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka
končne energije v 9 letih, in sicer v obdobju 2008–2016 (Tomšič et al., 2007, str. 4-11).
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4 IZRABA SONČNE ENERGIJE V SLOVENIJI IN EU
Neposredno izkoriščanje sončne toplote je cenovno ugoden in gospodaren način izrabe
obnovljivih virov energije, saj se da pri tem sončno energijo izkoriščati z neprimerljivim
izkoristkom. Naprave za sprejemanje energije sončnega sevanja prihranijo denar in
pomagajo pri varovanju podnebja, saj velik del emisij toplogrednih plinov ustvarjamo
zaradi ogrevanja stavb. Izkoriščanje energije sončnega sevanja ustvarja nadvse pozitiven
“imidž”. Gre za čisto in inovativno tehnologijo, ki je znak za napreden način razmišljanja.
Stavbe, ki izkoriščajo energijo sončnega sevanja imajo višjo vrednost, ne nazadnje pa
prinaša tudi zadovoljstvo doživeti, kako solarna tehnika tiho, učinkovito in zanesljivo
opravlja svoje delo. Slovenija se je s Kyotskim protokolom zvezala k varovanju podnebja.
Doseganje ciljev za zaščito podnebja se spodbuja na različne načine. Obstajajo državne
subvencije, ki so na voljo tako za velike kot male solarne sisteme. Do sredstev so
upravičene fizične in pravne osebe, na voljo pa so še ugodni ekološki krediti. Pri odločitvi
za nakup naprave, ki bo izkoriščala sončno energijo in pa dopolnjevala ogrevalni sistem je
potrebno biti posebej pozoren na učinkovitost in trajnost posameznih komponent. Razlike
so zelo pomembne, zato je potrebno izbrati le zelo kakovostne produkte (komponente)
priznanih svetovnih proizvajalcev, saj v nasprotnem primeru naletimo na različne
ponaredke, s katerimi včasih naredimo več škode kot koristi. Dolgoročno visok izkoristek
in učinkovito izkoriščanje sta garanta za optimalno proizvodnjo toplote. Kot zanimivost naj
omenim še dva primera, koliko energije je mogoče pridobiti s kakovostnimi kolektorji v
hladnih dneh ali ob oblačnem nebu. Iz Table 4 bo tako razvidno, da sončni dnevi niso
pogoj za maksimalno izkoriščanje sončnih kolektorjev. Tudi oblačni dnevi nam lahko
služijo skoraj enako dobro kot jasni dnevi, seveda odvisno tudi od letnega časa, ki nam
pove, koliko je dejanski čas disfuzijskega obsevanja (Dovč, 2009, str. 25).
Tabela 4: Primer pridobivanja energije na jasen ali oblačen dan

Primer 2: oblačen majski dan
- difuzno sevanje

Primer 1: jasen marčevski dan
- intenzivno sončno sevanje
Povprečna dnevna temp. +5 °C

Povprečna dnevna temp. +15 °C

Želena temperatura vode 45 °C

Želena temperatura vode 45 °C

Površina kolektorjev 6 m2

Površina kolektorjev 6 m2

Povprečna dnevna intenzivnost sevanja sonca Povprečna dnevna intenzivnost sevanja
600 W/m2
sonca 350 W/m2
Čas sončnega sevanja 5 ur

Čas difuznega sevanja 7 ur

Izkoristek kolektorja 60 %

Izkoristek kolektorja 55 %

Izkoristek sistema 50 %

Izkoristek sistema 45 %

Koristna toplotna energija 9 kWh

Koristna toplotna energija 6,6 kWh

Ustreza ogretju približno 230 litrov vode

Ustreza ogretju približno 170 litrov vode

Vir: Kačič (2000, str. 5).
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Slovenija ima v primerjali z drugimi državami primerljive ukrepe, zaustavi pa se pri
izvajanju le-teh. Neuresničevanje zastavljenih načrtov je po mnenju Urbančiča et al.
(2009) največja značilnost energetske politike v Sloveniji. Razmeroma uspešen je le
prenos evropskih direktiv, vendar pa je z redkimi izjemami prenesen le z direktivo
zahtevani minimum pravnega reda, namen direktive pa pogosto ni v celoti dosežen. Ko
gre za izpolnjevanje zastavljenih ciljev na nacionalni ravni, manjka razvoj lastnega
instrumentarija za doseganje teh ciljev.
Urbančič et al. (2009) kot enega izmed vzrokov za neuresničevanje zastavljenih ciljev
navaja tudi samo zasnovo ReNEP 2004. Naloge se ne uresničujejo, ker v ReNEP 2004 niso
podrobno opredeljene potrebne izvedbene aktivnosti z nosilci odgovornosti, roki, viri
financiranja, ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi, organiziranostjo dela in drugimi pogoji
za izvedbo načrta in doseganje zastavljenih ciljev. Izvedbo posameznih projektov ovira
tudi neustrezno upravljanje s konflikti. Poleg tega sistem spremljanja ReNEP ni dovolj
strog. Direktor Ekosklada Franc Beravs je povedal, da so bili leta 2004 nad uvedbo
Nacionalnega energetskega programa navdušeni, da so bili cilji smeli, a realno v
proračunu ni bilo dovolj denarja, saj je bilo potrjenih le 10 % od pričakovanega
proračuna.
Nemčija bolje napreduje pri uvajanju OVE kot druge države, kar je med drugim plod
večjega števila kampanj, namenjenih splošni javnosti. Kampanje pomenijo ustvariti napad,
javno govoriti o koristih OVE, da se javnost zave njene prisotnosti. Nato ljudje od svoje
vlade zahtevajo politične odločitve. Pri tem imajo mediji pomembno vlogo. Pomembno
vlogo pri ozaveščanju igrajo tudi neodvisna združenja, kot so združenja za obnovljive vire,
pa okoljske organizacije ipd. Okoljska ozaveščenost prebivalstva je pomemben element
uspešnosti razvoja obnovljivih virov energije. Kooperativni model, kot ga ima Danska, je
povečal sprejemljivost obnovljivih virov. Pomembno je sodelovanje državnih oblasti in
investitorjev z lokalnimi skupnostmi. V Sloveniji ima vetrna energija največ potenciala na
zaščitenih območjih, tako da bo še toliko bolj pomembno sodelovanje z lokalno
skupnostjo. Klemenc (2009) na neuresničevanje ciljev gleda še iz drugega vidika, in sicer
razlog vidi tudi v organizaciji in pomanjkanju horizontalne integracije na ključnem
področju za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo. Ustanavljanje novih uradov in/ali
direktoratov, uvajanje novih odgovornosti ter spremembe pristojnosti v okviru vlade pa je
samo nujni, na pa zadostni pogoj za uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev (Klemenc,
2009, str. 45).

4.1

MOŽNOST IZRABE SONČNE ENERGIJE V SLOVENIJI

V Sloveniji je vlada sprejela ukrepe za spodbujanje hitrejšega razvoja tega energetskega
vira. Z Uredbo o kvalificiranih proizvajalcih (Uradni list RS št. 25/2002) in s Sklepom o
cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne
energije (Uradni list RS št. 8/2004) je zagotovljena odkupna cena električne energije
proizvedene s sončno elektrarno 0,374 EUR/kWh. V letu 2006 se je spremenila meja za
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posamezno največjo enoto sončne elektrarne, katere proizvedena kWh električne energije
je subvencionirana, s 36 kWp na 1 MWp (Urbančič et al, 2009). Izraba sončne energije je
tudi v skladu s prizadevanji Slovenije, da se zmanjša naraščanje emisij CO2 v naslednjem
srednjeročnem obdobju. Slovenija je leta 1995 ratificirala Okvirno konvencijo Združenih
narodov o spremembi podnebja, s katero se zavezuje, da bo oblikovala, izvajala,
objavljala in redno ažurirala nacionalne oziroma regionalne programe za omejevanje
emisij toplogrednih plinov, ki
niso predmet Montrealskega protokola (Directive,
2001/77/EC).
Slovenija je ratificirala Konvencijo ZN o spremembi podnebja in podpisala Kjotski protokol,
ki zahteva zmanjšanje količine toplogrednih plinov za 8 % do leta 2012, glede na leto
1996. Nacionalni energetski program je narekoval dvig deleža električne energije iz
obnovljivih virov na 33,6 % do leta 2010. Spodbujanje in izvajanje ukrepov učinkovite
rabe energije ter večja izraba OVE pomembno prispeva k zmanjšanju CO2 emisij.
Minimiziranju okoljskih vplivov v celotnem ciklu pridobivanja energije posveča posebno
pozornost Energetska listina, ki jo je podpisala tudi Slovenija. V 19. členu Aneksa 1 se
podpisnice med drugim zavezujejo, da bodo upoštevale okoljske zahteve pri oblikovanju
in izvajanju svojih energetski politik, da bodo pri oblikovanju cen upoštevale okoljske
stroške in koristi v celotnem ciklu ter da bodo dale poseben poudarek razvoju, rabi in
promociji OVE. Poleg pozitivnega učinka na okolje z vidika zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov in zmanjšanja obremenjevanja naravnih virov je treba poudariti tudi pozitiven vpliv
iz makroekonomskega vidika. Koristi od izkoriščanja energije sonca so namreč večstranske
in prinašajo tudi celo vrsto lokalnih in regionalnih prednosti (ReNEP, 2003). Najvažnejši
makroekonomski vpliv izkoriščanja OVE je varčevanje fosilnih virov, zanesljivejša oskrba,
zmanjševanje uvozne odvisnosti, zmanjševanje odpadkov (radioaktivni, itd), nov vir
energije, razvoj lokalnega in nacionalnega gospodarstva, lokalna razpoložljivost, nova
delovna mesta in decentralizacija oskrbovalnih sistemov (Gary, 2010, str. 3).
Povečanje proizvodnje energije iz OVE prinaša državi veliko prednosti. Predstavlja domač
vir energije, ki lahko veliko pripomore k zmanjšanju odvisnosti od uvoza fosilnih goriv, ki
skozi proces izkoriščanja v termoelektrarnah povzročajo veliko onesnaževanje in škodo
okolju. To je seveda v skladu s smernicami, ki jih je postavila EU na področju energetske
in ekološke politike. Razvoj obnovljivih virov energije je torej nujno potreben, če hočemo
doseči okoljske cilje, ki smo si jih zadali (predvsem gre tu poudariti zmanjševanje CO2
emisij). Obnovljivi viri so tudi pomemben element pri lokalnem razvoju in ustvarjanju
novih delovnih mest. Iz ekonomskega vidika nam lahko raba obnovljivih virov energije
prinese večjo konkurenčnost na domačem in tujih trgih. Skupna moč do sedaj instaliranih
sončnih elektrarn v Sloveniji se giblje okoli 100 kWp. Izgradnja novih je predvidena in
načrtovana v naslednjem obdobju. Večina teh sistemov je avtonomnih za dobavo
električne energije gorskim kočam. Prva elektrarna moči 1,1 kW priključena na omrežje je
bila postavljena leta 2001 v Ljubljani, v letu 2004 pa je bila postavljena sončna elektrarna
moči 5 kW na FERI-ju v Mariboru, ki se nadgrajuje s še 2,5 kW moči. Danes je že
postavljenih nekaj elektrarn tudi večjih inštaliranih moči 15 kW in več (Hanžič, 2010, str.
10).
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Sama proizvodnja električne energije bo ob upoštevanju orientiranosti, sončnega
obsevanja (ki je sicer za Slovenijo zelo ugodno) ter senčenja ostala na nivoju predvidene
proizvodnje. Sama enotna prodajna cena pa se v prihodnosti lahko spremeni, in sicer se
pričakujejo le pozitivne spremembe v obliki povišanja cene. Pri obravnavi osončenja je
potrebno biti pozoren na številčne podatke, a fizikalno različne količine. Povprečno sončno
obsevanje na površinsko enoto je v Sloveniji približno 1242 kWh/m2. Letni energijski
donos je v Sloveniji povprečno 1050 kWh/kWp (toliko kWh proizvedemo iz instaliranega
kW moči pri povprečnem letnem sončnem obsevanju). Sicer je energijski donos v Sloveniji
od 950 kWh/kWp za slabše lege do 1150 kWh/kWp za odlične lege. Nekateri namreč pri
izračunu upoštevajo napačne vrednosti in zato dobijo napačne, nerealne, visoke vrednosti
predvidene proizvodnje elektrike (Stritih, 2008, str. 89).
Celoten potencial sončnega sevanja za Slovenijo znaša približno 23000 TWh (teravat na
uro), kar je 300-krat več kot znaša raba energije. Novejše študije na področju sončnega
sevanja kažejo, da je razpoložljiv potencial za fotovoltalične sisteme pri obstoječih
tehnologijah približno 960 GWh na leto, kar je enako približno polovici slovenskega deleža
proizvodnje električne energije iz Nuklearne elektrarne Krško. Danes izkoriščamo le
približno 28 GWh, kar je le 3 % ocenjenega tehničnega potenciala. V zimskem času, ko je
potreba po ogrevalni energiji največja, dobimo le približno od 10 do 15 % celotne letne
količine sončne energije. Podatki o letnem številu ur sončnega obsevanja za nekatere
slovenske kraje za leto 1993 kažejo, da tudi v primerjavi z letom 2010 bistvenih razlik v
trajanju osončenosti ni, razen na Primorskem. Povprečno dnevno globalno sevanje v
Ljubljani je približno 0.8 W/m2 (Wattov na kvadratni meter) pozimi, do okoli 5 W/m2
poleti. V vsem letu prejme kvadratni meter vodoravne sprejemne ploskve približno 1100
kWh (kilovatna ura) sončne energije, od tega spomladi približno 320 kWh, poleti 480
kWh, jeseni 190 kWh in pozimi 110 kWh. V energetski strategiji Slovenije je bil opredeljen
cilj proizvodnje in vgradnje 200.000 m2 kolektorjev do leta 2010. Z uporabo sončnih
kolektorjev za pripravo tople vode v gospodinjstvih lahko v idealnih razmerah pričakujemo
prihranke energije tudi do 50 %. Vgradnja sončnih celic v Sloveniji trenutno sicer še ne
sledi tempu vgradnje kolektorjev, vendar se že kažejo pomembni rezultati na področju
sistemov za električno oskrbo objektov, ki nimajo možnosti priključka na omrežje
(Tehnološka platforma za fotovoltaiko, 2010).
Ob zelo ugodnih zagotovljenih odkupnih cenah proizvedene električne energije iz sončnih
elektrarn, dosedanje ekonomske študije v Sloveniji kažejo na ekonomsko upravičen in
donosen projekt, saj se dogaja pozitivna rast ekonomskega dobička glede na investirani
kapital. V kratkem, ko bo prišlo do zmanjšanja podpor v obliki odkupne cene elektrike iz
sončnih elektrarn (podpore se bodo prihodnje leto predvidoma vsako leto zmanjševale za
10 in ne več za 7 %) se investitorji ne bodo odločali za tovrstne podvige. Predlog za leto
2011 je bil zmanjšanje podpor za petino, glede na osnovo iz leta 2009. »Sončne
elektrarne so najuspešnejša pot k uvajanju proizvodnje električne energije iz OVE, zato je
139 megavatov, navedenih v akcijskem načrtu, minimum, ki ga bo domači fotovoltaični
trg z lahkoto dosegel in močno presegel. Združenje je prepričano, da bo do leta 2020 v
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Sloveniji vsaj od osem do desetkrat več inštaliranih sončnih elektrarn, kot predvideva
akcijski načrt,« je na nacionalnem forumu Združenja slovenske fotovlataične industrije (v
nadaljevanju: ZS-FI) komentiral predsednik Slovenske tehnološke platforme za
fotovoltaiko Marko Topič s Fakultete za elektrotehniko.
Cilj EU do leta 2050 je iz sončnih elektrarn pridobiti kar petino vse potrebne električne
energije. Ker razvoj v tej smeri zelo hitro poteka, lahko pričakujemo sončne celice z
izkoristkom okoli 50 %. S tem bo odprta pot do njihove široke uporabe. Če bi v Sloveniji
približno 1.000.000 zgradb pokrili s 100 m2 sončnih celic z močjo 12 kW in letno
proizvodnjo 12.000 kW ur, bi pokrili vse potrebe po električni energiji (12.000 GWh). Stvar
je mogoče izvesti le teoretično, v praksi pa nastanejo ovire: od naravnih omejitev (sonce
sveti samo podnevi), drage tehnologije, do neznanja arhitektov in projektantov. Zgradba,
na kateri želimo imeti sončne celice, mora biti najprej pravilno obrnjena proti jugu, ne
sme imeti senčenja in mora imeti ustrezno izolacijo, ustrezna okna ter prezračevanje.
4.1.1 ZAPOSLOVANJE V SLOVENSKI FOTOVOLTAIČNI INDUSTRIJI
V Sloveniji podjetje Bisol zaposluje okoli 220 ljudi. Skupaj z vsemi predstavništvi po svetu
pa cca 250 ljudi. Fotovoltaična industrija posredno zaposluje več kot tisoč ljudi, kar je še
enkrat več, kot v letu 2009. Sem štejemo tudi vse podizvajalce, ki imajo tudi svoje
zaposlene. V Sloveniji imamo napačno predstavo glede količine denarja, ki se ga nameni
za PV. V letu 2010 je bilo le 3,7 % zbranih sredstev iz OVE namenjeno za državno
podporo v obliki zagotovljenih odkupni cen za električno energijo, proizvedeno v sončnih
elektrarnah oziroma skupaj le 8,5 % sredstev namenjenih fotovoltaiki (v letu 2010 to
pomeni 4 milijone evrov od skupaj 35 milijonov porabljenih sredstev za energijo iz OVE
(Merc, 2010, str. 16). Okoli 50 % sredstev od skupaj 70 milijonov evrov pa bo ostalo
neporabljenih. Razlog je predvsem v sistemu 20-20-20. Projekt 20 % manj emisij
toplogrednih plinov, 20 % več obnovljivih virov v končni porabi in 20 % povečanje
energijske učinkovitosti do leta 2020 mora Slovenija prenesti v državno zakonodajo, kar
posledično pomeni ogromno politične volje in finančne podpore. V obdobju finančnogospodarske in podnebne krize bo omenjen cilj, še toliko težje dosežen. Sloveniji je za
učinkovito rabo energije namenjeno veliko denarja, vendar ga ne znamo izkoristiti. Denar
je namenjen predvsem za sanacije javnih zgradb, bolnišnic, šol, zaposlovanju na področju
OVE ter drugih projektov. Ker omenjenih ciljev ne dosegamo (premalo »nič energijskih
gradenj«, preveliko število starih, energijsko neučinkovitih, hiš in stanovanj, premajhno
število zaposlenih pri OVE, preveliko izkoriščanje konvecionalnih virov energije …),
posledično ne izkoristimo vseh sredstev, ki so nam namenjena.
4.1.2 MODEL PODPORE PV INDUSTRIJE
Italija ima precej več sonca kot Slovenija, pa država tej industriji namenja več subvencij.
Prvi, ki so začeli razvijati to industrijo so bili Nemci. Nemčija fotovoltaično industrijo
podpira kot obetavno tehnološko dejavnost. V razmerah, kakršne so na Kitajskem, kjer
država fotovoltaični industriji namenja velike subvencije, bi pri nas lahko zrasla velika
industrija elektrike in sončne energije, ki bi jo izvažali. Vendar pri nas ni osnovnih
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možnosti za razvoj te industrije. Slovenska vlada namreč podpira tuje neposredne
naložbe. Tujcem daje stroje in objekte s 40 ali 50 % državnim sofinanciranjem. V Murski
Soboti bi podjetje Bisol postavilo proizvodnjo, vredno 40 milijonov evrov, vendar
slovenska vlada to preprečuje. Za omenjeni projekt podjetje Bisol ni dobilo nobene
subvencije in nobene olajšave pri komunalnih prispevkih. Dobili so le razdelitev plačila
komunalnega prispevka na pet mesecev (Merc, 2010).

4.2

MOŽNOST IZRABE DRUGIH OVE V SLOVENIJI

Do leta 2009 je bila najbolj dobičkonosna izraba energije vetra. Ta je bila z nizkimi
investicijskimi in proizvodnimi stroški sposobna konkurirati konvencionalni energiji.
Največja polja vetrnih elektrarn se nahajajo v Kaliforniji, znotraj EU pa v Nemčiji. Poleg
vetra je zelo pomemben obnovljivi vir tudi voda. Z izkoriščanjem vodnih virov (reke,
jezera in oceani) proizvedemo okoli 21,6 % vse energije. Seveda je količina proizvedene
energije odvisna tako od količine, kot tudi od višine padca vode. Poznamo tri vrste
izkoriščanja vode, in sicer: pretočne, akumulacijske in pretočno-akumulacijske
hidroelektrarne. Pri vodnih virih ne smemo pozabiti na izkoriščanje oceanov (valovanje,
plimovanje ter temperaturne razlike), ki je danes še vedno zelo slabo uveljavljena. Prav
tako do sedaj še niso dovolj izkoriščene geotermalna energija, ki jo izkoriščamo na podlagi
toplote, ki se shranjuje v notranjosti zemlje, ter toplota površinske zemlje, kljub temu da
so prihranki energije zelo visoki. Med obnovljive vire prihodnosti pa gotovo sodi tudi
sončna energija. Sistem prihodnosti je fotovoltaični sistem, ker sončne celice sončno
energijo pretvarjajo v električno. Sončna energija v zadnjih letih močno pridobiva na
pomenu. Elektrarne na sončno energijo, vgrajene v gradbene objekte, so ene
najpomembnejših bodočih virov energije. Največjo pozornost sončnim elektrarnam
namenjajo v Nemčiji in na Japonskem. V zadnjih letih je bilo samo v Nemčiji zgrajenih
največ sončnih elektrarn v Evropi (Kastelec, 2009).

4.3

MOŽNOST IZRABE SONČNE ENERGIJE V EU

Sončna energija je obnovljiv vir energije, ki v zadnjem desetletju pridobiva na
pomenu. Razpršeni obnovljivi viri energije (v nadaljevanju OVE), ki izkoriščajo sončno
energijo in so vgrajeni v gradbene objekte so eden od pomembnejših bodočih virov
električne energije. V najrazvitejših državah, še posebej v Nemčiji in na Japonskem,
posvečajo razvoju tega energetskega vira zelo veliko pozornost. V zadnjih treh letih je
bilo na primer v Nemčiji na leto zgrajenih več kot 80 MW sončnih elektrarn. Poleg
izgradnje sončnih elektrarn se ogromno dela posveča tudi znanstvenemu in
raziskovalnem razvoju tega področja. V proizvodnjo opreme je vključenih veliko število
majhnih podjetij, v zadnjem času pa se v proizvodnjo komponent in opreme vključujejo
tudi velike svetovne multinacionalke kot so SHELL, BRITISH PETROL, RWE, SHARP,
KYOCERA, SANYO, MITSUBISHI itd. (Hanžič, 2009, str. 2).
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Podpredsednica Evropske komisije, gospa Loyola de Palacio, je decembra 2003
ustanovila strokovni posvetovalni odbor PV-TRACK, ki je pripravil poročilo »A Vision for PV
Technology for 2030 and Beyond«. Glede na ugotovitve, podane v poročilu, bodo
prihodnja desetletja odločilna za razvoj sončnih elektrarn. Države Evropske unije imajo
enkratno priložnost, da razvijejo obsežen, trajnostno naravnan in inovativen ekonomski
sektor. Takšen razvoj pa zahteva ambiciozno in skladno politiko podpore tehnološkega
razvoja, tržnih mehanizmov in promocije. Dosedanji razvoj je povezan s heterogenimi
politikami posameznih držav. Najbolj uspešna v razvoju je Nemčija, ki je leta 2000
sprejela zakon o obnovljivih virih energije, s sistemom fiksnih odkupnih cen. V
obratovanju ima že 400 MW sončnih elektrarn, EU skupaj pa 560 MW. Fiksna odkupna
cena za sončne elektrarne v Nemčiji je na nivoju 0,54 EUR/kWh. Sistem fiksnih
odkupnih cen s primerno višino imajo še Španija 0,4 EUR/kWh, Portugalska 0,41
EUR/kWh, Luksemburg 0,45 EUR/kWh in Slovenija 0,37 EUR/kWh. Inštalirane kapacitete
v svetu zadnjih 10 letih rastejo s stopnjo nad 30 % letno, nosilke razvoja pa so
Japonska, Nemčija in ZDA. Skupna inštalirana moč sončnih elektrarn v svetu je bila v
letu 2003 približno 2.500 MW. Z večanjem obsega proizvedene opreme pada njihova
cena, in sicer podvojitev proizvodnje pomeni 20 % znižanje cen sončnih modulov.
Nadaljnje padanje cen je možno pričakovati samo ob kontinuirani rasti trga in ob
pospešenih vlaganjih v raziskave in razvoj opreme. Specifična investicijska vrednost
sončne elektrarne moči 36 kW v obdobju 2004-2006 znaša približno 5 EUR/Wp (brez DDV)
(Regwitz e al. 2007, str. 7-153).
Prehod na trajnostni način oskrbe z energijo je eden največjih izzivov, s katerim se je
človeštvo kdajkoli srečalo. Obdobje prehoda bo trajalo najmanj 30-50 let, sončne
elektrarne in z njimi povezane tehnologije pa bodo odigrale ključno vlogo pri tem. Z
ambiciozno realno rastjo se pričakuje, da bodo inštalirane kapacitete sončnih elektrarn v
letu 2030 v EU dosegle 200 GWp in v svetu 1.000 GWp. S 1.000 TWh bo to pomenilo
okoli 4 % svetovne proizvodnje električne energije. Glede na dolgoročni tehnični
potencial pa se računa, da bi proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn v EU
v letu 2050 imela najmanj 20 % delež. Sedanji delež električne energije iz vseh OVE v
EU, z upoštevanjem tudi velikih hidroelektrarn je 14 % (Dovč, 2009, str. 20).
Zagotovo bodo prihodnja desetletja odločilna na področju razvoja sončnih elektrarn. EU
ima dobro priložnost, da razvije obsežen, trajnostno naraven in inovativen ekonomski
sektor. Tak razvoj bo zahteval ambiciozno politiko in skladno politiko podpore
tehnološkega razvoja, tržnih mehanizmov in promocije. Eden največjih izzivov, s katerim
se je in se bo človeštvo kdajkoli srečalo, je prav gotovo prehod na globalno trajnosten
način oskrbe z energijo (Klemenc, 2009).
4.3.1 NEMČIJA
Na evropskem trgu je opaziti podobna razhajanja med napovedmi različnih ustanov.
Evropsko združenje fotovoltaične industrije (EPIA) za Nemčijo, ki je lani pomenila polovico
svetovnega trga sončnih elektrarn, za leto 2011 napoveduje gradnjo za sedem tisoč
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megavatov sončnih elektrarn, za leto 2012 pa le še 4 megavate inštaliranih moči. Kljub
večkratnemu znižanju odkupnih cen, je Nemčija še vedno vodilna v svetovnem merilu.
Vzroki so predvsem večja učinkovitost fotovoltaične tehnologije, dobre možnosti
ugodnega financiranja, veliko število izvajalskih podjetij z izkušnjami in dobra
ozaveščenost javnosti glede fotovoltaične tehnologije.
4.3.2 ITALIJA
Italija ima več kot ugodne pogoje za postavitev sončnih fotonapetostnih elektrarn. Število
ur sončnega obsevanja je visoko, odkupne cene, ki so primerljive s slovenskimi, pa so
zagotovljene za obdobje 20 let. Italija v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 beleži 107odstotno rast trga. Po podatkih italijanskega združenja fotovoltaične industrije bo v letu
2011 postavljenih 1500 MW sončnih elektrarn. Skupna inštalirana moč bo tako znašala
2643 MW (Bisol, 2010).
4.3.3 ČEŠKA
Češka je v letu 2010 poleg Nemčije in Italije na samem Evropskem vrhu, po inštaliranosti
sončnih elektrarn. Le v enem letu je dosegla rast 1 GW na novo inštaliranih moči.
Slovensko podjetje Bisol je v mestu Buštehrad na Češkem v treh mesecih postavil 2,4 MW
sončno elektrarno. V sončno elektrarno so vložili dobrih sedem milijonov evrov. Elektrarna
je svojevrsten tehnološki dosežek. Postavljena je na zahtevnem terenu z naklonom med
30 in 50 stopinjami; na pobočju, prekritem s kamenjem in žlindro, ki sta stranska
posledica 80-letnega delovanja jeklarne v neposredni bližini, inštalirane je 1,4 MW moči. 1
MW moči sončne elektrarne je inštalirane na ravnem terenu, iz katerega je bilo potrebno
najprej izčrpati vodo. Za odločitev o postavitvi sončne elektrarne na Češkem je močno
premogla spremenjena Češka zakonodaja. Češka mora do leta 2020 zagotoviti 13% delež
OVE v svoji energetski bilanci. Posledično je vlada sprejela sistem ugodnih subvencij in
posledično povzročila zelo hiter razvoj OVE in zelenih tehnologij (sončnih elektrarn).
Vladni programi omogočajo tudi pridobitev sredstev iz strukturnih skladov, ki krijejo do 70
% upravičenih stroškov.

4.4

ENERGETSKA POLITIKA EU

Problem zagotavljanja energije je že leta 1952 združil 6 srednjeevropskih držav, ki so s
pogodbo ustanovile Evropsko skupnost za premog in železo ter 1957 še Evropsko
skupnost za atomsko energijo. Po pol stoletja delovanja kljub ekonomskim in
geopolitičnim spremembam problem energetike ostaja in je aktualen bolj kot kdaj koli
prej, povezuje pa se tudi s klimatskimi spremembami. Nova evropska energetska politika
bo EU zavezala k prehodu na nizko potrošno ekonomijo, osnovano na varnejši,
konkurenčnejši in trajnejši energiji. Glavne prioritete politike bodo zagotavljanje
učinkovitega delovanja notranjega energetskega trga, zanesljiva strateška oskrba z
energijo, občutno zmanjšanje toplogrednih plinov, nastalih ob proizvodnji in porabi
energije ter enotno nastopanje EU na mednarodnem prizorišču v energetskih debatah. EU
bo vodila novo industrijsko revolucijo in ustvarila energijsko visoko učinkovito ekonomijo z
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nizkimi emisijami CO2. Da bi to dosegla, si je zadala naslednje cilje (Portal EU, 2010):
vzpostaviti notranji trg, zagotoviti zanesljivo oskrbo z energijo, zmanjšati toplogredne
emisije, omogočiti razvoj energetskih tehnologij, ponovno opredeliti pomen jedrske
energije ter na mednarodnem prizorišču enotno zastopati skupne interese članic.
Tudi v Evropski uniji so obnovljivi viri energije del boja proti podnebnim spremembam,
hkrati pa njihova uporaba prispeva k stabilnosti v dobavi energije ter dolgoročni
gospodarski koristi. Tako je Evropska unija v skladu s podnebno-energetskim svežnjem
23. januarja 2008 sprejela, da naj bi do leta 2020 delež obnovljivih virov energije dosegel
20 % v končni rabi energije. Brez korenitih sprememb na področju investiranja v nove,
okolju prijazne proizvodne zmogljivosti pa bi države članice težko sledile zgoraj
omenjenemu cilju. Zato so morale le-te s spodbudami zagotoviti razvoj trga za
pridobivanje energije z obnovljivimi viri energije. To jim tudi uspeva, še posebej na
področju pridobivanja energije s fotovoltaiko. Ta je namreč, poleg izjemne globalne rasti,
dosegla veliko rast tudi v Evropi (Vladni portal z informacijami o življenju v Evropski uniji,
b. d.). Fotovoltaični trg je v zadnjem času ekstremno narasel in še vedno narašča. V
svetovnem merilu je povprečna letna rast fotovoltaičnih sistemov v zadnjih letih 30 %, kar
pomeni, da se zmogljivost sončnih elektrarn vsako tretje leto podvoji. Ob koncu leta 2008
se je celotna svetovna proizvodnja približala 15 GW moči napeljanih fotovoltaičnih
sistemov (EPIA, 2008, str. 3). Danes vodi Evropa z več kot 9 GW, kar predstavlja več kot
65 % celotne kumulativne fotovoltaične zmogljivosti. Sledijo ji Japonska in Združene
države Amerike. V letu 2008 se je fotovoltaični trg s 5,6 GW več kot podvojil glede na leto
2007. Fotovoltaični trg v Evropi je leta 2008 predstavljal več ko 80 % svetovnega trga.
Med evropskimi državami je bila nekaj let vodilna Nemčija, leta 2008 pa je Španija zavzela
njeno pozicijo z okoli 45 % globalnega in 56 % evropskega trga. Trg v Španiji se je, s 560
MW v letu 2007 do več kot 2511 MW v letu 2008, skoraj popeteril (EPIA, 2008, str. 14).
Zaradi zaostajanja na področju pridobivanja elektrike iz sonca je Španija s subvencijsko
politiko države močno pospešila izkoriščanje sončne energije. Tako so zainteresirani
razmeroma hitro dobili dovoljenja za gradnjo sončnih elektrarn. Zasebnim vlagateljem v
solarne parke je bil deset let zagotovljen 10 % donos, poleg tega pa so lahko uveljavljali
tudi davčne olajšave. Poleg rasti v Španiji in Nemčiji je bil razvoj fotovoltaičnega trga
viden tudi v drugih državah, kot so: Italija, Francija, Češka, Belgija, Bolgarija in
Portugalska. Cena električne energije, pridobljene iz sončnih elektrarn, postaja vedno bolj
konkurenčna cenam konvencionalne energije. Španija in Italija imata potencial doseči
konkurenčno ceno sončne energije že do leta 2012, v Nemčiji naj bi do tega prišlo do leta
2015 (HTZ, 2008, str. 10).

4.5

OMEJITVE RASTI DELEŽA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ SONČNIH
ELEKTRARN

Obnovljivi viri energije so osrednji rezultat trenutno energetske politike EU. V skladu z
dogovorom Evropskega sveta o klimatskem in energetskem svežnju iz decembra leta 2008
(»20-20-20«), se je do leta 2020 Evropa zavezala zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov
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vsaj 20 % pod nivo leta 1990, povečanju deleža obnovljivih virov v skupni energetski
porabi na 20 % in povečanju energetske učinkovitosti za 20 %. Med obnovljivimi viri
energije je fotovoltaika ena najobetavnejših. Dolgo časa zapostavljena kot neekonomična,
je postala zanimiva z napredkom tehnologij in dvigom cene klasičnih energetskih virov.
Zahvaljujoč subvencijam v različnih deležih trg PV hitro raste, razvija se tehnologija. Na
mnogih trgih, kot sta Kalifornija ali Italija, kjer je v naslednjem desetletju pričakovati
izjemno rast fotovoltaike, bi lahko v nekaj letih stala končnega odjemalca
nesubvencionirana električna energija iz sončnih elektrarn toliko kot tista, pridobljena iz
fosilnih goriv ali drugih obnovljivih virov (Knuplež, 2010).
Kljub vzpostavitvi svobodnega trga s plinom in električno energijo, kjer prebivalci EU lahko
svobodno izbirajo svoje dobavitelje električne energije, na trgu še vedno obstajajo ovire,
ki preprečujejo njegovo učinkovito delovanje. EU zato članicam nalaga ločitev
proizvajalcev električne energije ter zemeljskega plina od njihovih dobaviteljev - lastnikov
distribucijskih omrežij. Vertikalna integracija proizvodnje in dobave namreč onemogoča
vstop konkurentov in s tem lahko umetno drži višje cene. Ovire pri čezmejnem trgovanju z
elektriko povzročajo tudi različni tehnološki standardi in kapacitete nacionalnih omrežij,
zato je nujna regulacija na nivoju celotne EU. To bodo dosegli s sodelovanjem nacionalnih
regulatorjev, ki bodo preko sodelovanja določili način regulacije ter tehnološke in
varnostne standarde, ki so potrebni za delovanje čezmejne trgovine na ravni EU (Dvoršak,
2009, str. 15). Za uresničitev evropske energetske (tako električne kot plinske) mreže, je
Komisija EU februarja 2007 v sporočilu Evropskemu svetu in Evropskemu parlamentu
predložila osnutek Prednostnega načrta za medsebojno povezovanje z infrastrukturo
(Priority Interconnection Plan - PIP), v katerem so zapisane smernice za finančno in
politično podporo implementaciji ključne energetske infrastrukture ter imenovani evropski
koordinatorji za spremljanje najbolj problematičnih prioritetnih projektov (PIP, 2009, str.
60). EU se je odločena zoperstaviti pomanjkanju energije, zato bo pripravila Listino o
pravicah odjemalcev energije (Energy cuslomers' charter), s katero želi urediti pravice
odjemalcev energije v odnosu do dobaviteljev, zagotoviti vsem prebivalcem Evrope,
predvsem pa socialno ogroženim, dostop do energije in zagotoviti čim boljšo informiranost
odjemalcev o možnih alternativah pri izbiri dobavitelja energije (Energy cuslomers'
charter, 2010). V primeru, da želijo države izkoristiti pozitivne učinke, ki jih prinaša razvoj
obnovljivih virov energije, morajo pripraviti transparentne in dolgoročno zasnovane
podporne strategije. Nekatere evropske države so to že storile (Nemčija, Italija), nekatere
pa morajo svoj odnos do obnovljivih virov energije spremeniti in jim posvetiti večjo
pozornost. Najprej bi bilo potrebno razviti učinkovit sistem finančne podpore, vendar na
tak način, da ne bo kršil osnovnih konkurenčnih načel. Pomembno je tudi, da se spremeni
zavest državljanov članic EU ter da prispevajo vsaj en del k povečanju proizvodnje
obnovljivih virov energije. Obenem pa istočasno zmanjšajo izpuste toplogrednih plinov v
ozračje. S pravilnim ravnanjem z odpadki pripomorejo k čistosti okolja. V primeru, da se
odločijo za uporabo obnovljivih virov energije, pa je njihova pomoč še mnogo večja.
Napovedi združenja inštitutov so v Sloveniji, Evropi in svetu precej nižje od napovedi
industrije, ki predvideva strmo rast števila sončnih elektrarn. Skromne napovedi so
posledica velikega vpliva teh na cene električne energije, obremenjenost omrežja in
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prikrivanja potencialov. PV industrija je precej nepredvidljiva. Cene surovin neprestano
nihajo, zato nihajo tudi cene sončnih elektrarn. Prav tako se spreminjajo višine vladnih
podpor v obliki zagotovljene odkupne cene elektrike iz OVE ter s tem tudi napovedi
industrije, industrijskih združenj in vlad, ko gre za gradnjo sončnih elektrarn v prihodnosti.
Razhajanja med podatki je mogoče opaziti na domači, nemški in evropski ravni (Kalan,
2008, str. 20). V Sloveniji je postavitev sončnih elektrarn zaživela v letu 2009 z uvedbo
zagotovljene odkupne cene prek 400 EUR za MWh. Zaradi povečanja obsega gradnje
sončnih elektrarn je Konzorcij projekta PV LEGAL na spletu objavil največjo in najbolj
celovito bazo podatkov o projektnih postopkih in birokraciji, ki ovirajo gradnjo sončnih
elektrarn. Podatki so na voljo za 12 evropskih držav, med njimi tudi Slovenijo. Spletna
stran se nahaja na www.pvlegal.eu/database.html. Projekt so postavili na podlagi
šesmesečne obdelave rezultatov, in sicer po intenzivnem raziskovanju vseh 12 držav.
Kljub temu da so evropske države večinoma že prepoznale potencial fotovoltaike in ga
začele tako ali drugače uresničevati, trg ne more razviti vsega potenciala zaradi
birokratskih ovir.

4.6

UPORABA SONČNIH ELEKTRARN

4.6.1 SONČNO LETALO
Sončno letalo, imenovano Solar Impulse, sodi med super lahka letala narejena iz
karbonskih vlaken, saj tehta le dobrih 50 kg. Njegov razpon kril meri 22,5 metra. Krila so
prekrita s tankimi sončnimi celicami, ki polnijo baterijo iz litija in žvepla, ta pa nato
poganja motor letala. To je bil odločilen korak za vsa letala, ki jih bo v prihodnosti
poganjala sončna energija. Solar Impulse pa bo poletel še korak dalje. Solarno letalo
podjetja Zephyr ne le, da premaguje rekorde glede solarnega pogona letal, ampak podira
rekorde tudi pri letalih, s katerimi ne upravlja pilot. Letalo je za enkrat že preživelo sedem
dni v zraku, kar je dvakrat več od ostalih zabeleženih letov brez pilota, sedaj pa načrtujejo
že nov, 14-dnevni polet.
4.6.2 DIRKA SONČNIH AVTOMOBILOV
V Ameriki imajo kar nekaj tekmovanj »zelenih« avtomobilov, trenutno pa je najbolj
aktualno tekmovanje Sunrayce, saj je bila lani dvajseta obletnica tekmovanja, ki se je
prvič odvijalo leta 1990. Na tem tekmovanju se je pomerilo sedemnajst ekip z univerz v
ZDA, Kanadi, Nemčiji in Tajvanu, med seboj pa bodo tekmovali na 1931 km dolgi progi,
katere cilj je v Napervillu v zvezni državi Illinois. Res je, da so vozila, ki bodo tekmovala
zaenkrat več ali manj unikati, vendar pa so ekipe pokazale neverjetno zmogljivost teh
vozil. Na preteklih tekmovanjih je tako že bilo videti, da so ta vozila dosegla tudi več kot
160 km/h, čeprav so med dirko omejena na 100 km/h. Na dirki lahko vozila na sončni
pogon stestirajo glede aerodinamične zmogljivosti, lahke konstrukcije, sončnih celic,
baterije in električnih motorjev. Čeprav tako komercialno vozilo še ne bo prišlo na trg tako
kmalu, pa lahko vseeno inženirski razvoj na takšnih dogodkih pomaga pri promociji
izboljšanja transporta (Eko portal, 2010, str. 5).
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4.6.3 SONČNA DREVESA NAMESTO ULIČNIH SVETILK
Desetina vse elektrike, kolikor smo jo v minulem letu porabili v Evropi, je v dveh
milijardah kilovatnih ur izžarela v uličnih svetilkah po bolj ali manj osvetljenih mestnih
ulicah in pustila v okolju za seboj skoraj tri milijone ton emisij ogljikovega dioksida. S
postavitvijo »sončnih dreves« pa ulično razsvetljavo lahko bistveno zmanjšamo. Zanimiv
in učinkovit primer izhaja iz avstrijskega Gradca (z nekoliko manj prebivalcev kot v
Ljubljani), saj so z uvedbo energijsko učinkovitejše mestne razsvetljave v enem letu
(2005) zmanjšali porabo mestne elektrike za skoraj pol milijona kilovatnih ur in prihranili
mestni blagajni skoraj 70.000 EUR (Silvestra Rogelj-Petrič, 2008, str. 12).
V bistveno večjem Dunaju, ki obiskovalce navduši z enkratno osvetljavo svojih številnih
palač in mestnih znamenitosti, razmišljajo drugače. V mesto, ki v veliki meri živi od svoje
lepote, želijo vključiti tudi v varčevanje. Tako ni presenetljivo, da so estetsko lepa
»sončna drevesa« britanskega oblikovalca Rossa Lovegrova svojo svetovno premiero
doživela prav na Dunaju in prav na njegovi najlepši ulici Ring in prav pred institucijo, ki
skrbi za lepoto tudi v vsakdanjih stvareh, to je pred Muzejem uporabne umetnosti in
Univerzo za uporabno umetnost. Na pobudo direktorja Petra Noevera so jih tja »posadili«
na večer muzejske »odprte noči« 8. oktobra 2008, kjer so natanko ob 22.45 uri osvetlile
letni vrhunec javnega predstavljanja te znane dunajske ustanove. Gre za pet metrov in
pol visoke kovinske strukture, ki spominjajo na drevesne veje (ali še bolje na velikanski
šopek cvetja), z »listi« oziroma »cvetovi«, opremljenimi s sončnimi celicami (vsako
»drevo« ima deset sončnih svetilk, opremljenih s 36 sončnimi celicami) in z napajajočimi
se baterijami in elektronskim sistemom v steblih oziroma vejah ter senzorji za merjenje
jakosti svetlobe v ozračju in avtomatsko prižiganje in ugašanje sončnih luči ob mraku in
zori, so nato »poskusno« razsvetljevale ta del znamenite dunajske ulice ves oktober in še
malo v november, nato pa so jih »presadili« pred milansko Scalo. Od tam so se preselila v
Pariz in za njim v Frankfurt, nato pa še čez ocean v Los Angeles in še naprej preko
zemeljske oble v Tokio (Silvestra Rogelj-Petrič, 2008, str. 12).
Sončna drevesa so ulico pod seboj so s pomočjo ulovljene in uskladiščene sončne
svetlobe osvetljevala tudi še po štirih zaporednih oblačnih in brezsončnih dnevih.
Nadaljevanje raziskovanja je Lovergrove raziširil svojo miselnost in pričel z novim izzivom.
Postaviti še boljše sončno drevo, ki bi veje obračalo za soncem in ga lovilo. Ob enem bi se
tudi njegove »veje« prilagodile vremenu. »Bilo bi podobno kot živo drevo se tudi veje
sončnega drevesa v vetru združijo skupaj in kljubujejo tudi njegovim močnejšim sunkom,«
pojasnjuje Lovegrove, ki razmišlja tudi še naprej. Tako že proučuje možnost, kako bi svoja
nova drevesa opremil s posebnimi baloni, da bi hkrati tudi čistila zrak. Da bi bila torej ne
le po videzu marveč tudi po funkciji kar najbolj podobna pravim biološkim drevesom
(Silvestra Rogelj-Petrič, 2008, str. 12).

40

4.7

NAJVEČJE SONČNE ELEKTRARNE V SLOVENIJI IN SVETU

4.7.1 NAJVEČJE SONČNE ELEKTRARNE V SLOVENIJI
V Vrenski Gorici v Kozjanskem parku je v letu 2009 začela delovati največja sončna
elektrarna v Sloveniji. Malo fotonapetostno elektrarno Buče sta v okviru družinskega
podjetja postavila zakonca Mirko in Branka Dobravc, na leto pa naj bi proizvedla od
550.000 do 600.000 kilovatnih ur električne energije, kar je dovolj za okoli 200
gospodinjstev. Gradnja se je začela aprila 2009, julija pa je elektrarna že poskusno
obratovala. V začetku avgusta je dobila obratovalno dovoljenje, tako da deluje z močjo
420 kilovatov. Na jesen so njeno moč povečali na 530 kilovatov. Sama vrednost naložbe
je bila nekaj manj kot dva milijona evrov, 86 odstotkov denarja pa sta zakonca pridobila iz
slovenskega ekološkega sklada. Računata, da se jima bo naložba povrnila v slabih 12
letih, proizvedeno električno energijo bodo namreč prodajali v omrežje, kar je cenovno
najugodnejše. Sončna elektrarna je bila postavljena na nekdaj zaraščenem travniku. Ker
je košnja trave pod sončnimi celicami otežena, sta se Dobravčeva odločila pod celice na
pašo spustiti drobnico, saj naj je delovanje elektrarne ne bi motilo (A. M., 2009).
V letu 2010 pa je naziv največje strešne sončne elektrarne v Sloveniji pridobil investitor
Keter Invest d.o.o., ki je skupaj s podjetjem Bisol d.o.o. slavnostno otvoril največjo
strešno sončno elektrarno v Sloveniji. Največja strešna sončna elektrarna v državi z
nazivno močjo 998 kW, ki stoji na strehi Cimos TAM-a v Mariboru, je bila postavljena v
dveh mesecih. Na leto bo proizvedla 1200 MWh električne energije, njena posebnost pa je
v aerodinamični konstrukciji, ki so jo v podjetju Bisol razvili sami. Konstrukcija, na katero
so pritrjeni fotonapetostni moduli, je na streho položena brez prebojev v streho in
dodatnega pritrjevanja, aerodinamična oblika pa omogoča ob močnem vetru izredno
stabilnost. Večletne izkušnje na področju proizvodnje fotonapetostnih modulov Bisol
uspešno prenaša na gradnjo sončnih fotonapetostnih elektrarn. Vrhunski moduli, lastna
ekipa strokovno usposobljenih inženirjev, projektantov in monterjev zagotavljajo visok
energijski izplen in sončne elektrarne z najvišjim donosom za investitorje. Investitor Keter
Invest d.o.o., se aktivno vključuje v projekte na področju pridobivanja energije iz
obnovljivih virov. Zavedajo se, da energetika postaja vse večji in pomemben del
gospodarstva in je hkrati ena glavnih osi razvoja. Za izvajalca Bisol so se odločili, ker
zaupajo v kakovost in se zavedajo, da lahko edino vrhunska izvedba s skrbno izbiro
posameznih komponent omogoča varno in donosno naložbo za prihodnost (Spletna stran
podjetja Bisol, 2010). V letu 2011 je podjetje Bisol v sodelovanju z banko Volksbank v
dveh mesecih zgradilo največjo elektrarno na Koroškem. Elektrarna je postavljena na
streho podjetja Interevropa v Dravogradu. Sama elektrarna bo letno proizvedla
predvidoma 1,1 gigavatne ure električne energije in bo s tem zadostila potrebam 275
gospodinjstev.
Med večjimi sončnimi elektrarnami v Sloveniji je tudi fotovoltaična elektrarna, ki stoji v
Ajdovščini, na strehi poslovnega objekta pri letališču (Pipinstrel d.o.o, g. Ivo Boscarol).
Skupna moč fotovoltaične elektrarne je v prvi fazi 107 kW, predvidena letna proizvodnja
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pa je 121.000 kWh, kar zadošča za potrebe približno 28 gospodinjstev. Površina same
elektrarne je 600 m2, stala pa je okoli 400.000 EUR. Prav tako je omembe vredna tudi
malo manjša sončna elektrarna v Stahinju. Njena moč je 83 kW, predvidena letna
proizvodnja pa 83.000 kWh. Postavljena je na srednji biotehniški šoli, kar je obenem tudi
zelo poučno za vse učence te šole, saj jim na razna izobraževanja v tej smeri ni potrebno
hoditi drugam. Prav gotovo je to tudi neke vrste izobraževalna ustanova za vse ostale šole
po Sloveniji, ki bi si lahko biotehniško šolo vzele za vzgled. Še ena izmed večjih sončnih
elektrarn je postavljena na streho HE Vrhovo (Savske elektrarne), katere moč je 77 kW,
predvidena letna proizvodnja pa 74.600 kWh. Na jezu HE Mavčiče je bila v letu 2006
zgrajena sončna elektrarna z močjo 72 kW, njena predvidena letna proizvodnja pa se
giblje okoli 72.000 kWh. Investicija, ki se bo investitorju povrnila v dvanajstih letih, je
vredna približno 200.000 EUR in oskrbuje približno 10 povprečnih slovenskih
gospodinjstev. Sončna elektrarna, ki je na kongresnem centru Brdo, je moči 42 kW,
predvidena letna proizvodnja znaša okoli 44.200 kWh (44,2 MWh), kar je enako porabi 14
slovenskih gospodinjstev. Če omenjeno proizvodnjo ovrednotimo v obliki emisij
toplogrednih plinov CO2, to pomeni, da je z novo elektrarno vsako leto svetu prihranjenih
več kot 20 ton emisij CO2.
4.7.2 SONČNE ELEKTRARNE NA ŠOLE
Slovenija ima glede na sporočilo službe v šolah velik potencial za proizvodnjo elektrike iz
fotovoltaike (PV), saj je v Sloveniji 1067 šol s 360.000 kvadratnimi metri južno ležečih
streh. Na njih bi lahko zgradili sončne elektrarne z močjo več kot 30 megavatov oziroma
proizvedli 32,5 gigavatne ure elektrike na leto ter privarčevali 42.200 ton ogljikovega
dioksida (ob proizvodnji enake količine elektrike v Termoelektrarni Šoštanj). Ta električna
proizvodnja bi bila enaka konstantni proizvodnji 4,7 megavata, kar pomeni 0,25 odstotka
skupne električne proizvodnje v Sloveniji. Žal v Sloveniji še vedno nimamo dovolj razvite
infrastrukture ter možnosti subvencij ne izkoriščamo dovolj. To posledično pomeni, da v
Sloveniji električnih avtomobilov še ne bo. Trenutno je na trgu le nekaj prototipov
električnih avtomobilov. Na Fakulteti za elektrotehniko in še na nekatarih drugih lokacijah
po Sloveniji, so za to namenjeni avtomobilski polnilci.
4.7.3 NAJVEČJE SONČNE ELEKTRARNE V EU IN SVETU
Država v EU, ki je glede obsega instaliranih zmogljivosti sončnih elektrarn največja, je
Nemčija. Razlog za uspeh so že pred leti sprejeti ustrezni pogoji za tak razvoj ter velik
delež domačega trga. Razvite so bile številne nove tehnologije in produkti ter ustvarjeno
veliko novih kvalitetnih delovnih mest. Odprti so bili novi izvozni trgi, kar govori o
narodnogospodarskih koristih tovrstne politike, zato se mi zdi primerno, da jo posnema
tudi Slovenija. V Nemčiji je na celotnem področju fotovoltalike (od proizvodnje opreme,
raziskovalne dejavnosti, načrtovanja do gradnje) že okoli 30.000 zaposlenih. Dinamično
rast je nemška fotovoltaika doživela leta 2006 z močno industrializacijo. Višja stopnja
profesionaliziranosti, avtomatizirana široka proizvodnja in številne inovacije označujejo
trenutni proces razvoja. S pomočjo močnega investiranja v nove proizvodne enote v
preteklem letu beležijo napredek na področju industrijskih strojev za proizvodnjo opreme
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za sončne elektrarne. V Nemčiji je bilo v letu 2006 postavljenih več kot 15 industrijskih
obratov za proizvodnjo fotonapetostnih modulov. Njihova proizvodnja bo skoraj v celoti
namenjena pokrivanju povpraševanja na nemškem trgu (96 %). Sama proizvodnja in tudi
razpoložljive zmogljivosti so se bistveno povečevale vse do pojava ozkega grla pri oskrbi s
silicijem. Tudi na tem področju razsmernikov so nemška podjetja vodilna v svetu. Pri letni
proizvodni kapaciteti 900 MW je bila v letu 2005 proizvodnja razsmernikov 570 MW
skupne moči (Šijanec, 2008, str. 30).
Med tem ko je Nemčija vodilna na tem področju, je Španija v uporabi sončne energije bolj
na začetku. Študija, ki jo je izvedel Greenpeace, je pokazala, da bi Španci z zmogljivimi
sončnimi elektrarnami že v nekaj desetletjih pokrili celotno povpraševanje po električni
energiji. Za razliko od Nemčije, ki vlaga v OVE predvsem zato, da bi s tem koristila okolju,
Španci vlagajo v alternativne vire energije le zato, ker iščejo zaslužek. Obe državi imata
pomembno vlogo pri razvoju fotovoltaike predvsem zaradi sprejete ustrezne zakonodaje.
Postopki postavitve sončnih elektrarn so hitrejši, bolj dostopni vlagateljem, imajo možnost
lažjega priključevanja na električno omrežje, urejene ekonomske zadeve glede DDV,
dohodnine ter ostalih stroškov. Vse to pa razvoj fotovoltaike le še pospešuje. V zaledju
španskega pristaniškega mesta Almeria je gričevnata pokrajina povsem izsušena
(temperatura poleti se povzpne na 45 °C). Na njej stoji raziskovalni center Platforma
Solar. Delo znanstvenega centra so približno 80 km severozahodno stran začeli preizkušati
v letu 2007. Na tej planoti Guadix je nemška družba Solar Millenium zgradila elektrarni na
sončno energijo Andasol 1 in Andasol 2. Sončna elektrarna Andasol 1, s 50 MW moči, je
začela delovati v letu 2008, Andasol 2 pa leto kasneje. Sama površina sončnega kolektorja
meri 510.000 m2. Proizvede približno 179 GW ur električne energije na leto in tako z
okolju prijazno energijo oskrbuje okoli 200.000 ljudi. Ta sončna elektrarna pa v Španijo
poleg veliko število sončnih dni na leto privabi tudi množico turistov, dopustnikov in
predvsem evropskih podjetij, ki izkoriščajo sončno energijo. Družbe Solarworld, Solar
Millenium in Conergy si delijo trg s španskimi elektrokoncerni (Union Fenso, Endeso,
Acciono, Abengoo ...). S proizvodnjo v letu 2008 in prodajo elektrike s sončne energije so
imele do 550 milijonov EUR prihodka. Conergy, ki ima v Španiji 200 zaposlenih, naj bi v
solarne parke v prihodnjih letih vložil do 400 milijonov EUR. Španci so glede pridobivanja
elektrike iz sončne energije do uvedbe subvencijske politike nekoliko zaostajali za ostalimi
evropskimi državami. Po njej se je izkoriščanje sončne energije približalo evropskemu
(Held, 2009, str. 28-35). Sredi leta 2007 je v Španiji (v bližini Seville) pričela delovati tudi
sončna elektrarna z močjo 11 MW. Samo ta elektrarna bo izpust toplogrednih plinov
zmanjšala za 16.000 ton na leto. V tem delu Španije imajo v planu do leta 2013 zgraditi
elektrarne, ki bodo imele skupno moč 300 MW, kar zadošča za preskrbo več kot 120.000
gospodinjstev. Špansko-britansko podjetje Sunstroom v severni španski provinci Nevarri
gradi 10 MW elektrarno. Zasebnim vlagateljem, ki vlagajo v solarne parke, je deset let
zagotovljen 10 % donos. Poleg tega pa lahko uveljavljajo tudi davčne olajšave. Upravljalci
solarnih parkov za vsako kW/h elektrike, ki jo pošljejo v omrežje, dobijo 0,44 EUR
(Urbanja, 2007, str. 26).

43

Na Portugalskem so v letu 2009 zagnali največjo sončne elektrarno na svetu, katere vršna
moč je 62 MW. Njene celice se raztezajo na 60 ha. Portugalska je ena izmed najbolj
osončenih evropskih držav in ima približno 137 sončnih dni na leto. Ob takih dnevih
sončne elektrarne delujejo z močjo 20 MW, kar zadostuje za 8000 gospodinjstev. Izpust
toplogrednih plinov se je tako na Portugalskem zmanjšal za 30.000 ton na leto. Cilj
portugalske vlade s postavitvami sončnih elektrarn takih razsežnosti je zmanjšanje
odvisnosti od uvoza energije.
Sosednja Avstrija ima delež 24,3 % vse energije iz obnovljivih virov energij. Avstrijska
vlada je 1996 leta uvedla davek na elektriko in plin, z izjemo produktov iz obnovljivih
virov. Leta 1994 je bila uvedena promocijska tarifa za energijo iz sonca, vetra in biomase.
Glavne prioritete so nadaljnji razvoj hidroelektarn, biomasa v obstoječih termalnih obratih,
rastline za biogoriva ter sončna energija. Zanimiv primer uporabe sončnih modulov v
umetnosti je sončna cesta – »Solarstrasse«, dolga 3,5 km v mestu Gleisdorf. Vzdolž 3.5
km dolgega odseka so nameščeni različni, tudi umetniški objekti, ki jih tako ali drugače
napajajo sončne celice. Italija je na Siciliji v letu 2009 zgradila sončno elektrarno moči 5
MW, in s tem prihranila do 7300 ton toplogrednih plinov na leto. Italija je bila poleg
Španije, Nemčije, Luksemburga, Francije in Danske ena izmed prvih držav, ki je začela s
pretvarjanjem električne energije iz sončnih modulov in ostalih virov.
Grška vlada ima obsežen pristop za vzpodbudo obnovljivih virov energije. Zakon
2244/1994 so okrepili z odločbo 8295/1995 za odpravo omejitev električne proizvodnje
neodvisnim proizvajalcem do 50 MW. Grčija ima poleg Nemčije, Italije in Španije
ugodnejše odkupne cene elektrike, pridobljene s sončnimi viri. V Španiji se za naložbe v
sončne elektrarne odločajo celo pokojninski skladi.
Abu Dabi - Sončna elektrarna Shams 1 (Shams v arabščini pomeni sonce) bo največja na
svetu in prva tovrstna na Bližnjem vzhodu. "Smo na pravi poti, da naredimo Abu Dabi
glavni vir in mednarodno prestolnico obnovljive energije in trajnostnega razvoja," je
povedal prvi mož družbe Masdar sultan Ahmed al Jaber. Masdar sicer v tem
najbogatejšem izmed Združenih arabskih emiratov gradi posebno mesto obnovljivih virov
energije, kjer naj bi svoj sedež našla najbolj prodorna podjetja v tej panogi, mesto pa naj
bi bilo tudi eno najbolj trajnostnih in energetsko učinkovitih naselji na svetu. Elektrarna bo
pokrivala 2,5 km2 veliko območje in bo imela zmogljivost 100 megavatov. Gradnja se bo
začela v tretjem četrtletju leta 2010 in bo predvidoma zaključena v dveh letih. Stroški
gradnje so ocenjeni na okoli 600 milijonov dolarjev. V konzorciju bo imel Masdar 60odstotni lastniški delež, Total in Abengoa Solar pa bosta imela vsak po 20-odstotni delež.
Emirat Abu Dabi si je zastavil cilj, da bo do leta 2020 sedem odstotkov vse energije
pridobival iz obnovljivih virov. Elektrarna Shams 1 je prvi večji korak k temu cilju, sledila
pa naj bi gradnja Shams 2 in Shams 3. V Abu Dabiju povpraševanje po električni energiji
višek doseže čez dan zaradi uporabe klimatskih naprav, istočasno pa sonce sveti
najmočneje. Posledično je uporaba PV odlična rešitev (Delo, 2010, str. 5).

44

Največja svetovna elektrarna na sončno energijo je s pridobitvijo dovoljenja za gradnjo, ki
ga je izdala kalifornijska komisija za energijo, prešla prek pomembne ovire. Elektrarna
Blythe v Kaliforniji bo stala okrog 6 milijard dolarjev. Načrtovalo jo je podjetje Chevron
skupaj s podjetjem Solar Millenium. Moč elektrarne bo tisoč MW. Za primerjavo: Lani so v
ZDA postavili za 481 MW sončnih elektrarn. Danes imajo največje sončne elektrarne moč
med 20 in 350 megavati. Elektrarna Blythe bo pravzaprav skupina štirih elektrarn po 250
megavatov. Prva naj bi energijo začela pridobivati leta 2013. Elektrarna bo energijo
pridobivala s sistemom ogledal, ki bodo grela vodo in ustvarjala paro, ta pa bo poganjala
generatorje. Projekt elektrarne Blythe je eden od devetih, ki so v Kaliforniji skušali
pridobiti vsa dovoljenja do konca leta 2010. S tem bodo projekti upravičeni do subvencije,
ki bo zajemala do 30 odstotkov celotne investicije. Če bodo vsi projekti uresničeni, bodo
elektrarne dajale novih 4300 megavatov električne energije, a ne pred letom 2013.
Gradnjo elektrarne Blythe je moral odobriti še Urad za upravljanje z javnimi zemljišči, ki se
je o zadevi izrekel meseca novembra. Da bi privabili najboljše zunanje investitorje morajo
podjetja, ki načrtujejo elektrarno, dobiti tudi posojilo Urada za energijo, ki še preučuje
načrte elektrarne in njene modele financiranja (Sončeve pozitivke, 2010).

4.8

IZRABA OSTALIH OVE V SLOVENIJI IN EU

Na podlagi doseganja zastavljenih ciljev v skladu z direktivo 20011771ES do leta 2010
(Tabela 5) med primerjanimi državami najbolj izstopata Nemčija in Madžarska, ki sta
ciljne deleže električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov, že presegli in ob enem
dosegli zastavljen cilj. Sledi jima Danska, ki je dosegla zahtevano raven, ter Slovenija in
Avstrija, ki se cilju še ne približujeta. Vse države imajo veliko dela, da bodo dosegle z
novo direktivo 2009/28IES zastavljene cilje za leto 2020 glede na deleže OVE v skupni
porabi energije (Tabela 6).
Tabela 5: Delež el. energije, proizvedene iz OVE v skupni porabi glede na l. 2010 (v %)

Danska
Nemčija
Madžarska
Avstrija
Slovenija

1997

2007

2010

8,9 %
4,3 %
0,8 %
67,5 %
26,9 %

29 %
15,1 %
4,6 %
59,8 %
22,1 %

29 %
12,5 %
3,6 %
78,1 %
33,6 %

Vir: Eurostat (2009).
Pri primerjavi podatkov iz tabel najbolj izstopa Slovenija s svojo negativno rastjo deleža
električne energije proizvedene iz obnovljivih virov (Tabela 5) in deleža energije iz OVE
(Tabela 6). Pri OVE se torej soočamo z negativnimi trendi, ki nikakor niso skladni s cilji, ki
jih ima Slovenija na tem področju. Nemčija in Madžarska, napredujejo proti zastavljenim
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ciljem. Ostale države le počasi napredujejo proti zastavljenim ciljem. Posledično je tudi
cilj, ki naj bi ga na tem področju dosegla EU kot celota, težje.
Tabela 6: Delež el. energije, proizvedene iz OVE, v skupni porabi glede na l. 2020 (v %)

2005

-

,~

2007

2020

Danska

17 %

17,3 %

30 %

Nemčija

5,8 %

8,3 %

18 %

Madžarska

4,3 %

5,3 %

13 %

Avstrija

23,3 %

23,8 %

34 %

Slovenija

16 %

10 %

25 %

Vir: Eurostat (2009).
Poleg osnovnih spodbud, kot so informiranje javnosti, spodbujanje raziskav in razvoja,
poenostavitve upravnih postopkov ter zakonodajnih in gradbenih regulacij obravnavane
države uporabljajo tudi finančne spodbude, razvidne iz Tabele 7. Podporni sistemi
temeljijo na sistemu fiksnih cen, katerega uporablja večina držav članic ED. Kljub temu da
vse države v osnovi uporabljajo sistem fiksnih cen, se le-ti v veliki meri med seboj
razlikujejo glede na ročnost trajanja in višino podpor, velikostne razrede proizvodnih
naprav, metodologijo določanja podpor za posamezne vire, obveznost odkupa OVE,
dodatne ugodnosti idr (Bajec, 2006, str.36 ).
Tabela 7: Ukrepi za vzpodbujanje uporabe energije, pridobljene iz OVE
FINANČNE VZPODBUDE

Država

obvezen sistem fiksnih
cen
sistem odkup el.
kvot
energije
zagotovljena
cena

znižana
davčna
stopnja

posojila s
subvencionirano
obrestno mero

Danska
Nemčija

x
x

x

x
x

Madžarska

x

x

x

x

Avstrija
Slovenija

x
x

x

x
x

x
x

investicijske
spodbude

x

x
x

20 let
20 let
življenjska doba
naprave
10 let
15 let

premija
x

x

Vir: Renewablwe Energy Country Projiles (2008).
Uspeh ni odvisen samo od izbire samega instrumenta, temveč od njegove razširitve in
nadgradnje. Vse države razen Avstrije so v preteklosti spreminjale sisteme podpor na
bolje. Do leta 2005 je predhodni sistem Avstrije pomembno vplival na rast vetrnih
elektrarn, malih hidroelektrarn in elektrarn na biomaso. Po amandmaju, sprejetem leta
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2006 je trg stagniral. Z najnovejšim amandmajem želijo ponovno zmanjšati investicijsko
tveganje. Sistem podpor je živ sistem, ki se spreminja, pri tem pa je pomembno, da se pri
dopolnjevanju podpornih shem že sprejete odločitve ne spreminjajo, oz. da stari
proizvajalci obnovljive energije niso na slabšem. Potencialni investitorji se bodo za naložbo
v OVE odločili, v kolikor bodo vedeli, v kaj se spuščajo. S kontinuirano politiko
spodbujanja OVE, ki zagotavlja varnost naložbe in zmanjšuje tveganje, se povečuje delež
OVE. Glavni razlog za uspeh Nemčije ni bila izbira tega sistema, temveč ozračje
stabilnosti, ki jim ga je uspelo s tem sistemom vzpostaviti. Nemčija zagotavlja 20-letno
odkupno ceno elektrike glede na posamezen vir. Ob zagotovljeni višini podpore je
pomemben tudi sistem fiksnih cen in obvezen odjem OVE. Večletno trajanje podpore in
investicijska gotovost sta bistvenega pomena za povečevanje deleža energije, proizvedene
iz obnovljivih virov. Sloveniji je pred zadnjo spremembo EZ in z njim povezanimi uredbami
manjkala prav stalnost podpore v daljšem časovnem obdobju delovanja proizvodnih
naprav. Z novo uredbo, sprejeto maja 2009, se ta pomanjkljivost odpravlja. Država 15 let
zagotavlja odkup električne energije po ceni, veljavni na dan podpisa pogodbe o odkupu
električne energije s sistemskim operaterjem (Bajec, 2009, str. 49). Dejstvo je, da čim več
finančnih sredstev je na voljo in čim ugodnejši so pogoji za pridobitev le-teh, tem več
investitorjev se bo odločilo za naložbo v obnovljive vire energije. Glede na to, da so
finančni viri navadno omejeni, je potrebno najti najučinkovitejšo kombinacijo ukrepov.

4.9

PRIHODNOST SONČNIH ELEKTRARN

Naložba v sočno elektrarno je velik finančni zalogaj za vsakega investitorja. Nepovratna
sredstva za izgradnjo sončne elektrarne se trenutno pridobijo preko dveh vladnih ukrepov.
Za ustanovitev in razvoj mikro podjetij in srednje velikih podjetij se uporablja Ukrep 312,
za razvoj podeželja pa Ukrep 311. O obeh primerih je mogoče pridobiti do 50 %
nepovratnih sredstev, katera dobimo povrnjena po postavitvi sončne elektrarne. V naprej
pa mora investitor vedeti, ali so sredstva odobrena ali ne. Omenjena informacija nam
mora biti znana že pred pričetkom gradnje. S tem, ko pridobimo subvencijo s strani EU se
nam zniža subvencionirana cena zagotovljenega odkupa električne energije po posebni
formuli, ki je že opisana v magistrskem delu. Postopek oddaje vloge za pridobitev
subvencije ni tako zahteven, da ga ne bi zmogel izpeljati investitor sam. Tudi na tak način
lahko prihrani kar nekaj denarja. Še vedno pa je poudarek pri sami ideji postavitve sončne
elektrarne. V primeru, da smo na začetku naredili kakšno napako pri izračunih, se kaj
kmalu lahko izkaže za velikih dodaten finančni zalogaj. Takega primera pa si zagotovo ne
želi noben bodoči investitor.
Razvoj sončnih elektrarn v prihodnosti temelji na čim tanjši sončni modul. Na tem
področju je zaznati velik tehnološki napredek. Do sedaj so predstavili najtanjšo sončno
celico, in sicer natisnjeno na papir. Omenjena celica je še v fazi raziskovanja. Tehnika, s
katero papir prekrijejo s semiprevodnim materialom s procesom, podobnim pri brizgalnih
tiskalnikih, je obetaven način za proizvodnjo lažjih kolektorjev. Materiali, ki so jih
uporabili, so različne barve, in celice, ki so približno od 1,5 odstotka do 2 odstotka
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učinkovitejše pri pretvorbi sončne energije v električno. Celice in barvo je sicer možno
nanesti na katerikoli material.
Prav tako v prihodnosti poizkušajo izdelati sončno celico, ki bi bila vgrajena v okna
stanovanjskih zgradb. To bi izgledalo podobno, kot izgledajo cerkveni vitraži. Manjše
celice, povezane v celoto, sestavljene na podlagi različnih vzorcev, bi popestril pusto
gradnjo, ob enem pa bi tudi predstavljale energetsko učinkovitost. Prva država, ki se je
spopadla s tem izzivom, je Kitajska. Stekleno okno, ki lahko proizvaja elektriko s pomočjo
sončne svetlobe, je tudi moderno zasnovano. Največ energije proizvajajo okna, vgrajena v
mansarde, najmanj pa okna, ki so na senčni strani. Sončne celice naj bi bile že v začetku
ekonomične. Cena je manjša v primerjavi z navadnimi celicami. Trenutno so na voljo le
steklena okna do 0,06 kvadratnega metra in proizvajajo 2 vata energije. Ker vlakna teh
celic niso iz silicija (ampak so v kristalni obliki), jih je mogoče lepiti na tanjše in prosojne
podlage. Bolj bodo okna svetlobno neprepustna (temnejša), več energije semo proizvedli.
S tem semo nadzorovano senčili sončno svetlobo.
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5 GRADNJE
SONČNE
OPREDELITEV
5.1

ELEKTRARNE

IN

CENOVNA

POSTAVITEV S PREDVIDENIM TERMINSKIM PLANOM

V Tabeli 8 sem s terminskim planom prikazala postopke dela, ki jih je potrebno izvesti za
postavitev sončne elektrarne na streho objekta ter predviden časovni okvir za posamezno
fazo oziroma aktivnost.
Tabela 8: Terminski plan postavitve PV

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

Aktivnost
Izdelava dokumentacije (analiza postavitve)
Sprejem odločitve o naložbi
Izbor izvajalcev del in dobaviteljev opreme
Dobava in montaža opreme
Projekt elektro instalacij
Lokacijska informacija
Vloga, mapna kopija, izpiski ...
Pridobitev soglasja za priključitev na omrežje
Uporabno dovoljenje
PID
Poročilo o prevzemnih meritvah
Pridobitev deklaracije o prevzemnih meritvah
Pogodba o zagotavljanju podpore
Proizvodnja električne energije

Vir: Terminski plan postavitve sončne elektrarne (Bisol, 2008).
Celoten projekt je večfazen, saj vsebuje študije z analizo postavitve sončne elektrarne,
izbor najbolj optimalne opreme glede na parametre analizirane lokacija, ter pridobitev
vseh dovoljenj in postavitev elektrarne. Predviden čas za izvedbo vseh postopkov je od 69 mesecev.

5.2

OCENA MOŽNOSTI ZA POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE

Na začetku same postavitve sončne elektrarne se mora investitor zavedati, da le-ta ne bo
postavljena iz danes na jutri. Z upoštevanjem vseh rokov za pridobivanje ustreznih
dovoljenj in izvedbo upravnih postopkov bo od odločitve za postavitev sončne elektrarne
do prvega izstavljenega računa za pridobljeno elektriko potrebnega vsaj pol leta, pri večjih
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in zahtevnejših projektih pa tudi več. Prav tako ne smemo pozabiti na stroške poslovanja
sončnih elektrarn. Stroški, ki nastanejo pri poslovanju sončnih elektrarn, so predvsem
stroški amortizacije, redne kontrole in servisiranja ter stroški zavarovanja. Stroški
amortizacije predstavljajo večji delež v skupni vsoti stroškov. Po desetih letih obratovanja
elektrarne se ti stroški delno zmanjšajo, saj se v tem obdobju dokončno amortizirajo
nekatere investicijske postavke. Manjši delež stroškov predstavljajo stroški obratovanja
sončnih elektrarn. V teh stroških je v začetnih letih obratovanja vključen strošek v višini
0,1 % investicije za letno zavarovanje sončnih modulov.
Stroški upravljanja in servisiranja so nizki, saj ko je sistem enkrat postavljen, deluje
povsem avtomatsko, vzdrževanje oziroma servisiranje sistema pa je potrebno le v primeru
napak in okvar. Predvideno je, da se bo na podlagi pridobljenih izkušenj s postavitvijo SE
in vlaganjem v razvoj postopoma zmanjševal tudi strošek vzdrževanja. Po sedmem letu
obratovanja oziroma zadnjem letu investiranja pa so predvideni minimalni konstantni
stroški vzdrževanja in obratovanja. V kolikor je investiranje odvisno od dolžniškega
kapitala, pa predstavljajo največji delež v skupni vsoti vseh stroškov prav obresti za
odplačilo kreditov. Za lastnika sončne elektrarne je smiselno, da se registrira kot
samostojni podjetnik. Če sončno elektrarno naložbenik postavi kot fizična oseba, plača pri
nakupu elektrarne z montažo le 8,5-odstotni DDV, kar je samo navidezno bolj ugodno.
Slaba stran je, da gre prihodek od prodane elektrike v dohodninsko osnovo. Če naložbenik
postavlja elektrarno kot pravna oseba, ki je davčni zavezanec, dobi 20-odstotni DDV
povrnjen. V tem primeru mora podjetje registrirati dejavnost proizvodnje električne
energije. Sončna elektrarna je lahko tudi dodatna dejavnost na kmetiji. Pri komponentah,
če se slovenska podjetja lotijo posla v tako velikem obsegu kot je podjetje Bisol, to
pomeni tudi zelo veliko nabavo surovin. V tem primeru je težko najti slovenskega
dobavitelja, ki bi z majhnimi količinami zmogel doseči konkurenčnost pri proizvodnih
zmogljivostih in ceni surovin. To še ne pomeni, da nimajo slovenskih dobaviteljev, 26
odstotkov dobaviteljev in izvajalcev je namreč slovenskih podjetji. Dobavitelji podjetja
Bisol, denimo podizvajalci, ki postavljajo manjše sončne elektrarne, delajo po njihovih
načrtih in z materialom oziroma surovinami, ki jih kupujejo na tujih trgih (recimo
podkonstrukcije), saj lahko zaradi velikih količin dosežejo dobre cene (Merc, 2010, str.
25). Če želimo ostati konkurenčni, smo preprosto prisiljeni kupovati na svetovnem trgu pri
najboljšem ponudniku v velikih količinah. Torej, prvi razlog, da ne kupujemo materialov in
surovin v Sloveniji, je manjša konkurenčnost slovenskih podjetij, drugi razlog pa sta
preslaba specializacija in premajhno poznavanje dejavnosti. Na primer: na videz preprosta
škatlica z električnimi priključki je izdelana iz plastike. Ta plastika pa je zelo kompleksna,
ima steklena vlakna in mora ustrezati visokim standardom odpornosti proti ognju. Teh
izdelkov naša podjetja ne morejo ponuditi (Merc, 2010, str. 26).
Za oceno »na palec« je potrebno pomnožiti povprečni energijski donos 1050 kWh/kWp
(letni energijski donos v Sloveniji) z inštalirano močjo elektrarne. Tako dobimo letno
proizvodnjo električne energije v kWh. Za natančnejšo oceno izračuna pridobljene
električne energije se uporablja računalniški program, ki upošteva desetletno povprečje
osončenja za posamezne kraje, upošteva tudi nadmorsko višino, način vezave in izkoristke
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uporabljenih tipov modulov in razsmernikov. Upoštevati je treba senčenje iz okolice in
lego objekta. Tako je lahko mogoče realno napovedati pridobivanje električne energije za
vsak konkreten primer. Izgradnja sončne elektrarne je vsekakor povezana z vračilom
vloženih sredstev. Najprej mora investitor razmisliti o legi, od katere je odvisna
rentabilnost same investicije. Sončni paneli naj bi bili obrnjeni proti jugu in ne smejo
odstopati več kot 60 stopinj v smeri vzhoda ali zahoda, sprejemljiv naklon PV-panela je še
med 20 in 45 stopinjami. Med najbolj pogostimi lokacijami so strehe ali pa gradbena
parcela na sončni legi (Atelšek et al, 2010).
5.2.1 MOŽNI VIRI FINANCIRANJA
Obstaja več načinov financiranja:

Nepovratna sredstva:
-

-

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano redno objavlja razpise za
pridobitev nepovratnih sredstev za diverzifikacijo nekmetijskih dejavnosti
ter
dodeljevanje sredstev kot podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.

Krediti s strani Ekološkega sklada:
-

trenutno so razpisani ugodni krediti za izgradnjo sončnih elektrarn,
možno je kreditiranje do 90 % investicije (realno nekje 85 %).

Krediti s strani bank:
-

možno je pridobiti ugodne kredite za izgradnjo sončnih elektrarn,
možnost pridobitve garancij za kredit in subvencijo obrestne mere.

-

obstajajo tudi možnosti leasinga sončne elektrarne.

Leasing:

Lastna sredstva:
-

za postavitev sončne elektrarne si je potrebno zagotoviti tudi lastno
financiranje naložbe, in sicer v višini od 10 do 50 %, odvisno predvsem od
zahtev bank ali drugih finančnih institucij.

Za veliko večino je strošek postavitve sončne elektrarne cenovno zahteven projekt, zaradi
katerega se velika večina bodočih lastnikov sončnih elektrarn odloči za kredite. Razlika je
med fizičnimi in pravnimi osebami. Fizične osebe lahko zaprosijo za kredit Ekološkega
sklada: Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov 39OB08A. Predmet razpisa je
ugodno kreditiranje občanov za naložbe na območju Republike Slovenije, med drugim tudi
za namestitev naprav za pridobivanje električne energije iz sončne energije z nazivno
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močjo do 50 kWp. Za pridobitev kredita za okoljevarstvene programe je potrebno
predložiti vlogo z vso zahtevano dokumentacijo in dokazili. Mapo z razpisno
dokumentacijo lahko pridobimo na skladu. Dokumentacija je razvrščena v poglavja ter
vsebuje navodila in obrazce za sestavo vloge. Na podlagi pridobljenih podatkov so krediti
dodeljeni v skladu z razpisnimi pogoji posameznega razpisa. Za vodenje kreditov in
garancij ter drugih oblik pomoči, pripravo pogodb in druge stroške, povezane s kreditom
oziroma drugo obliko pomoči, mora vlagatelj plačati nadomestilo v skladu s Tarifnim
pravilnikom.
Pravne osebe lahko zaprosijo za kredit Ekološkega sklada, Javni razpis za kreditiranje
okoljskih naložb pravnih oseb in samostojnih podjetnikov 40PO08. Cene sončnih elektrarn
so se v zadnjem letu precej znižale, kar je posledica znižanja cen modulov. Spomladi 2008
je bila cena okrog 5.000 EUR + DDV/kWp za postavitev sončne elektrarne na ključ, danes
pa dosegamo cene pod 3.000 EUR + DDV/kWp (Jereb, 2009).
5.2.2 SOFINANCIRANJE IZGRADNJE SONČNE ELEKTRARNE S STRANI EU
Za investicije v obnovljive vire energije, kamor uvrščamo tudi investicije sončne
elektrarne, je na voljo več ugodnih virov financiranj. Namenska sredstva so razpisana
preko razpisov za razvoj podeželja, kjer so na voljo subvencije za postavitev
fotovoltaičnega sistema za proizvodnjo električne energije. Možno je pridobiti do 50 %
nepovratnih sredstev za financiranje investicije, vendar je potrebno vedeti, da se s
pridobitvijo subvencij iz sredstev EU zniža zagotovljena odkupna (subvencionirana) cena
elektrike, ki jo proizvede sončna elektrarna. Kakršna koli prejeta pomoč se lahko šteje za
subvencijo (nepovratna sredstva, subvencionirani krediti …). V primeru, da bo prosilec
prejel kakršno koli pomoč, mora to navesti v vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi
podpore, oziroma naknadno, v kolikor je bila vloga oddana pred prejetjem subvencije.
Prav tako mora prosilec k vlogi priložiti vse kopije ustreznih dokumentov o prejemu
subvencije, iz katerih je razvidna višina subvencije ter drugi pogoji v zvezi z njo. Zaradi
prejetih subvencij se nespremenljivi del referenčnih stroškov zmanjša za prejeti znesek.
Če je vloga popolna in so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za pridobitev podpore, bo
agencija v upravnem postopku proizvajalcu izdala odločbo o dodelitvi podpore. V odločbi
bodo opredeljeni vrsta podpore, obdobje, za katero se zagotavlja podpora ter višina
podpore oziroma velikostni razred, v katerega je uvrščena proizvodnja naprava. Podpore
se izvajajo kot zagotovljen odkup električne energije ter finančna pomoč za tekoče
poslovanje, ki pomeni razliko med proizvodnimi stroški in predvideno tržno ceno električne
energije.
Pri sofinanciranju izgradnje sončne elektrarne si lahko pomagamo tudi z nepovratnimi
sredstvi. V Uredbi o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od
kvalificiranih proizvajalcev električne energije (UL št. 25/22. 3.2002 na str. 2026 14. člen)
piše: "Kvalificiranim elektrarnam, ki dobijo nepovratno državno subvencijo, se za vsakih
10 % prejete nepovratne državne subvencije glede na višino investicije, enotna letna cena
oz. enotna letna premija zmanjša za 5 %". Pri tem velja paziti, saj obstaja, da se bo
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uredba spremenila tako, da se bo za vsakih 10 % prejete nepovratne državne subvencije
glede na višino investicije enotna letna cena in enotna letna premija zmanjša za 10 %.
Vendar te uredbe še ni. Sicer pa se trenutno pripravljajo nove uredbe, ki bodo usklajene z
novim EU-UPB2 (UL 70/2008 z dne 11. 7. 2008).
Odkupne cene električne energije so v letu 2010 za 20 % nižje od izhodiščih cen za leto
2009. V prihodnjih letih se bodo odkupne cene še zniževale. Pocenitve so logične, saj se
je material pocenil bolj kot je bilo pričakovati. Žal je padec cen za 20 % prevelik in bo
posledično precej upočasnil rast sončnih elektrarn v Sloveniji. S pomočjo sredstev
evropskih skladov Slovenija spodbuja uporabo OVE, kamor spadajo tudi sončne
elektrarne. Od posameznega razpisa so odvisne subvencije za ugodne kredite. V kolikor
gre za fizično osebo je smiselno ustanoviti podjetje in zaposliti eno osebo. Šele takrat, ko
izpolnimo pogoje se lahko prijavimo na razpis za pridobitev subvencije. S pridobitvijo
nepovratnih sredstev se zniža tudi zajamčena odkupna cena električne energije iz sončne
elektrarne. Nova uredba predpisuje znižanje subvencije z upoštevanjem t.i. anuitetnega
faktorja, katerega vrednost za PV sisteme je 0,078 EUR. Formula z izračun je znesek
prejete pomoči (v EUR) x A (anuitetni faktor)/Nazivna moč elektrarne (MW) x H (letne
obratovalne ure). Pri tem je potrebno upoštevati, da so letne obratovalne ure okrog 1050
h/leto anuitetni faktor za PV sisteme pa 0,078 EUR. Primer: Za sončno elektrarno moči 50
kWp, ki prejme 87.500 € subvencije, se podpora zniža na 0,2024 €/kWh (iz 0,3324
€/kWh).
5.2.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RENTABILNOST SONČNE ELEKTRARNE
Rentabilnost pomeni odnos med dobičkom in vanj vloženim kapitalom. Zaradi visoke
vrednosti investicije je smotrno preveriti vse dejavnike, ki vplivajo na začetno investicijo,
kot tudi na kasnejši “dobiček” in prodajo električne energije. Najpomembnejši izmed vseh
dejavnikov je energija sončnega obsevanja na konkretni lokaciji in pretvorba sončne
energije v električno. Količina proizvedene električne energije v sončni elektrarni bo
odvisna od sončnega obsevanja na lokaciji, kjer bo postavljena elektrarna, morebitnega
senčenja in učinkovitosti pretvorbe celotnega sistema. Pri obsevanju neke lokacije se
upošteva število ur obsevanja, moč obsevanja ter kot, pod katerim vpadajo sončni žarki
na sončne module. Na proizvodnjo električne energije pa ne vpliva le mikrolokacija ampak
tudi konfiguracije površja na prejeto sončno energijo. Najbolj prisojne lege prejmejo tudi
več kot 20 % več sončne energije kot vodoravne, najbolj osojne pa celo do 70 % manj
kot vodoravne. Zato je pred postavitvijo sončne elektrarne potrebna izdelava študije z
analizo senčenja, s katero se dimenzionira velikost PV (Smith, 2002, str. 5).

5.3

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Pred pričetkom projektiranja se mora investitor odločiti o svojih željah, si ustvariti neko
idejo o končni podobi na način, da bo ustrezal vsem pogojem (okoljskim, prostorskim,
zemljepisnim, gradbenim …). Pred samo projektno dokumentacijo mora investor točno
vedeti, katere razsmernike bo uporabil, kakšen elektro števec, kateri komunikator in
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kakšne moči ter katere celice bo uporabil. Razlog za takšen začetek postopka je preprost.
V samem upravnem postopku, ki ga investitor prične, potrebuje PID. Tega izdela
projektant, saj ga potrebujemo, ko urejamo postopek z elektro distribucijo, inšpekcijami
ter pri pridobitvi nepovratnih sredstev. PID mora vsebovati shemo vseh napeljav, naprav
in opreme, shemo razsmernika ter vezave panelov. Ko ima svoje želje začrtane, lahko
prične s postopkom postavitve sončne elektrarne sam ali pa to delo prepusti
strokovnjakom. Po tem, ko je osnovna ideja zasnovana, se prične oblikovati prva podoba
oziroma osnovni izgled objekta. Po začetno zasnovani ideji sledi oblikovanje prve podobe
oziroma osnovni izgled objekta. Pri tem delu so že načrti objekta s fasadami, razvidna je
lokacija objekta in njen vpliv na okolje. Idejni projekt v nadaljevanju postopka služi za
pridobivanje projektnih pogojev in je tudi temelj za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Idejna zasnova (IDZ) je uvodni del projektne dokumentacije, katere namen je pridobitev
projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev. Vodilna
mapa idejne zasnove obsega naslovno stran, kazalo vsebine projekta, splošne podatke o
nameravani gradnji in podatke o projektantih. Vsebuje tudi lokacijske podatke in dokazno
dokumentacijo (Connor, 2008).
Pristojno elektrodistribucijsko podjetje v imenu Sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja (v nadaljevanju: SODO) izda projektne pogoje na podlagi vloge s strani
investitorja, oziroma osebe, pooblaščene s strani investitorja, za objekte, ki se ob
umeščanju v prostor približujejo obstoječim elektroenergetskim vodom. Vlogi za izdajo
projektnih pogojev mora biti priložena idejna zasnova za predvideni objekt, ki mora biti
izdelana skladno z vsebinami, določenimi s Pravilnikom o projektni dokumentaciji. To
pomeni, da poleg ostalih vsebin vključuje tudi grafični prikaz predvidene umestitve
proizvodne naprave v prostor, pripravljen s strani investitorja (Škornik, 2009). V
projektnih pogojih so navedeni vsi pogoji za umestitev predvidenega objekta v prostor,
kar pomeni, da so določeni potrebni odmiki ali morebitne potrebe po odstranitvi ali
prestavitvi obstoječih elektroenergetskih objektov in naprav.
5.3.1 PROSTORSKO NAČRTOVANJE OZIROMA URBANIZEM
Prostorsko načrtovanje oziroma urbanizem je dejavnost, ki se ukvarja z umeščanjem
novih objektov, naselij in mest v prostor, in sicer s smotrnim upoštevanjem obstoječih
naselij in mest. Cilji sodobnega urbanističnega načrtovanja so zagotoviti maksimalno
kakovost življenja za meščane, močno in konkurenčno gospodarsko vlogo mest in zdravo
okolje. Priprava urbanističnih načrtov je zahteven postopek, ki obsega usklajevanje pobud
javnih ustanov ter zasebnih podjetij in posameznikov. V pripravi se obravnavajo različne
strokovne podlage, ki so vnaprej pripravljene študije s področja gospodarskega razvoja,
naravnih danosti prostora, ekoloških omejitev, socialnih potreb, prenove nepremične
kulturne dediščine, zagotavljanja kakovosti nove arhitekture, razvoja vodooskrbne,
elektro, telekomunikacijske, komunalne in prometne infrastrukture ter drugih področij,
pomembnih za delovanje mesta. Prostorsko načrtovanje je del projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja objekta, kjer se le-ta umesti v obstoječe okolje (Navodila za
priključevanje in obratovanje elektrarn inštalirane moči do 10 MW, 2007). Koncentriranje
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svetlobe z zrcali, zato da bi pridobili večje količine električne energije, ni primerna. Večina
proizvajalcev sončnih modulov izrecno navaja, da garancije in jamstva za delovanje v tem
primeru ne veljajo. Moduli namreč niso predvideni za takšno uporabo. 60-minutno
svetovanje urbanista stane cca 40,00 EUR.
5.3.2 ARHITEKTURA
Arhitekt ni le nekdo, ki pomaga urediti projektno dokumentacijo, temveč na podlagi želja
in vizije funkcionalno in premišljeno načrtuje in umesti objekt v prostor. Potrebno je
izbrati prave materiale, biti racionalen pri razporeditvi notranjih prostorov, barvah, svetilih
ter ostalih detajlih, ki omogočajo, da prostor deluje kot dosledno urejena celota (Zakon o
urejanju prostora, 2003). Če je za področje, v katerem je predvidena izgradnja proizvodne
naprave, sprejet podroben prostorski načrt in je bila v njem že upoštevana gradnja
proizvodne naprave, ni potrebna izdaja projektnih pogojev. Te lahko nadomestijo
»Smernice k podrobnemu prostorskemu načrtu«, ki so bile pridobljene v postopku
sprejemanja podrobnega prostorskega načrta (Borzen in Sodo, Koristni nasveti za
izgradnjo manjših elektrarn, Ljubljana, september 2010). 60-minutno svetovanje arhitekta
stane cca. 35,00 EUR.
5.3.3 LOKACIJSKA INFORMACIJA
Prvi investitorjev korak je preverjanje, ali za sončno elektrarno potrebuje lokacijsko
informacijo. Čeprav le-ta ni obvezna, jo je dobro pridobiti, ker lahko olajša odločanje o
upravičenosti sončne elektrarne. Danes ni težava pridobiti informacijo o primerni izbiri
lokacije za postavitev sončne elektrarne. Na različnih spletnih straneh lahko preprosto
okvirno izračunamo količino sončnega obsevanja oziroma vpadni kot sončnih žarkov.
Veličina, ki določa količino proizvedene energije v sončni elektrarni, je sončno obsevanje
na površino fotonapetostnega (PV) modula. V primeru, da želimo doseči optimalen
energijski donos, mora investitor dobro poznati lokacijo in temu primerno pridobiti
Lokacijsko informacijo. V samem začetku projektiranja se odločimo, ali semo uporabili
sisteme za sledenje (trajektorij) Sonca. Pri proučitvi lokacije je zelo pomembno pridobiti
ali izmeriti količino sončnega obseva na površino že omenjenega fotonapetostnega
modula. Podatki za Slovenijo se gibljejo med 900 in 1.200 KWh/m2. Večina tega je v
poletnih mesecih, kar nam takoj da jasno vedeti, da je potrebno upoštevati orientacijo in
naklonski kot modulov. Tako se za naše kraje uporablja južna smer ter naklon okrog 30 °
to je najbolj optimalen način postavitve za najboljšo izrabo. Zaradi razgibanosti
slovenskega terena je priporočljivo v začetku pridobiti tudi meritve na mestu samem. Pri
izgubi dolžine sončnega obsevanja modulov lahko zaradi napačnega naklona izgubimo do
4 % proizvodnje, kar pa zelo vpliva na ekonomiko, rentabilnost in donos same sončne
elektrarne. Paziti je potrebno tudi na čim manjše senčenje modulov. Tu mislimo predvsem
na vpliv bližnjih dreves, okoliških stavb in podobna senčenja (dimniki, drogi). Pri izbiri
lokacije je potrebno upoštevati in vključiti tudi estetsko načrtovanje, saj sončna elektrarna
oz. njeni moduli ne smejo ogroziti tradicionalne arhitekture območja. Nosilna konstrukcija
mora biti dimenzionirana tako, da je odporna na vse učinke sil, ki se pojavljajo. Ob enem
prav tako ne sme obremenjevati kritine. Smiselno je pridobiti tudi statično presojo. Gre za
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vpliv sile vetra, snega. V primeru postavitve sledljivih modulov na tla je zaradi teh sil
potrebno postaviti betonsko podlago primernih dimenzij (EK JRC, 2009).
Glavni kriterij pri izbiri fotovoltaičnih modulov je zagotovo cena, saj predstavlja večinski
delež investicije (70-75 %). Če želimo dano površino, ki je na razpolago, najbolje
izkoristiti, izberemo fotonapetostne module s čim višjim izkoristkom (monokristalne).
Pričakovana življenjska doba modulov je okrog 30 let. Pri samem nakupu modulov mora
biti investitor zelo pozoren na garancijsko dobo, garancijo na moč in skladnost s standardi
(IEC 61215/IEC61646). Izbira lokacije je bistven (najpomembnejši) korak v postopku
postavitve sončne elektrarne. Tudi najbolj previdno načrtovan solarni sistem ne deluje
zadovoljivo, če lokacija ni pravilno izbrana. Pri sami izbiri so nam na voljo orodja,
dostopna preko spleta (PV GIS). S tem lahko okvirno določimo začetne parametre. PV GIS
je baza solarnega sevanja iz zbirke klimatoloških podatkov. Ti so poenoteni za Evropo.
Model temelji na oceni žarkov in upošteva tako difuzni kot odbiti komponenti. Prav tako
upošteva globalno obsevanje na vodoravni ali nagnjeni površini. Še vedno pa je to zgolj
model in za konkretne izračune ne zadostuje, saj ni upoštevan relief (Evropska komisija,
2010). Lokacijsko informacijo na podlagi uradnih evidenc izda občina, in sicer na območju,
na katerem se nahaja zemljišče. Izda se v skladu s predpisi o upravnem postopku proti
plačilu upravne takse.
Lokacijska informacija se izdaja predvsem v tri namene:
- za namen gradnje objektov oziroma izvajanje del na zemljiščih ali objektih;
- za namen prometa z nepremičninami;
- za namen določitve gradbene parcele k obstoječemu objektu.
Lokacijska informacija določa merila in pogoje za načrtovanje nameravane gradnje, kot jih
opredeljujejo veljavni prostorski akti, podatke o morebitnih varovanjih, omejitvah in
prepovedih iz sprejetih prostorskih ukrepov ter podatke v zvezi s spremembami in
dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov. Lokacijska informacija je sestavni
del projekta pridobitve gradbenega dovoljenja (Pravilnik o obliki lokacijske informacije in o
načinu njene izdaje, 2004). Takoj po določitvi lokacije je smiselno pridobiti soglasje za
priključitev. Elektro omarica mora biti opremljena skladno z zahtevami iz soglasja.
Upravljavec distribucijskega omrežja nam izvede umerjanje zaščite ločilnega mesta ter
eventualno parametriranje števca električne energije.
5.3.4 IZDELAVA ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI
Za optimalno postavitev elektrarne je potrebno naročiti izdelavo študije izvedljivosti.
Strošek je zanemarljiv v primerjavi s prihodkom, ki ga je mogoče dolgoročno pridobiti s
kakovostno projektiranim sistemom. Strošek strokovne študije je odvisen od zahtevnosti,
velikosti sončne elektrarne in obdelanih različic. Rezultati so investitorju v pomoč pri izbiri
optimalne različice in prikažejo ekonomsko upravičenost investicije za vsak konkreten
primer posebej. Pri nekaterih podjetjih je strošek izvedljivosti že vključen v ceno
elektrarne na ključ. S tem je investitor navidezno prihranil nekaj denarja. Na koncu se po

56

navadi izkaže, da je strošek strokovne študije še dražji, kot če bi ga investitor pridobil
sam. Možnosti je lahko tudi več. Študijo lahko naroči izvajalec sam in postavitev izvede
samostojno. V nadaljevanju sem prikazala, koliko ima investitor s postavitvijo od začetka
do konca dejanskih stroškov. Ti podatki bodo zgolj informativni, ker se izračuni razlikujejo
od projekta od projekta. Prav tako vsak investitor pridobi podatke za svojo elektrarno na
podlagi konkretnih podatkov, ki jih ima.

5.4

POSTOPEK PRIDOBIVANJA DOVOLJENJ

5.4.1 GRADBENA DOVOLJENJA
Pred gradnjo proizvodne naprave je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Za ta
namen mora pooblaščeno podjetje izdelati projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Investitor predloži projekt z vsemi soglasji na pristojno upravno enoto.
Pri postavitvi sončnih modulov se neprestano pojavljajo vprašanja, ali potrebujemo
gradbeno dovoljenje ali ne. Pred letom 2010 je bil postopek pridobivanja gradbenega
dovoljenja sledeč:

Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta,
rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo in odstranitev objekta.

Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt
dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled.

Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in
prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam bivanja
oziroma izvedba del s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji izgled in
namembnost objekta, spremenijo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter
izvedejo druge njegove izboljšave.
Vsa zgoraj opisana dela se lahko izvedejo le na podlagi pravnomočnega gradbenega
dovoljenja. Izvedba fotonapetostne elektrarne na zemlji ali na obstoječi strehi pade pod
definicijo gradnje in rekonstrukcije, za kar je v skladu z Zakonom o graditvi objektov
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Zakon v 3. členu definira, da ne glede na določbe
prejšnjih odstavkov ni potrebno pridobiti niti gradbenega dovoljenja niti lokacijske
informacije za enostaven objekt, ki ga izvajalec gospodarske javne infrastrukture in je
neposredno namenjen izvajanju gospodarske javne službe ali upravljanju gospodarske
javne infrastrukture (ZGO-UPB 1, 3. člen). V primeru, da gre za:
•

Postavitev sončnih modulov kot investicijsko vzdrževalna dela, zanj ni potrebna

pridobitev gradbenega dovoljenja:
Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/2008) v 22. členu
določa, da se določena dela lahko izvajajo kot investicijsko vzdrževalna dela, brez
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gradbenega dovoljenja. Med takšna dela se uvrščajo tudi dela na objektu ali za potrebe
objekta in vključujejo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter
izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in se
ne spreminja njegova zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz, mednje pa
spada tudi namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic.
•

Sončna elektrarna, za katero je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje:

To so samostojne sončne elektrarne, katerih gradnjo ni mogoče razvrščati med
investicijsko vzdrževalna dela, ker ne gre za izvedbo del vezanih izključno na gradnjo za
potrebe že obstoječega objekta, poleg tega pa je takšno gradnjo običajno potrebno izvesti
tudi samostojni priključek na elektroenergetsko omrežje. Podlaga za izdajo vsakega
gradbenega dovoljenja izhaja iz namenske rabe zemljišč občinskega prostorskega načrta.
Gradbenega dovoljenja za gradnjo določenega objekta ni mogoče izdati, če tega ne
dovoljuje prostorski akt.
V vodilni mapi najdemo podatke o:
•
•
•
•

lokaciji, velikosti in obliki gradbene parcele;
legi objekta na zemljišču, odmikih objekta od sosednjih zemljišč, priključkih
objekta na gospodarsko javno infrastrukturo;
vplivih na okolje - vplivno območje nameravane gradnje, grafični prikaz skladnosti
s prostorskimi akti;
pridobivanju projektnih pogojev in soglasij, indikatorjih površin in prostornin,
študijah in elaboratih ter ostalo dokazno dokumentacijo.

Elektrarno lahko postavi vsaka pravna ali fizična oseba, pri tem pa mora spoštovati
predpise o graditvi objektov. Za gradnjo elektrarne potrebujemo gradbeno dovoljenje. Če
želimo postaviti elektrarno z močjo večjo od 1 MW, potrebujemo gradbeno dovoljenje,
pred njim pa še energetsko dovoljenje. Tega nam izdajo na ministrstvu, pristojen za
energijo. To dovoljenje je potrebno zaradi potencialnega vpliva tako velike elektrarne na
obstoječi elektroenergetski sistem. Za manjše sisteme, ki se gradijo v okviru že
postavljenih objektov, gradbeno dovoljenje (po predpisu o vrstah objektov glede na
zahtevnost) ni potrebno gradbeno dovoljenje. Taka gradnja se uvršča med investicijsko–
vzdrževalna dela investitor mora pred gradnjo vložiti zahtevo za izdajo soglasja za
priključitev elektrarne sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja z električno
energijo (SODO, 2010). Glede na telefonske pogovore z nekaterimi upravnimi enotami
lahko potrdim, da se stvari razlikujejo od ene do druge upravne enote. Pri nekaterih trdijo,
da je kljub gradnji na že obstoječ objekt ne glede na velikost moči (50 kWp) nujno
potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. V nasprotnem primeru pa za gradnjo
sledljivega sistema, ki se je postavljal na betonski temelj zazidljivega zemljišča ni bilo
potrebno pridobiti dovoljenja, ampak le lokacijsko informacijo.
Septembra 2010 je Vlada RS z novo uredbo odpravila dvome o gradbenih dovoljenjih.
Med enostavne naprave se uvrščajo sončne elektrarna, katerih moč ni večja od tisoč
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kilovatov. Montaža takšne sončne elektrarne se šteje za investicijska vzdrževalna dela V
primeru, da sončno elektrarno smatramo za enostaven objekt je potrebno izpolnevati še
pogoje, ki so: elelktrarna se mora monitrati na streho objekta, zgrajena mora biti po
predpisih, ki urejajo gradnjo, pred začetkom del se mora izvesti statična presoja, presojo,
ki dokazuje, da se zaradi montaže ne bo zmanjšala požarna varnost objekta, razvidna
zaščita pred delovanjem strele, preveriti varovanje morebitnega varovalnega pasu, ter
oddaljenost od sosednjih zemljišč.
5.4.2 POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE
V primeru, da se gradi sončno elektrarno in gradbeno dovoljenje ni potrebno je potrebno
pridobiti:
• Lokacijsko informacijo (plačilo 17,72 EUR). Vlogo pridobimo na občini.
• Pridobiti projektne pogoje pri upravljavcu električnega omrežja.
• Naročiti izdelavo projektne dokumentacije pri ustreznem projektantskem podjetju
in stane približno 800 EUR.
• Pridobiti soglasje za projekt. Izda ga upravitelj električnega omrežja.
• Postaviti sončno elektrarno na objekt.
• Pridobiti soglasje za poskusni priklop. Izda ga upravitelj električnega omrežja.
• Izvesti meritev in poskus delovanja.
• Pridobiti soglasje za priklop.
• Izvesti inšpekcijski pregled fotonapetostne elektrarne.
• Ko je elektrarna priključena na omrežje in obratuje, z vlogo zaprosimo Javno
agencijo RS za energijo (JARSE), da elektrarno uvrsti v register proizvodnih
naprav.
• Za elektrarno vam JARSE izda deklaracijo proizvodne naprave. Ta omogoča, da za
proizvedeno elektriko od JARSE zahtevate potrdilo o izvoru, s katerim se dokazuje
koliko elektrike smo proizvedli.
• Na JARSE naslovimo vlogo za izdajo odločbe o dodelitvi podpore. Ta odločba je
osnovna za sklenitev pogodbe s centrom za podpore pri Borzenu in za izplačevanje
podpor. Upravičeni smo do podpore za toliko elektrike, za kolikor boste na
omenjeni center prenesli potrdil o izvoru.
• Pogodbo semo sklenili za odkupovanje elektrike po zagotovljenih odkupnih cenah
ali za izplačevanje premij za elektriko, ko jo semo prodajali sami.
V primeru, da gradbeno dovoljenje je potrebno pa mora investitor pridobiti:
• Lokacijsko informacijo (plačilo 17,72 EUR). Vlogo pridobimo na občini.
• Pridobiti projektne pogoje pri upravljavcu električnega omrežja.
• Izdelati projektno dokumentacijo (PZI in PGD) za 1.500,00 EUR.
• Pridobiti soglasje za projekt, ki ga izda upravitelj električnega omrežja.
• Pridobljeno vlogo za gradbeno dovoljenje oddamo na upravni enoti.
• Sledi izdaja gradbenega dovoljenja s strani upravne enote.
• Postavitev sončne elektrarne na objekt.
• Pridobiti soglasje za poskusni priklop. Soglasje izda upravitelj električnega omrežja.
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•
•
•
•

Sledi izvedba meritev in poskus delovanja.
Pridobitev soglasja za priklop.
Tehnični pregled objekta.
Pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga izda upravna enota.

Upravno-administrativni del postavitve sončne elektrarne:
• Ko je elektrarna priključna na omrežja in obratuje, z vlogo zaprosimo JARSE, da
nam elektrarno uvrsti v register proizvodnih naprav.
• Za elektrarno vam JARSE izda deklaracijo proizvodne naprave. Ta vam omogoča,
da za proizvedeno elektriko od JARSE zahtevate potrdilo o izvoru, s katerim se
dokazuje, koliko elektrike smo proizvedli.
• Pogodbo semo sklenili za odkupovanje elektrike po zagotovljeni ceni ali pa za
izplačevanje premij za elektriko, ki jo semo prodajali sami.
V upravnem postopku je potrebno urediti vse podrobnosti z državo in območnim
elektrodistribucijskim podjetjem. Glede na to, da imamo PID narejen, večjih težav ne bi
smeli imeti. Možne so le razlike med npr. Primorsko in Štajersko regijo.
5.4.3 PRIDOBITEV
PODJETJA

MNENJA

IN

POGODBE

ELEKTRODISTRIBUCIJSKEGA

Pri gradnji elektrarne nazivne moči 1 MW po Energetskem zakonu, ne potrebujemo
energetskega dovoljenja. V nasprotnem primeru pa le-tega potrebujemo pred pridobitvijo
drugih dovoljenj. Energetsko dovoljenje izda ministrstvo, pristojno za področje energetike
in nam predpiše pogoje in vsebino vloge za izdajo energetskega dovoljenja (Pravilnik o
pogojih za izdajo energetskega dovoljenja, 2003). Pri upravi distributerja pridobimo
obrazec, s katerim bodoči investitor zaprosili za izdajo soglasja za priključitev na omrežje.
V formularju navedemo investitorja, izvajalca, opišemo MFE, lokacijo, podatke o MFE,
priloge proizvajalca opreme in priložimo PID dokumentacijo. Na osnovi te vloge nam
pristojno podjetje izda soglasje s pogoji, ki jih mora investitor še izpolniti oz. izpolniti pri
sami gradnji. V tem času sledi tudi inšpekcijski pregled izvršenih del s strani distributerja
in tudi elektro-energetskega inšpektorja. Po uspešnem zaključku postavitve sončne
elektrarne ter pripadajočega priključno-merilnega mesta se z elektroenergetskim
inšpektorjem dogovorimo za končni tehnični pregled objekta. Najpomembnejši dokumenti,
ki jih mora investitor predložiti, so: poročilo o meritvah inštalacije (izolacijska upornost
inštalacije, neprekinjenost ozemljitvenega vodnika in strelovoda, upornosti okvirnih zank),
poročilo o preizkusu zaščite ločilnega mesta, projekt izvedenih del z izjavami odgovornega
projektanta in vodje del. V primeru nepravilnosti nam inšpektor odredi ukrepe in določi
rok za odpravo nepravilnosti. Po ureditvi vseh nepravilnosti ter končnega tehničnega
pregleda prejmemo inšpekcijski zapisnik. Na podlagi zapisnika inšpektorja pridobimo
pogodbo o priključitvi na elektro-distribucijsko omrežje. Distributer v tej fazi opravi
poizkusno obratovanje in izmeri parameter, zahtevati pa je potrebno tudi predračun za
povprečne stroške priključevanja na distribucijsko omrežje. Sledi priklop elektrarne v
omrežje in sicer tako, da upravljavec distribucijskega omrežja, na čigar omrežje je sončne
elektrarna priključena, in proizvajalec skleneta pogodbo za odkup električne energije za
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obdobje 15 let. Omenjena določila določajo ekonomsko uspešnost poslovanja sončne
elektrarne. Sedanja odkupna cena za električno energijo je postavljena relativno visoko,
po do sedaj izdelanih študijah se pričakujejo vračilne dobe projekta od 12 do 15 let,
odvisno od lokacije in naklona samih modulov. Še ugodnejše odkupne cene prodane el.
energije lahko tudi bistveno vplivajo na ugodnejšo ekonomsko uspešnost načrtovanih
projektov oz. krajšo dobo vračila investicije. V nadaljevanju magistrskega dela sem na
shemi (Slika 2) prikazala postopek priključitve sončne elektrarne v distribucijsko omrežje.
Slika 2: Postopek priključitve sončne elektrarne v distribucijsko omrežje

Vloga za projektne pogoje

Izdaja projekt. pogojev

Izdelava PGD/PZI

Vloga za izdajo soglasja za priključitev
NE
DA
Izdaja
soglasja
priključitev

za

Vloga za izdajo pogodbe o priključitvi

Izdaja pog. o priključitvi

Pogodba o dobavi in oddaji
električne energije

Vir: Tehnološka platforma za fotovoltaiko (2007, str. 20).
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Slika 3: Shema sončne elektrarne

Vir: Techaton.Eu (2010).
5.4.4 KVALIFICIRANA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Energetski zakon je uvedel pojem kvalificirane proizvodnje električne energije z namenom
povečanja obsega električne energije, proizvedene na okolju prijazen način. Sem sodi
proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije ali odpadkov in soproizvodnja
električne energije in toplote z nadpovprečno visokim izkoristkom. Proizvajalci tovrstne
energije lahko pridobijo status kvalificiranega proizvajalca v skladu z Uredbo o pogojih za
pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije, kjer so upoštevani
obseg proizvodnje, vrsta energetskega vira in doseženi izkoristki kvalificiranih elektrarn.
Kvalificirani proizvajalec lahko prodaja proizvedeno električno energijo po ugodni ceni
sistemskemu operaterju javnega omrežja, na katero je priključen. V primeru, da prodaja
električno energijo neposredno končnim porabnikom ali trgovcem z električno energijo,
ima kvalificirani proizvajalec pravico do premije na prodano električno energijo. Pravila in
izhodišča za pogodbene odnose med malimi kvalificiranimi proizvajalci električne energije
in sistemskimi operaterji omrežij, na katere so kvalificirane elektrarne priključene, ter
pravila za določanje cen in premij za odkup električne energije od kvalificiranih
proizvajalcev električne energije so določena z Uredbo o pravilih za določitev cen in za
odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS,
št. 25/2002). Določbe te uredbe ne veljajo za kvalificirane proizvajalce, ki proizvajajo
električno energijo v velikih hidroelektrarnah, v velikih elektrarnah na komunalne
odpadke, v velikih toplarnah za daljinsko ogrevanje ter v srednjih in velikih industrijskih
toplarnah (Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od
kvalificiranih proizvajalcev električne energije, 2002). Enotne letne cene in enotne letne
premije za električno energijo od kvalificiranih proizvajalcev so določene s Sklepom o
cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne
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energije (Uradni list RS, št. 75/2006), ki ga sprejme Vlada RS (Sklep o cenah in premijah
za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije, 2006).
Aktualni cenik enotnih letnih cen za odkup električne energije od kvalificiranih
proizvajalcev in enotnih letnih premij za električno energijo, ki jo kvalificirani proizvajalci
prodajo samostojno ali preko posrednika, pa velja od 1. 1. 2007.
5.4.4.1 Status kvalificiranega proizvajalca
Status kvalificiranega proizvajalca lahko pridobi tisti proizvajalec, ki v posameznih
proizvodnih objektih proizvaja električno energijo in toploto z nadpovprečno dejansko
doseženim izkoristkom pri soproizvodnji električne energije in toplote, ali če izkorišča
odpadke ali OVE na ekonomsko primeren način, ki je usklajen z varstvom okolja.
Natančnejši pogoji za pridobitev tega statusa so določeni v Uredbi o pogojih za pridobitev
statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Uradni list RS, št. 71/09), kjer so
upoštevani obseg proizvodnje, vrsta energetskega vira in doseženi izkoristki kvalificiranih
elektrarn. Z dnem uveljavitve te uredbe pa je prenehala veljati Uredba o pogojih za
pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Uredba o pogojih za
pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije, 2007). Kvalificirani
proizvajalec električne energije je proizvajalec električne energije v kvalificiranih
elektrarnah, ki si mora pridobiti status kvalificiranega proizvajalca električne energije na
podlagi uredbe. Uredba je v skladu z Energetskim zakonom. Z uredbo se tako določi vrste
kvalificiranih proizvajalcev električne energije glede na primarni vir energije, pogoje za
pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije in načina pridobitve
statusa.
5.4.4.2 Pogoji in postopek za pridobitev statusa KP električne energije
Pogoji za pridobitev statusa so določeni s sedmim, osmim in devetim členom Uredbe o
pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Uradni list
RS, št. 71/07). Način za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa
kvalificiranega proizvajalca električne energije za elektrarne s soproizvodnjo električne
energije in toplote ter določitev količine električne energije, ki se šteje za električno
energijo, proizvedeno v soproizvodnji z visokim izkoristkom, je določen s posebnim
priročnikom (Priročnik s postopki za določanje električne energije proizvedene v
soproizvodnji z visokim izkoristkom, 2010). Deklaracijo za proizvodno napravo lahko
pridobijo proizvajalci za proizvodne naprave, ki proizvajajo ali bodo proizvajali električno
energijo iz obnovljivih virov energije in za proizvodne naprave s soproizvodnjo toplote in
električne energije, ki dosegajo predpisane prihranke primarne energije in ustrezajo
merilom iz uredbe, ki predpisuje način določanja izkoristka soproizvodnje z visokim
izkoristkom, način izračunavanja količine električne energije iz soproizvodnje in način
izračunavanja prihranka primarne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
O pridobitvi statusa kvalificiranega proizvajalca odloči ministrstvo, pristojno za energetiko,
na zahtevo proizvajalca. Vlogi je treba priložiti dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev iz
te uredbe in dokazila o proizvedeni količini električne energije in toplote v preteklem letu.
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Podrobnejša vsebina vloge za pridobitev statusa za nove ali rekonstruirane elektrarne je
določena v obrazcih A in B Priloge II (Obrazec II A: Vloga za pridobitev statusa
kvalificiranega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov energije in Obrazec II B:
Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca s soproizvodnjo toplote in
električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom). Za sklenitev pogodbe je potrebno
lokalnemu distributerju predložiti pogodbo o priključitvi na distribucijsko omrežje,
parametre poizkusnega obratovanja MFE, predračun za povprečne stroške priključevanja
na distribucijsko omrežje, uradni zaznamek elektroenergetskega inšpektorja ter izpolnjen
vprašalnik za prijavo pogodbe o odkupu električne energije od kvalificiranega proizvajalca
(pridobimo s strani distributerja). Za nove elektrarne in elektrarne, ki so rekonstruirane, s
spremenjenimi parametri, se predloži tudi Poročilo o prevzemnih meritvah.
Status kvalificiranega proizvajalca po Uredbi o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega
proizvajalca električne energije (Uradni list RS, št. 71/07) se lahko podeli največ za pet
let. Status kvalificiranega proizvajalca, podeljen skladno z Uredbo o pogojih za pridobitev
statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Uradni list RS, št. 29/01 in 99/01),
velja do izteka roka, za katerega je bil status podeljen.
5.4.4.3 Vodenje registra in podaljšanje statusa KP
Za ustrezno dodeljevanje statusa kvalificiranega proizvajalca se pri ministrstvu, pristojnem
za energetiko, vodi register kvalificiranih proizvajalcev. V register so vpisani vsi
kvalificirani proizvajalci. Ob vpisu se kvalificiranemu proizvajalcu določi identifikacijska
številka. Razen z dokončno odločbo o podelitvi statusa kvalificiranega proizvajalca lahko
kvalificirani proizvajalec uveljavlja ugodnosti, ki izhajajo iz tega statusa, tudi z navedbo
identifikacijske številke vpisa v register in z navedbo obdobja veljavnosti statusa. V
register se proizvajalci vpišejo po dokončnosti odločbe o dodelitvi statusa kvalificiranega
proizvajalca. V registru so enaki podatki kot v vlogi za pridobitev statusa kvalificiranega
proizvajalca, poleg tega pa tudi podatki o proizvedeni količini električne energije in toplote
v preteklem letu (Panorama of Energy, 2009).
Kvalificirani proizvajalci morajo za vsako leto obratovanja za potrebe registra dostaviti
podatke o proizvedeni količini električne energije in toplote ter o porabi goriva. Navedeni
podatki morajo biti podani v enaki obliki kot vloga za podaljšanje statusa kvalificiranega
proizvajalca.
Za podaljšanje statusa morajo kvalificirani proizvajalci ali njihovi zastopniki najpozneje 60
dni pred iztekom statusa kvalificiranega proizvajalca vložiti vlogo za podaljšanje statusa
kvalificiranega proizvajalca na obrazcu A oz. B iz Priloge III, s katero dokažejo
izpolnjevanje pogojev za podaljšanje statusa (Obrazec III A: Vloga za podaljšanje statusa
kvalificiranega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov energije in Obrazec III
B: Vloga za podaljšanje statusa kvalificiranega proizvajalca s soproizvodnjo toplote in
električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom).
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5.4.4.4 Dobiček za proizvedeno elektriko
Na podlagi podpisane pogodbe elektrodistribucijskemu podjetju izdamo račun, na katerem
se prikaže proizvedene kilovatne ure ter posebej zaračunamo premijo in tržno ceno.
Odčitek lahko pridobimo preko interneta direktno od distributerja, ceno, pa dobimo v
dokumentu Odkupne cene električne energije od KE, ki ga izdaja RS – Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo. Če je lastnik davčni zavezanec, mora zgornjim cenam dodati
DDV. DURS nam izda potrdilo, da smo v davčnem registru označeni kot davčni zavezanec
na podlagi 45. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2). Pri ugotavljanju davčne osnove se
prizna 25 % normiranih stroškov od ustvarjenih dohodkov.
5.4.5 RECIKLIRANJE SONČNIH MODULOV
Fotonapetostni moduli vsebujejo materiale, ki jih lahko recikliramo in uporabimo pri
proizvodnji novih modulov ali drugih novih izdelkov. Proces reciklaže je že izpopolnjen in
primeren za široko uporabo, kljub temu da glede recikliranja trenutno še ni potreb, vendar
se postopki razgradnje modulov tudi še razvijajo. Z recikliranjem semo pridobili dragocene
materiale kot so steklo, aluminij in polprevodniške materiale. Proizvajalci običajno
ponujajo dolgoročno jamstvo za lastnosti njihovih modulov – 80 % modulov naj bi imelo
nominalno moč 20 do 25 let. Po izteku življenjske dobe ni pričakovati nenadne odpovedi,
moduli naj bi delovali še naprej. Kljub temu pa je potrebno razviti strategijo in postopke
razgradnje sončnih modulov še v času maksimalnega delovanja. Kristalne celice, vsaj
rezine celic, bodo po pričakovanjih uporabne tudi po predvidenem izteku življenjske dobe,
saj so v splošnem na vremenske vplive občutljivi le zgornja in spodnja plošča modula,
vgrajeni ostali materiali in električne povezave ter linije. Za ponovno uporabo bo celice
potrebno s primernimi kemijskimi in toplotnimi postopki ločiti od ostalih materialov. Po
čiščenju in opravljenih meritvah bodo celice lahko ponovno vgradili v module, ali pa bodo
mehansko ali kemično z jedkanjem odstranili površinske plasti in tako pripravili rezine za
ponovno procesiranje celic. Prednje in zadnje plošče modulov bodo s taljenjem prav tako
uporabili za nove module, plastični materiali pa bodo večinoma zgoreli. Pri tankoplastnih
modulih je aktivnega materiala zelo malo, glavna gradnika sta steklo in plastika. Pri
amorfnosilicijevih modulih bodo po odstranitvi kontaktnih povezav amorfni silicij s steklene
površine odžagali in nato nanesli nove plasti. Pri tankoplastnih tehnologijah, ki vsebujejo
majhne količine in še to kemijsko vezane težke kovine, bodo potrebni skrbno nadzorovani
zaprti postopki razgradnje. Po izkušnjah so sončni moduli najbolj zanesljive komponente
fotonapetostnih sistemov. Realno pričakovana življenjska doba naj bi bila nad 20 let, po
nekaterih predvidevanjih pa celo 40 ali več let. Za zunanje namestitve prevladujejo
kristalne silicijeve celice, ki jih izdelujejo številna podjetja v standardnih izvedbah ali po
naročilu. Tankoplastni moduli, med katerimi prevladujejo amorfnosilicijevi, se uporabljajo
za potrošniške aplikacije majhnih zmogljivosti. Novejši tipi modulov za večje moči,
primerni za fasade, si morajo pot na tržišče še utreti. Podjetje, ki se ukvarja z reciklažo
sončnih modulov, je podjetje Plan-net, ki je v združenju PV cycle od leta 2007.
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5.4.6 IZKORISTEK CELIC IN MODULOV
Definicija prostorskega izkoristka oziroma učinkovitosti pretvorbe sončne energije v
električno je precej zapletena. Poenostavljeno povedano, večji je prostorski izkoristek, več
bo pridobljene električne energije iz enake površine. Nazivna moč je pravzaprav rezultat
izkoristka - pri slabem izkoristku bo za enako nazivno moč potrebna večja površina. Tudi
pri prostorskem izkoristku modula je treba biti pazljiv. Ločiti je treba podatke o izkoristku
celice, ki je vedno višja od podatka o izkoristku modula.
5.4.7 EKONOMIKA NALOŽBE V SONČNO ELEKTRARNO
Ekonomika naložbe je v tem, da pridobljene elektrike ne uporabljamo za svojo rabo, pač
pa jo preko ločenega števca oddajamo v omrežje. Cena, po kateri jo oddajamo, je
približno štirikrat višja od cene, ki jo plačujemo kot uporabniki. Razliko v ceni
subvencionira država. Če uporabljamo elektriko samo za lastno preskrbo (brez uporabe
javnega omrežja), smo upravičeni samo do 30-odstotne premije. Letno premijo, ki je
dodatek na tržno ceno, določa država. Vsako pridelano kilovatno uro iz naše elektrarne
prodamo elektrodistribucijskemu podjetju po ceni, ki je sestavljena iz letne premije in
tržne cene (Topič, 2007, str. 5). Letna premija je 0,34719 €/kWh (Uradni list št. 65/2008).
Skupaj je cena 0,34719 + tržna cena. Zdaj je najnižja skupna cena za kilovatno uro
elektrike iz sončne elektrarne 0,41319 €. Zakaj najnižja? Tržna cena je stvar pogajanja in
je od 0,066 €/kWh pa do 0,089 €/kWh. To je odvisno od distributerja in konkretnega
projekta. Pri izračunih za povprečje vzamemo tržno ceno 0,082685 €/kWh, kar prinese
odkupno ceno 0,429875 €/kWh + DDV. Gre za konkreten primer tržne cene, dosežene v
oktobru leta 2008. Pomembno je tudi, da se loči dva sistema subvencioniranja: enotno
letno ceno in enotno letno premijo. Višji znesek pri enotni letni ceni nas ne sme zavesti,
saj pri enotni letni ceni znesku ne smemo dodajati tržne cene.
Pri tem lahko zaključimo, da je prednost sončnih elektrarn v prvi vrsti, da gre za neizčrpen
vir energije. Prav tako je lahko odlično dopolnilo drugim obnovljivim virom energije, saj ga
lahko kombiniramo s toplotnimi črpalkami in ostalimi OVE. Je tudi vsestransko uporaben,
saj lahko s sončno energijo polnimo male izdelke (kalkulatorje), kot tudi večje naprave,
npr. avtomobile in podobno. Slabost PV tehnologije so dragi začetni stroški. Cena
kolektorjev je precej draga, posledično sem nam tudi investicija povrne šele po 12-ih letih
uporabe. Brez dovolj velikih površin na pravi lokaciji (če smo v senci nam sončna
elektrarna ne koristi prav veliko) je investicija v sončno elektrarno lahko velika izguba.
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6 EKONOMSKI IZRAČUN IZGRADNJE SONČNIH ELEKTRARN
6.1

SPLOŠNI PRERAČUN POSTAVITVE SONČNE ELEKTRARNE

Za 1 KWp inštalirane moči potrebujemo površino velikosti približno 6-8 m2. Povprečno
slovensko gospodinjstvo porabi približno 3500 KWh električne energije, kar pomeni, da
nam tovrstna domača elektrarna zasede približno 20 do 30 m2 površin. Upoštevati je
potrebno dejstvo, da se proizvodnja elektrike za lastne potrebe ne izplača, saj je trenutno
elektrika, pridobljena iz fotovoltaičnih celic, daleč najbolj subvencionirana. Električne
energije, proizvedena s pomočjo sonca, ekonomsko torej, ni smiselno porabljati
neposredno, jo je pa smiselno prodati v omrežje, iz tega pa za lastno uporabo kupiti po
nekajkrat nižji ceni (Čarman, 2007, str. 15, 16).
Investicije v sončne elektrarne so odvisne od velikosti elektrarne. Cene se trenutno
gibljejo nekje med 4 in 4,5 EUR/Wp za manjše sisteme (do 50 KWp), za večje pa tudi
bistveno nižje od 4 EUR/Wp. To pomeni, da bi nas investicija v elektrarno moči 10 KWp,
izvedeno po sistemu na ključ, stala približno 40 do 45 tisoč evrov. Investicija se v
povprečju povrne po trinajstih letih, življenjska doba fotonapetostnih modulov pa je 30 in
več let. To pomeni, da nam vsaj 15 let prinaša nekakšno rento oz. zaslužek. Na podlagi
nove sprejete uredbe v letu 2009 je prišlo do kar nekaj sprememb. Te so podaljšanje
zagotovljene odkupne dobe iz 10 na 15 let, različno višino odkupnih cen energije za
samostojne sisteme (zgrajene kot samostojni objekti), sisteme, postavljene na že
obstoječe objekte in sisteme, ki so del objekta (integracija v streho, fasado) ... Odkupna
cena energije, proizvedene v integriranih elektrarnah, naj bi zanašala kar 0,477 EUR/kWh.
Sam rang investicije lahko ponazorim tudi drugače, in sicer če struktura strehe omogoča
postavitev približno 5 kW sončne elektrarne in tega sledi, da za to investicijo potrebujemo
približno 36 kvadratnih metrov površine strehe. Oziroma, za kilovat energije iz sončne
elektrarne je potrebnega približno 7,5 m2 strešne površine. Idealni naklon strehe je med
30 - 35 °, sleme v smeri vzhod-zahod. Solarne module postavimo na južno stran strehe.
Odvisno od kakovosti vgrajenih komponent bi investicija izvedbe na ključ stala okrog
26.000 € + DDV. Letni prihodek po zgoraj predstavljenih cenah bi bil odvisno od
ugodnosti lege in kakovosti komponent okrog 2.100 EUR. Večje elektrarne so seveda
ugodnejše. Predstavljeni podatki so zgolj informativni, ker se izračuni razlikujejo od
projekta od projekta in za vsakogar pripravimo individualne preračune na podlagi
konkretnih podatkov. Letni prihodek po zdaj veljavnih cenah (0,40263 evra za kWh) bi bil
odvisen od ugodnosti lege in kakovosti komponent, kar bi bilo približno 2100 evrov. Pri
večjih elektrarnah so ta razmerja ugodnejša in bi bil prihodek sorazmerno večji.
V kolikor bi imela podjetja, ki proizvajajo električno energijo, možnost uporabe le-te, višek
pa prodati v omrežje, bi ta proces zagotovo pocenil elektriko. Sedaj je potrebno
proizvedeno energijo poslati v skupno omrežje in jo nato iz njega odkupiti nazaj.
Fotovoltaika pomeni nevarnost klasičnim proizvajalcem električne energije. Proizvodnja
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elektrike s fotovoltaiko je največja v sončnih urah dneva, ko je največja poraba elektrike.
Posledično se zajeda v zaslužke klasičnih trgovcev, še bolj pa proizvajalcev, ki v teh urah
svojo električno energijo prodajajo po najvišjih cenah. Zato tradicionalni proizvajalci
električne energije zavirajo razvoj fotovoltaike, pritožujejo se nad kakovostjo omrežja in
podobnim. Upravičenost gradnje je odvisna tudi od potrebne začetne investicije, od
začetnih nepovratnih sredstev in od cene kWh. Začetna investicija naj bi bila optimalna, se
pravi, da bi se naj sončne elektrarne gradilo blizu elektrovodov, kar nam bi močno
zmanjšalo investicijo. Zmanjšanje začetne investicije je tudi odvisno od nepovratnih
sredstev, ki so zanimiva predvsem za podeželje in sofinancirajo izgradnjo do 50 % celotne
investicije. Del cene na kWh je variabilen in je stvar pogajanj med investitorjem in
distribucijo. Vsaka investicija je pogojena z začetnim vložkom in vračilno dobo. V
nadaljevanju sem prikazala nekaj primerov okvirne investicije za sončno elektrarno.
Finančni izračun bo narejen za sončne celice z višjim izkoristkom, kar posledično pomeni
tudi dražjo ceno na kWh. Za informacijo podajam naslednjo tabelo.
Tabela 9: Vrste sončnih celic

VRSTA SONČNE
CELICE
Monokristalne
Polikristalne
Amorfne

POTREBNA
KVADRATURA (m2) NA
kWh

IZKORISTEK %

CENA IZGRADNJE PV
NA kW (v EUR)

8-12
10-14
18-22

18
16
7-9

4.000-4.500
3.900-4.300
3.200-3.600

Vir: Atelešek et al (2010,str. 32).
Na trgu so že sončne celice druge generacije, ki pa bodo komercialno zanimive kasneje.
Če vzamemo površino 100 m2 in monokristalne celice z izkoristkom 1 kwh/10 m2, dobimo
moč elektrarne pribl. 10 kW. Cena električne energije je sestavljena iz dveh delov. Prvi del
je cena, ki si jo izpogaja lastnik in ne sme biti nižja od 5.238 centa/kWh. Drugi del pa je
sofinanciran s strani države, in sicer 34,719 centa/kWh. Skupna cena, ki jo dobi izplačano
proizvajalec, je 39,957 centa/kWh. Povprečna cena za kWh se giblje okoli 42 centov.
Cena, ki jo subvencionira država, je odvisna od začetnih nepovratnih sredstev. Vsakih 10
% nepovratnih sredstev se cena subvencioniranega dela električne energije zmanjša za 5
%. To se pravi, če investitor dobi 50 % nepovratnih sredstev, se cena subvencije na kWh
zmanjša na 26,039 centa/kWh (Atelšek at al, 2010, str. 7). Tako znaša cena pri
nepovratnih sredstvih 31.277 centov/kWh. Povprečna cena znaša približno 33 centov.
Drugi dejavnik pri proizvodnji pa je obsevanost glede na lokacijo. Obsevanost se meri v
povprečnem številu ur na leto polnega obratovanja in znaša nekje od 950 do 1150 ur,
odvisno od lokacijo v Sloveniji. Kot primer za hitro oceno stroška postavitve sončne
elektrarne podajam spodnjo tabelo (Tabela 10) osnovnih dejavnikov, ki vplivajo na
postavitev PV.
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V magistrskem delu sem v tem poglavju izračunala dejanske stroške postavitve sončne
elektrarne.
Tabela 10: Odkupne cene za postavitev sončne elektrarne

Opravilo
Lokacijska informacija
Gradbeno
dovoljenje
postavitev na tla
Odkupna cena – streha
- tla

za

Znesek v EUR

Moč elektrarne

17,00
600,00

Do 50 kV
Do 50 kV

0,386
0,363

Do 50 kV
Do 50 kV

Vir: Portal EU (2010).
Iz zgornje tabele (Tabela 10) lahko sklepamo, da za 10 kV PV, pri kateri sklepamo, da za
povprečno 1.100 sončnih ur na leto, dobimo 11.000 kWh/leto. Če številko pomnožimo z
0,386, kolikor znaša odkupna cena za postavitev modulov na strehi že obstoječe stavbe,
dobimo 4.000 EUR. Za postavitev sončne elektrarne sem že prej pisala o višini stroška, in
sicer cca. 3.800 – 5.000 EUR + DDV na 1 kWp inštalirane moči. Cena je odvisna od
velikosti elektrarne in kvalitete vgrajenih komponent. Komponente za sončno elektrarno,
ki so cenovno ugodnejše od uveljavljenih in svetovno priznanih proizvajalcev, vendar je
nakup take opreme tvegan, saj od elektrarne pričakujemo, da bo kvalitetno delovala 30
let in več.
Tabela 11: Ilustrativni prikaz osnovnih dejavnikov postavitve PV
OSNOVNI PARAMETRI

REZULTAT

FINANCIRANJE NALOŽBE

IZKORISTEK
PREDVIDENI OCENJENA
OSONČ
VELIKOST
(sončnega PROIZVODNJA
LASTNA
LETNI
VIŠINA
ENOST
POVRŠIN MOČ PV (kW)
modula, EL. ENERGIJE
SREDSTVA
PRIHODKI INVESTICIJE
(kWh/
razsmernika
(kW/h)
(EUR)
(m2)
m 2)
(EUR)
(EUR)
…)
250
500
1000
1300
1500

ODPLAČEVANJE KREDITA

BANČNI GLAVNI
ODPLAČILO
OBRESTI
RAZLIKA
KREDIT
CA
KREDITA
(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)

1150

11,7%

33.307

12.870

106.248

10.625

95.623

7.969

1.912

9.881

2.989

1250

11,7%

36.203

13.989

106.248

10.625

95.623

7.969

1.912

9.881

4.108

1150

11,7%

66.833

23.620

213.195

21.320

191.876 15.990

3.838

19.827

3.793

1250

11,7%

72.644

25.674

213.195

21.320

191.876 15.990

3.838

19.827

5.847

1150

11,7%

133.885

47.317

427.089

42.709

384.380 32.032

7.688

39.719

7.598

1250

11,7%

145.527

51.432

427.089

42.709

384.380 32.032

7.688

39.719

11.713

1150

11,7%

174.204

61.567

555.705

55.571

500.135 41.678

10.003

51.681

9.886

1250

11,7%

189.352

66.921

555.705

55.571

500.135 41.678

10.003

51.681

15.240

1150

11,7%

200.937

71.015

640.983

64.098

576.885 48.074

11.538

59.611

11.403

1250

11,7%

218.410

77.190

640.983

64.098

576.885 48.074

11.538

59.611

17.579

35,42
71,07
142,36
185,24
213,66

Vir: Tia (2010).
Ilustrativni prikaz predvideva finančno konstrukcijo z udeležbo lastnih sredstev v višini
10% investicije, preostali del pa se financira preko bančnega kredita z odročnostjo 12 let.
Prikazanih je več različnih variant glede na različne osnovne parametre (površino
razpoložljive strehe objekta, predvideno velikostjo sončne elektrarne in osončenostjo
glede na različno lokacijo), ter za vsako varianto predvidena letna proizvodnja električne
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energije, ocenjena višina investicije ter viri financiranja (lastna sredstva, bančni kredit).
Zadnja kolona prikazuje odplačevanje kredita ter prihodke na letni ravni, ki ostanejo
investitorju, ob predpostavkah, ki smo jih upoštevali v ekonomskem izračunu. Za
natančno dimenzioniranje sončne elektrarne in s tem izračun moči je potrebna Študija
postavitve sončne elektrarne na realen objekt z analizo senčenja.
6.1.1 IZRAČUN NALOŽBE V PV ELEKTRARNO VELIKOSTI DO 50 KWP (ZA L.
2010)

Tabela 12: Finančni izračun za elektrarno moči 50 kWp

Izkoristek uporabljenega modula

14 %

Inštalirana moč
Cena elektrarne na ključ

50 kWp
125.000,00 EUR

Cena SE na kWp
Letna proizvedena električna energija v kWh na 1 kWp
Proizvedena električna energija v kWh

2.500,00 EUR
1.050 kWp
52.500 kWh

Odkupna cena električne energije na kWh prvih 15 let
Vrednost letne proizvedene električne energije

0,38638 EUR
20.284,83 EUR

Stroški obratovanja, letno 0,5 % vrednosti SE
Letni donos

420,00 EUR
19.884,95 EUR

Vračilo investicije v letih

7 let

Donos prvih 15 let
Dobiček prvih 15 let

304.274,00 EUR
179.274,00 EUR

Odkupna cena električne energije na kWh od 15 leta dalje ca.
Povprečen letni donos 15-30 let z upoštevanjem zmanjšanja
zmogljivosti za 10 %
Dobiček v 30 letih

0,10 EUR
4.000,00 EUR
208.397,52 EUR

Letni donos za prvih 15 let v % znaša

13 %
Vir: lasten.

Davčnim izdatkom se lahko zelo enostavno izognemo. Na občini zaprosimo za izdajo
certifikata za dostop do spletnega portala E-VEM. Na tem portalu lahko zelo enostavno
odpremo s.p. Izberemo varianto, kjer postanemo davčni zavezanci. Tako lahko dobimo
nazaj DDV, ki je bil plačan pri izgradnji. Veliko ljudi se boji odpirati podjetje, pa je strah
popolnoma odveč. Edina sprememba bo nastala, ko račune, za katere bi drugače plačevali
dohodnino investitor odnese vsak mesec na davčno upravo, kjer bodo obračunali davek
oziroma se bo plačalo akontacijo dohodnine. V davke bi investitor lahko vpisovali tudi
morebitne stroške, nastale z vodenjem s.p.
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6.1.2 ENOSTAVEN FINANČNI IZRAČUN ZA ELEKTRARNO MOČI 10 KWP –
POSTAVITEV NA STREHO
V nadaljevanju magistrskega dela sem prikazala finančni izračun za postavitev sončne
elektrarne moči 10 kWp, če predvidevamo da je:
letna proizvodnja 11.500 kWh
odkupna cena el. energije 0,353 €/kWh
letni donos elektrarne 4.772,00 €
letni strošek elektrarne (zavarovanje, periodični pregledi) 250,00 €
investicija v elektrarno cca 47.000,00 €
V 15 ih letih subvencioniranega odkupa električne energije so prihodki elektrarne
67.830,00 €. Z vsako proizvedeno kWh električne energije s sončno elektrarno pa
prihranimo 0,7 kg emisije CO2 v zrak.
6.1.3 ENOSTAVEN FINANČNI IZRAČUN ZA ELEKTRARNO MOČI 150 KWP
Tabela 13: Finančni izračun za elektrarno moči 150 kWp

Oprema

% investicije

Znesek v EUR

67,5
9,2
2,4
5,5
5,8
5,9
0,5
2,2
1,1

280.000,00
38.000,00
10.000,00
23.000,00
24.000,00
24.500,00
2.000,00
9.000,00
4.500

100,00

415.000,00

Sončni moduli
Razsmerniki
Zaščitne naprave
Nosilna konstrukcija
Instalacijski material
Montažni stroški
Nenačrtovani stroški
Sistemski nadzor
Projektiranje
SKUPAJ

Vir: lasten (2010).
Izračun:
150 kWp *1.100 sončnih ur/letno = 165.000 kWp/leto
165.000 kWp * 0,353 (do 1 MW na strehi) = 58.300 EUR
11.000 kWh * 0,353 = 3.890,00 EUR/leto
Skupni letni stroški:
3.800,00 EUR/leto / 150 kWp = 25 €/kW
In sicer pri upoštevanju materialov, dela, zavarovanja in amortizacije (ob upoštevanju
6,67 % amortizacijska stopnja za razsmernike in opremo ter 4 % za fotonapetostne
module). Investitor mora upoštevati dejstvo, da je potrebno razsmernike zamenjati po
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cca. petnajstih letih. Investicija bi stala 38.000 EUR. Ne sme se pozabiti, da pri elektrarni,
integrirani v ovoj objekta, znaša odkupna cena 15 % več.
6.1.4 FINANČNI IZRAČUN ZA ELEKTRARNO MOČI 80.000 KWH - OŠ KRIŽE
Elektro Gorenjska je za izgradnjo sončne elektrarne OŠ Križe porabila 348.000,00 €. Če
vemo, da takšna elektrarna proizvede 80.000,00 kWh se nam investicija povrne v roku
11,6 let. Osnovna šola je tako s sončno elektrarno postala skoraj 90 % samooskrbna.
Investicija je stala 348.000 evrov, povrnitev investicije pa bo sorazmerno dolga. »V pomoč
osnovni šoli bo subvencionirana cena električne energije pri odkupu,« je pojasnil
predsednik uprave Elektra Gorenjska, ki je lastnik Gorenjskih elektrarn, Jože Knavs.
Izračun:
Moč elektrarne 80.000 kWh * odkupna cena 0,37419 €/kWh = 29.935,20 letno
348.000,00 € / 29.935,20 € = 11,6 Let
Življenjska doba modulov je povprečno 35 let. Torej po dobrih 11-ih letih se naložba v
celoti povrnjena. Če računamo, da povprečno gospodinjstvo v Sloveniji porabi cca
4.000,00 kwh na leto (podatek pridobljen s strani SURS). Investicija 43.500,00 € pomeni
približno 10.000,00 kWh na leto. Če je povprečna poraba gospodinjstva 5.000,00 kWh,
potem lahko gospodinjstvo v omrežje odda 5.000,00 kWh in prejme plačilo 1.870,00 € na
leto ali 155,83 € na mesec. Če računamo na sofinanciranje obnovljivih virov energije
potem lahko investicijo zmanjšamo za 30 %. Če nimamo dovolj lastnih sredstev lahko
najamemo kredit pri banki za mesečni obrok 155,83 € (toliko namreč znaša mesečni
donos prodane energije).
Izračun:
Investicija 43.500,00 € * 30 % subvencije = 13,500 € subvencije = 30.000,00 €
30.000,00 € - 3.000,00 € (cena peči) = 27.000,00 €
27.000,00 € - 15.000,00 (kredit) = 12.000,00 € lastnih sredstev
Za sončno elektrarno bi ob predpostavki, da sem investitor pridobil 30 % subvencij,
potrebovali 12.000 EUR lastnih sredstev.

6.2

POSTAVITEV PV NA STREHO GOSPODARSKEGA POSLOPJA V MB

V magistrskem delu sem se odločila analizirati postavitve konkretne sončne elektrarne, in
sicer na lokaciji v Mariboru. Pri pridobitvi podatkov so mi pomagali v podjetju Bisol, Tiba
in znanci, ki se ukvarjajo s postavitvijo sončnih elektrarn, vendar ne želijo biti
izpostavljeni. Preračune sem naredila na podlagi že opisanih podatkov v magistrskem delu
in pridobljenih ponudb, na podlagi telefonskega povpraševanja.
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6.2.1 ANALIZA LOKACIJE
Za postavitev PV elektrarne na streho gospodarskega poslopja v Mariboru je lokacija zelo
primerna. Streha, na kateri bo postavljena PV elektrarna, je usmerjena na jug in ima
naklon 15 °. Na strehi so sicer postavljeni pomožni objekti za prezračevanje, klima omare
in loput, do katerih dostop zaradi elektrarne ne bo oviran in ostanejo na prvotnih mestih.
Prav tako ne bodo imeli vpliva na PV elektrarno. Elektrarna bo postavljena na nosilno
konstrukcijo, ki bo montirana na obstoječo pločevinasto kritino. To bo ob enem
omogočalo prilagodljivo postavitev po razpoložljivih površinah strehe.
Streha je dimenzije 30 m x 55 m; skupaj 1.650 m2. Od tega je uporabne površine za
postavitev PV modulov 1.470 m2. Edina ovira za postavitev sončne elektrarne je senčenje,
ki ga povzročajo drevesa, ki stojijo pred gospodarskim poslopjem. Senčenje je kritično,
zato bo potrebno obrezovanje dreves na višino strehe oz. nižje.
V nadaljevanju sem razčlenila dve možnosti postavitve, in sicer z dvema različicama
modulov, modulov Bisol in Suntech modulov.
6.2.2 POTREBNA UPRAVNA DOVOLJENJA
V tem poglavju so opisana dovoljenja, ki so potrebna za postavitev sončne elektrarne
moči 144 kWp (v primeru izvedbe analiziranega primera). Za postavitev sončne elektrarne
moči 144 kWp je potrebno pridobiti prostorska dovoljenja - postavitev take elektrarne je
uvrščena med dela za lastne potrebe, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje, če ima
gradbeno dovoljenje zgradba, na katero se elektrarna postavlja, ter energetska dovoljenja
- soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje, uporabno dovoljenje, ki ga izda
Ministrstvo za gospodarstvo, Inšpektorat za energetiko in rudarstvo, pridobitev deklaracije
za proizvodnjo napravo ter odprtje računa na Borzenu za potrdila o izvoru. Od energetskih
dovoljenj je za proizvajanje in prodajo električne energije v fotonapetostni elektrarni moči
144 kWp potrebno pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko električno omrežje in
postopek pridobitve deklaracije za proizvodno napravo in podpore. Za priključitev na
energetsko omrežje je potrebno pridobiti soglasje za priključitev, ki ga izda upravitelj
omrežja. Upravitelj omrežja je Elektro Maribor d.d. Za pridobitev soglasja za priključitev so
poleg upravne takse potrebni še naslednji dokumenti: vloga na predpisanem obrazcu z
osnovnimi podatki o odjemalcu, veljavna lokacijska informacija in gradbeno dovoljenje (če
sta potrebna), mapna kopija (merilo 1 : 1000 ali 1 : 2880), redni izpisek iz sodnega
registra (za gospodarske družbe) ter ostala dokazila na zahtevo prejemnika vloge (projekt
električnih instalacij, pooblastilo vlagatelja).
Če želi proizvajalec električne energije prodajati proizvedeno elektriko po enotnih letnih
cenah ali enotnih letnih premijah, ki so določene s Sklepom o cenah (UL 37/2009), mora
oddati vlogo za deklaracijo za proizvodno napravo in podpore. Za elektrarne, ki izkoriščajo
izključno sončno energijo niso določeni dodatni pogoji za pridobitev deklaracije. O
pridobitvi deklaracije odloči Agencija RS za energijo. Deklaracija se podeli za obdobje
petih let. V vlogi za pridobitev deklaracije je potrebno navesti splošne podatke o prosilcu,
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podatke o elektrarni: lokacija, upravljavec distribucijskega omrežja, tehnični parametri
elektrarne skupaj s podatki iz prevzemnih meritev, največja priključna moč, napetostni
nivo omrežja ter podatke o predvidenem obratovanju elektrarne. Poleg tega še soglasje
za priključitev na distribucijsko omrežje od upravljavca omrežja, uporabno dovoljenje (če
je elektrarna grajena na osnovi gradbenega dovoljenja), povzetek projekta izvedenih del:
načrt lokacije objekta in napeljav, enopolna shema, tehnološka shema objekta in poročilo
o prevzemnih meritvah. Če je vloga popolna in so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za
pridobitev podpore, bo agencija v upravnem postopku proizvajalcu izdala odločbo o
dodelitvi podpore. V odločbi bodo opredeljeni: vrsta podpore, obdobje, za katero se
zagotavlja podpora in višina podpore oziroma velikostni razred, v katerega je uvrščena
proizvodna naprava.
Podpore se bodo izvajale kot:
- zagotovljen odkup električne energije, dobavljene v javno omrežje, in sicer
proizvajalcem, ki proizvajajo električno energijo v proizvodnih napravah v
SPTE manjših od 1 MW, in proizvajalcem, ki proizvajajo električno energijo
v proizvodnih napravah na OVE, manjših od 5 MW;
- finančna pomoč za tekoče poslovanje, ki pomeni razliko med proizvodnimi
stroški in predvideno tržno ceno električne energije, dodelila pa se bo
proizvajalcem, ki proizvajajo električno energijo v proizvodnih napravah na
OVE oziroma v SPTE, in to za vso neto proizvedeno električno energijo, ki
jo ti proizvajalci prodajo na trgu ali porabijo za lastni odjem.
6.2.3 TEHNIČNI DEL POSTAVITVE PV ELEKTRARNE
Na količino proizvedene električne energije vplivajo številni faktorji. Najpomembnejši je
energija sončnega obsevanja na konkretni lokaciji in pretvorba sončne energije v
električno. Količina proizvedene električne energije v PV elektrarni bo odvisna od
sončnega obsevanja na lokaciji, kjer bo postavljena elektrarna, morebitnega senčenja in
učinkovitosti pretvorbe celotnega sistema. Pri obsevanju neke lokacije se upošteva število
ur obsevanja, moč obsevanja ter kot, pod katerim vpadajo sončni žarki na sončne
module. Na podlagi knjige Sončna energija v Sloveniji prof. Kastelca in prof. Rakovca s
Fakultete za matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani sem povzela podatke za sončno
obsevanje za smer jug in naklon strehe 15 °. V tem primeru je povprečna letna vsota
sončnega obsevanja 4.639 MJ/m2, sončno obsevanje v kWh/m2 pa 1.289. Obseg
proizvodnje električne energije je zelo odvisen tudi od vremena. Ob delno oblačnih dnevih
lahko proizvedejo nad 80 % njihove potencialne proizvodnje energije, v meglenih dneh
okoli 50 %, ob zelo oblačnih zimskih dneh pa je proizvodnja zanemarljivo majhna. Vzeti
podatki zajemajo statistiko za preteklih 10 let. Na strehi sem upoštevala, da senčenja ni.
Privzela sem, da je drevesa pred streho možno obrezati na višino strehe in da ne bodo
senčila niti prve vrste modulov. Opisala sem postavitev PV elektrarne z dvema različicama
modulov proizvajalcev Bisol in Suntech.
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Fotonapetostni moduli Bisol:
Za analizo sem uporabila dva tipa fotonapetostnih modulov, in sicer proizvajalcev Bisol in
Suntech. PV modul podjetja Bisol 233 W je visokozmogljiv polikristalen silicijev modul s
25-letno garancijo na izhodno moč in sicer za 80 % maksimalne moči v STC. STC-test
pomeni delovanje pri standardnih testnih pogojih, in sicer direktnem obsevanju 1000
W/m2, temperature celic 25 °C, povprečni hitrosti vetra 1 m/s ter faktorju zračne mase AM
= 1,5. Test NOCT pomeni test pri normalnih pogojih obratovanja, in sicer obsevanju 800
W/m2, temperaturi zraka 20 °C, povprečni hitrosti vetra 1 m/sekundo in faktorju zračne
mase AM=1,5. Osnovne električne parametre modula navajajo proizvajalci v točki
največje moči modula (MPP = maximum power point). Pomembno je tudi temperaturno
območje delovanja modula, njegov izkoristek »n« in najvišja napetost sistema. Pri
načrtovanju sistema modulov mora investitor upoštevati tudi vrsto električnega priključka
in dejanske pogoje na kraju, kjer bo sistem postavljen. Skupaj za pokritje celotne površine
potrebujemo 618 modulov.

Fotonapetostni moduli Suntech:
Kot drugi model modula sem izbrala polikristalni silicijev modul tipa STP270-24Nb-1
proizvajalca Suntech. Modul je certificiran s strani institucij UL in CE ter prav tako kot
Bisolov modul s 25-letno garancijo na izhodno moč za 80 % maksimalne moči v STC. Na
streho tako lahko postavimo 532 modulov.
Tabela 14: Karakteristike modula Bisol 233 W in modula Suntech
PV modul
Dimenzije (mm x mm x mm)
2
Površina (m )
Učinkovitost (pri STC v %)
Število celic vezanih
zaporedno
Masa

BISOL 233

SUNTECH

1649x991 x40
1,634
14,3

1956x992x50

60

1,940
13,9
72

18,5 kg

27 kg

STC

STC

Temperatura modula ("e)

25

25

Največja moč (Wp)

233

270

Kratkostični tok Isc(A)
Tok v točki največje moči
Impp (A)
Napetost odprtih sponk Uoc(V)
Napetost v točki največje moči
Umpp(V)
Skupno št. modulov

8,5

8,2

7,95

7,71

37,0

44,5

29,3

35

Test

Moč elektrarne

618

532

78,3

75,6

Vir: Bisol (2010, str. 5).
Fotonapetostne module položimo na streho pokončno (daljša stranica je v smeri severjug). Za primerjavo sem jih izbrala zaradi ekonomskega vidika - ceni modulov se precej
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razlikujeta, kar je razvidno iz ekonomskih izračunov. Predpostavila sem tudi, da je pri
montaži modulov nujen razmik zaradi senčenja, in sicer 2 cm med posameznimi moduli.
Odločila sem se za razsmernike priznanega proizvajalca SMA iz Nemčije, ki ima daleč
največje število uporabljenih razsmernikov, tako v Evropi, kot tudi v Sloveniji. Odlikuje jih
visoka učinkovitost pretvorbe in zanesljivost delovanja. Za dotični projekt je bil kot primer
izbran trifazni razsmernik Sunny Tripower STP 17000-TL. Razsmernik ima dva MPP kanala
(MPP1 in MPP2), ki sta v razmerju priključne moči 4:1.
6.2.4 UČINEK INVESTICIJE
Investicijska vrednost je narejena na podlagi informativnih ponudb, ki so bile prejete za
podobne projekte s strani različnih izvajalcev. Točna cena za konkretno elektrarno je
odvisna od prejetih ponudb, ki bodo pridobljene na podlagi konkretnega povpraševanja.
Stroški, ki nastanejo pri obratovanju elektrarne so predvsem stroški amortizacije, redne
kontrole, servisiranja ter stroški zavarovanja. Potrebno je upoštevati tudi dejstvo, da
proizvodnja PV elektrarne pada cca. 0,8 % na leto. Po 15 letih obratovanja je predvidena
tudi menjava razsmernikov. Tako lahko računamo letnih stroškov približno 25 €/kWp
inštalirane moči. To zajema zavarovanje elektrarne in rezervni sklad za menjavo
razsmernikov po 5-ih letih. Ocena investicije je razvidna iz Tabele 15 in 16.
Tabela 15: Primerjava investicije v PV

Bisol 233 W

Suntech

143,994

143,64

155.237
1.078

155.281
1.079

Vršna moč elektrarne (kWp)
Predvidena letna proizvodnja (kWh)
Specifična proizvodnja (kWh/kWp)
Vir: Bisol (2010, str. 6).
Tabela 16: Ocena investicije
BISOL 233

SUNTECH STP270-24/Vb-1

72 %

339.900 €

67 %

269.170 €

7%
2%

33.000 €
11.500 €

8%
3%

33.000 €
12.200 €

4%

17.300 €

4%

16.400 €

Instalacijski material

5%

25.900 €

7%

26.600 €

Montažni stroški

6%

27.800 €

6%

24.000 €

PV moduli
Razsmerniki
Stikalne in zaščitne naprave
Nosilna konstrukcija

2.000 €

Nenačrtovani stroški

2.000 €

Sistemski nadzor

2%

7.200 €

3%

10.100 €

Projektiranje in inženiring

2%

9.300 €

2%

9.300 €

100 %

402.770 €
2,80 €/Wp

SKUPAJ VSOTA
SPECIFIČNA INVESTICIJA

100 % 473.900 €
3,29 €/Wp

Vir: lasten.
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Vrednost investicije sem primerjala za obe vrsti modulov. Celotna vrednost investicijskih
sredstev, potrebnih za postavitev PV elektrarne moči 144 kWp s PV moduli Bisol in
razsmerniki SMA, bi znašala okrog 473.900,00 EUR. Specifična vrednost projekta je tako
3,29 €/wp. V primeru postavitve PV generatorja z moduli Suntech in razsmerniki SMA bi
znašala investicija nekoliko manj, in sicer 402.770,00 EUR. Specifična vrednost projekta je
tako 2,80 €/wp. Največji del zgoraj navedenih zneskov investicije se nanaša na materialne
stroške. V oceni opreme je predvideno ustrezno število PV modulov, nosilci za module,
priključni kabli, spojišča solarnih modulov, razsmerniki, stikalne in zaščitne naprave ter
ostali instalacijski material. Poleg materialnih stroškov so v investiciji zajeti tudi stroški
montaže, zagona in projektiranja. Ti stroški vključujejo sredstva za pripravljalna in
gradbena dela, za pripravo projektne dokumentacije, načrtovanje, instalacije, idr.
6.2.4.1 Letni dohodek sončne elektrarne v primeru 50 % nepovratnih sredstev
Letni dohodek [x] elektrarne, postavljene z moduli Bisol, če je 50 % nepovratnih sredstev:
x = moč elektrarne*letno število obratovalnih ur*cena / kWh
x = 143,994 kW x 1.078 ur*0,33 € / kWh
x = 51.224,43 €
Letni dohodek [x] elektrarne, postavljene z moduli Suntech, če je 50 % nepovratnih
sredstev:
x = moč elektrarne*letno število obratovalnih ur*cena / kWh
x = 143,64 kW x 1079 ur*0,33 € / kWh
x = 51.145,89 €
Pri izračunu sem upoštevala, da je pri optimalnih pogojih v Sloveniji mogoče letno
proizvesti okrog 1.050 kilovatnih ur na en kilovat inštalirane moči (kWh/kW), zgornja meja
pa je dobrih 1100 kWh/kW. V konkretni ponudbi znaša letna proizvodnja 1078 ur. Letni
prihodek v tem primeru za sončne module Bisol znaša približno 51.224,43 evrov, za
module Suntech pa 51.145,89 evrov.
6.2.4.2 Letni dohodek sončne elektrarne brez nepovratnih sredstev
Letni dohodek [x] elektrarne brez nepovratnih sredstev s sončnimi moduli Bisol:
x = moč elektrarne*letno število obratovalnih ur*cena/kWh
x = 143,994kW*1078 ur*0,42 € / kWh
x = 65.194,72 €
Letni dohodek [x] elektrarne brez nepovratnih sredstev s sončnimi moduli Suntech:
x = moč elektrarne*letno število obratovalnih ur*cena/kWh
x = 143,64kW*1079 ur*0,42 € / kWh
x = 65.094,77 €

77

6.2.4.3 Efekt investicije
Iz navedenih podatkov lahko sklepamo oziroma grobo ugotovimo ali se bo sončna
elektrarna izplačala in kdaj semo dobili povrnjena vsa vložena sredstva. Bolj natančen
pregled pa je razviden iz spodnji tabel (Tabela 14, 15 in 16).
Povrnitev investicije za module Bisol [x] = vložen kapital/letni dohodek:
x = 473.900€ / 65.194,72 €
x = 7,27 let
Povrnitev investicije za module Suntech [x] = vložen kapital/letni dohodek:
x = 402.770€ / 65.094,77 €
x = 6,2 let
Ob upoštevanju, da investitor stroške postavitve sončne elektrarne (473.900 € oz.
402.770 €) krije v celoti sam, se mu investicija povrne v dobrih sedmih letih pri modulih
Bisol, pri modulih Sunthech pa leto manj. Ob vložitvi lastnih sredstev, se investicija izplača
v 6,2 letih. Življenjska doba celic je 30 let. Po 12 letih imajo celice še 90 % moč nazivne
moči. Po 25 letih imajo celice še 80 % moč nazivne moči.
6.2.5 INVESTICIJSKA VLAGANJA V PREDSTAVLJEN KONKRETEN PRIMER
V nadaljevanju sem natančno prikazala izračune za postavitev sončne elektrarne na streho
gospodarskega objekta v Mariboru.
Tabela 17: Projekcija obratovanja prvih devet let
LETA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Prihodki €

54.864

54.425

53.989

53.557

53.129

52.704

52.282

51.864

51.449

Faktor
proizvodnje

1,000

0,992

0,984

0,976

0,968

0,961

0,953

0,945

0,938

Odkupna cena
€

0.353

0,353

0,353

0,353

0,353

0,353

0,353

0,353

0,353

Proizvodnja
kWh

155.237

153.995

152.763

151.541

150.329

149.126

147.933

146.750

145.576

Stroški

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vzdrževanje
sistema

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

Amortizacija

22.534

22.534

22.534

22.534

22.534

22.534

22.534

22.534

22.534

Obresti

9.478

8.846

8.214

7.582

6.951

6.319

5.687

5.055

4.423

Dobiček

21.451

21.644

21.840

22.040

22.244

22.450

22.661

22.874

23.091

Davek

4.290

4.329

4.368

4.408

4.449

4.490

4.532

4.575

4.618

Čisti dobiček

17.161

17.315

17.472

17.632

17.795

17.960

18.129

18.299

18.473

Vir: Tiba (2010, str. 11).
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Tabela 18: Projekcija obratovanja za obdobje 10. – 18. leta

LETA
10

11

12

13

14

15

16

17

18

Prihodki

51.038

50.629

50.224

49.822

49.424

49.028

36.468

37.262

38.073

Faktor
proizvodnje

0,930

0,923

0,915

0,908

0,901

0,894

0,886

0,879

0,872

Odkupna cena

0,353

0,353

0,353

0,353

0,353

0,353

0,265

0,273

0,281

Proizvodnja kWh 144.411 143.256 142.110 140.973 139.845 138.726 137.616 136.516 135.423
Stroški

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vzdrževanje
sistema

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

Amortizacija

22.534

22.534

22.534

22.534

22.534

24.735

15.797

15.797

15.797

Obresti

3.791

3.159

2.527

1.896

1.264

632

0

0

0

Dobiček

23.311

23.535

23.762

23.992

24.225

22.261

19.270

20.064

20.875

Davek

4.662

4.707

4.752

4.798

4.845

4.452

3.854

4.013

4.175

Čisti dobiček

18.649

18.828

19.009

19.194

19.380

17.808

15.416

16.051

16.700

Vir: Tiba (2010, str. 12).
Tabela 19: Projekcija obratovanja za obdobje od 19. – 25. leta

LETA
19

20

21

22

23

24

25

Prihodki

38.901

39.748

40.613

41.496

42.399

43.322

44.265

Faktor proizvodnje

0,865

0,858

0,852

0,845

0,838

0,831

0,825

Odkupna cena €

0,290

0,298

0,307

0,316

0,326

0,336

0,346

Proizvodnja kWh

134.340

133.265

132.199

131.142

130.092

129.052

128.019

Stroški

-

-

-

-

-

-

-

Vzdrževanje sistema

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

Amortizacija

15.797

15.797

15.797

15.797

15.797

15.797

15.797

Obresti

0

0

0

0

0

0

0

Dobiček

21.703

22.550

23.414

24.298

25.201

26.124

27.066

Davek

4.341

4.510

4.683

4.860

5.040

5.225

5.413

Čisti dobiček

17.362

18.040

18.732

19.439

20.161

20.899

21.653

Vir: Tiba (2010, str. 12).
Kot je prikazano v spodnjih tabelah, je predvidena letna proizvodnja električne energije v
prvem letu obratovanja višini 155.237 kWh, kar ob zagotovljeni odkupni ceni elektrike v
letu 2010, ki znaša 0,35 EUR/kWh, predstavlja okoli 54.864 EUR letnih prihodkov. Glede
na tehnološke omejitve modulov (izkoristek modulov z leti pada), ki so izražene v faktorju
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proizvodnje, letni prihodki padajo in bodo po projekcijah po devetih letih obratovanja na
ravni 51.449 EUR, ter po petnajstih letih obratovanja na ravni 49.028 EUR. Čisti dobiček
investitorja se v obravnavanem obdobju giblje na ravni 16 - 21,6 tisoč evrov.
Tabela 20: Projekcija finančnih tokov za obdobje od 0. – 8. leta

LETA
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Prihodki

473.900

54.864 54.425

53.989

53.557

53.129

52.704

52.282

51.864

Prihodki iz
poslovanja

-

54.864 54.425

53.989

53.557

53.129

52.704

52.282

51.864

Financiranje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lastna sredstva

94.780,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Kredit

379.120,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Ostanek v.p.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Odhodki

473.900

39.258

38.666

38.075

37.484

36.895

36.306

Investicija

473.900

-

-

-

-

-

-

-

-

Stroški brez
amortizacije

-

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

Obresti

-

9.478

8.846

8.214

7.582

6.951

6.319

5.687

5.055

Glavnica

-

25.275 25.275

25.275

25.275

25.275

25.275

25.275

25.275

Davek iz dobička

-

4.290

4.329

4.368

4.408

4.449

4.490

4.532

4.575

Neto prilivi

0

14.420 14.574

14.731

14.891

15.054

15.219

15.388

15.559

Kumulativni n.p.

-

14.420 28.994

43.725

58.616

73.670

88.890

104.278 119.836

Diskontirana nsv

473.900

54.864 54.425

53.989

53.557

53.129

52.704

52.282

51.864

Kumulativna dnsv

-

54.864 54.425

53.989

53.557

53.129

52.704

52.282

51.864

40.444 39.851

Vir: Tiba (2010, str. 20).
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Tabela 21: Projekcija finančnih tokov za obdobje od 9. – 17. leta
LETA
9

10

11

12

13

14

15

16

17

Prihodki

51.449

51.038

50.629

50.224

49.822

49.424

49.028

36.468

37.262

Prihodki iz poslovanja

51.449

51.038

50.629

50.224

49.822

49.424

49.028

36.468

37.262

Financiranje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lastna sredstva

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kredit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ostanek v.p.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Odhodki

35.717

35.129

34.542

33.956

33.370

32.785

64.760

5.255

5.414

Investicija

-

-

-

-

-

-

33.000

-

-

Stroški brez amortizacije

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

Obresti

4.423

3.791

3.159

2.527

1.896

1.264

632

O

O

Glavnica

25.275

25.275

25.275

25.275

25.275

25.275

25.275

O

O

Davek iz dobička

4.618

4.662

4.707

4.752

4.798

4.845

4.452

3.854

4.013

Neto prilivi

15.732

15.908

16.087

16.269

16.453

16.639

-15.731

31.213

31.848

Kumulativni n.p.

135.568

151.476

167.564

183.832

200.285

216.924

201.193

232.406

264.254

Diskontirana nsv

51.449

51.038

50.629

50.224

49.822

49.424

49.028

36.468

37.262

Kumulativna dnsv

51.449

51.038

50.629

50.224

49.822

49.424

49.028

36.468

37.262

Vir: Tiba (2010, str. 21)
Tabela 22: Projekcija finančnih tokov za obdobje od 18. – 25. leta
LETA
18

19

20

21

22

23

24

25

Prihodki

38.073

38.901

39.748

40.613

41.496

42.399

43.322

91.655

Prihodki iz poslovanja

38.073

38.901

39.748

40.613

41.496

42.399

43.322

44.265

Financiranje

-

-

-

-

-

-

-

-

Lastna sredstva

-

-

-

-

-

-

-

-

Kredit

-

-

-

-

-

-

-

-

Ostanek v.p.

0

0

0

0

0

0

0
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Odhodki

5.576

5.742

5.911

6.084

6.261

6.441

6.626

6.814

Investicija

-

-

-

-

-

-

-

-

Stroški brez amortizacije

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

Obresti

0

0

0

0

0

0

0

0

Glavnica

0

0

0

0

0

0

0

0

Davek iz dobička

4.175

4.341

4.510

4.683

4.860

5.040

5.225

5.413

Neto prilivi

32.497

33.160

33.837

34.529

35.236

35.958

36.696

84.840

Kumulativni n.p.

296.751

329.911

363.747

398.276

433.512

469.470

506.166

591.006

Diskontirana nsv

38.073

38.901

39.748

40.613

41.496

42.399

43.322

91.655

Kumulativna dnsv

38.073

38.901

39.748

40.613

41.496

42.399

43.322

44.265

Vir: Tiba (2010, str. 22).
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7 PREVERITEV HIPOTEZ
Postopek za postavitev omrežne sončne elektrarne je zapleten, a takšni so skoraj vsi
postopki katerekoli gradnje. Ekonomika sončne elektrarne je odvisna od letnega donosa
(množine proizvedenih kilovatnih ur v letu), investicijske vrednosti, stroška financiranja ter
od višine subvencionirane odkupne cene električne energije. Ključni dejavniki, ki vplivajo
na letno proizvodnjo, so lokacija, sončno obsevanje, usmerjenost modulov, naklon
modulov, delno senčenje modulov ter odklon od maksimalne točke proizvodnje. Specifični
stroški postavitve sončne elektrarne za letošnje leto so za elektrarno moči do 10 kilovatov
približno 3.000 EUR/kW, za postavitev elektrarne moči do 100 kilovatov je cena 2.500
EUR/kW. Cene se z velikostjo elektrarne zmanjšujejo. Ti zneski pa veljajo le za elektrarne
nameščene na strehi ali na tleh. Elektrarne, integrirane v fasade ali strehe že obstoječega
objekta, so dražje. Žal so manjše sončne elektrarne, stroškovno gledano, neučinkovite, z
davčnega vidika pa kljub 70 % priznanih normiranih odhodkov zaradi obveznosti plačila
20-odstotnega davka na dodano vrednost, nezanimive.
•

Preveritev prve hipoteze: Bodoči uporabnik oz. investitor v PV sisteme preplačuje
visoke stroške, ki jim jih za svetovanja na področju fotovoltaike zaračunavajo
izvajalci oz. ponudniki fotonapetostnih sistemov.

•

Hipoteza je potrjena.

S postavljeno hipotezo sem ugotavljala stroške postavitve sončne elektrarne s pomočjo
ponudnikov sončnih elektrarn na ključ ter strošek postavitve sončne elektrarne v lastni
režiji. Pri preverjanju prve hipoteze sem prišla do naslednjih ugotovitev: cena za ogled ali
prevzem nepremičnine je okrog 50 EUR. Svetovanje in priprava nepremičnine na prodajo
(v primeru, da oddamo streho v najem) – pregled listin, stane 50 EUR. Pridobitev uradne
mapne kopije ter potrdila o namenski rabi zemljišča nas stane 32 EUR. Pridobitev
lokacijske informacije, priprava primopredajnega zapisnika ter izpolnjevanje davčnih
formularjev, stane 150 EUR. Sestava pogodb (predpogodbe, prodajne pogodbe, najemne
pogodbe, služnostne pogodbe …) stane 260 EUR na vsako pogodbo. Nadaljnje pridobitve
ustrezne dokumentacije s strani Zemljiške knjige (priprava ZK predloga za vpis,
zaznambo, predznambo, vknjižbo …) stane za vsak izdan dokument, preko posrednika od
60 EUR (za vknjižbo, zaznambo, predznambo) do 120 EUR (priprava ZK predloga za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine). V primeru, da se bodoči investitor postopka
postavitve sončne elektrarne loti v lastni režiji je več kot polovica zgoraj omenjenih
stroškov oproščen (pogodbo lahko sestavi sam, predloge za vpis v ZK lahko vlaga sam,
brez posrednikov …). Trditev, da bodoči investitor v PV sisteme preplačuje visoke stroške,
ki jim jih za svetovanja zaračunavajo »svetovalci«, je pritrdilna.
•

Preveritev druge hipoteze: Investicija v fotonapetostne sisteme je neekonomična
in se investitorju na tako dolgi rok ne izplača vlagati v sistem fotovoltaike.
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•

Hipoteza je potrjena.

Z drugo hipotezo sem poizkušala ugotoviti ekonomičnost izgradnje sončne elektrarne. Pri
tem sem prišla do zaključka, da je začetek oziroma odločitev o postavitvi sončne
elektrarne ključnega pomena. Investitorji, predvsem fizične osebe, se ne zavedajo, kako
ključnega pomena je pravilni preračun stroškov postavitve elektrarne. Pogoji financiranja
se od ponudnika do ponudnika razlikujejo. Prav tako od banke do banke. To pomeni
predvsem velike razlike pri obrestnih merah. Ker gre za dolgoročna posojila, so obrestne
mere vezane na trimesečni, šestmesečni EURIBOR. Če najamemo posojilo, vezano na
EURIBOR (nujno potrebno predvidevanje, da se lahko skupna obrestna mera spreminja),
je potrebno računati, da se bodo v prihodnje stroški posojila zvišali. V tem trenutku
namreč nihče ne zna napovedati, kakšno bo stanje EURIBORA že čez pet let, kaj šele čez
15. S tega stališča je naložba v sončno elektrarno zelo tvegana. Natančni izračuni so
najpomembnejša odločitev pred samo postavitvijo sončne elektrarne. Trditev, investicija v
fotonapetostne sisteme je neekonomična in se investitorju na tako dolgi rok ne izplača
vlagati v sistem fotovoltaike, je le deloma potrjena, in sicer če predpostavimo, da je
investitor v začetku zelo natančno predvidel vse ključne faze postavitve sončne elektrarne
(predvsem finančni preračun vseh stroškov in vnaprej predvidenih obrestnih mer). V
nasprotnem primeru je hipoteza potrjena.
•

Preveritev tretje hipoteze: Oddaja strehe v najem je cenovno boljša izbira od
postavitve lastne sončne elektrarne na svoji strehi.

•

Hipoteza je deloma potrjena.

S postavljeno hipotezo sem poizkušala ugotoviti, ali je oddaja strehe v najem cenovno
boljša izbira od postavitve lastne sončne elektrarne na svoji strehi. V primeru, da s sončno
elektrarno ne želimo imeti nobenega dodatnega dela, je oddaja strehe v najem cenovno
boljša izbira. Tako dobimo le mesečne prilive na svoj račun, z vso ostalo administrativno
korespondenco pa se ukvarja nekdo drug. S takšnim opisom lahko potrdim zgornjo
hipotezo. V nasprotnem primeru pa se mora investitor zavedati, da ob stečaju
najemojemalca strehe investitor izgubi osebno služnost na strehi objekta. Če poleg tega
omenim še tveganje glede EURIBORA, je tveganje za dober donos še toliko večji. Na
podlagi vseh omenjenih dejstev je trditev: Oddaja strehe v najem je cenovno boljša izbira
od postavitve lastne sončne elektrarne na svoji strehi, deloma potrjena.
•

Preveritev četrte hipoteze: Onesnaževanje okolja pri izdelavi sončnih celic je še
vedno zelo visoko, zato sončna elektrarna ne upraviči »ekološke« upravičenosti
gradnje.

•

Hipoteza je potrjena.

Pri četrti hipotezi sem poizkušala ugotoviti ali je onesnaževanje okolja pri izdelavi in
razgradnji sončnih celic še vedno zelo visoko in zato sončna elektrarna ne upraviči
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»ekološke« gradnje. Pri tem sem ugotovila, da so na voljo različne tehnologije za različne
vrste sončnih celic, ki so energijsko manj potratne, a tudi dražje. Bodoči investitorji
tehtajo med vložkom v nove tehnologije in končnimi prihranki. Odločilna pri tem je
zagotovo cena energije. Na Univerzi v Cambridgu so izdelali sončno celico, katere izdelava
bi bila poceni, ekološka in učinkovita. Pri tem je osnovni material organska plastika,
postopek razgradnje pa je podoben fotosintezi. Vsi postopki razgradnje sončnih celic so,
kljub svoji ekološko že napredni tehnologiji, še vedno predragi. Z boljšo kvaliteto sončnih
celic in ob tem višjem izkoristku sončne energije, sončne celice zaradi svojega
dolgoročnega razgrajevanja, ne upravičijo ekološke gradnje sončne elektrarne. S to
trditvijo potrjujem četrto hipotezo, da onesnaževanje okolja pri izdelavi in razgradnji
sončnih celic ne upraviči »ekološke« gradnje sončne elektrarne.
•

Preveritev pete hipoteze: Nezadostna informiranost javnosti, o postopku postavitve
PV ter delovanju tehnologij za pridobivanje OVE, je vzrok zaviranja rasti OVE.

•

Hipoteza je potrjena.

S peto hipotezo sem želela preveriti, ali drži teza: Nezadostna informiranost javnosti, o
postopku postavitve PV ter delovanju tehnologij za pridobivanje OVE, je vzrok zaviranja
rasti OVE. Pri tem sem ugotovila, da je tako na domačih, kot tudi na tujih spletnih straneh
ogromna količina raznovrstnih podatkov. Težava se pojavi, ker je trg prenasičen z
informacijami različnih ponudnikov. Posledično, končni uporabnik (bodoči investitor) ne
uspe najti ustreznih in pravilnih informacij na enem mestu. Na spletu je veliko t.i. »lažnih
ponudnikov«, ki s svojimi spletnimi stranmi zavajajo bodoče investitorje. Predvsem
pomembno je pred samo odločitvijo o tem, pri kom semo projekt naročili, preveriti
reference vseh ponudnikov. V ta namen je bilo kreirano tudi to magistrsko delo saj želim,
da bodoči investitor lahko sam ugotovi v kakšen projekt se bo spustil. Že ob pregledu
naloge lahko ugotovi (preračuna), ali se mu investicija cenovno splača, ali ne, ter v
kolikšnem času bo le to dobil povrnjeno. Z letom 2010 je pričela delovati spletna stran:
http://www.pvlegal.eu/, s katero si lahko bodoči investitor sam pregleda osnovne pogoje
za postavitev sončne elektrarne. Na omenjeni spletni strani lahko investitor primerja
različne načine postavitve (mala, srednja, velika investicija) ter tudi zakonodajo po
različnih državah EU. Menim, da je bil s tem korakom narejen velik korak k boljšemu
prikazu podatkov. Pomembno je tudi to, da gre za uradno spletno stran, na katero naj ne
bi pritekale lažne informacije. Trenutno so na spletni strani podatki za 11 EU držav in
sicer: Bolgarijo, Češko, Anglijo, Slovenijo, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Italijo, Poljsko,
Portugalsko in Španijo.
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8 REZULTATI EKONOMSKE ANALIZE POSTAVITVE SONČNE
ELEKTRARNE V RS
8.1

DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI ANALIZE

Skozi magistrsko delo sem poizkušala prikazala postopek postavitve sončne elektrarne od
začetka (ideje) do končne realizacije (postavitve) sončne elektrarne. Predstavljene so
finančne in vsebinske podobnosti pred, med in po sami postavitvi sončne elektrarne.
Namen magistrskega dela je bil bodočemu investitorju predstaviti postopek izgradnje
sončne elektrarne ter mu ponuditi nekaj možnosti za preračun lastne investicije. Pri izbrani
temi magistrskega dela sem pregledala strokovno literaturo, ter tudi tisti pravni del
zakonodaje, ki se neposredno navezuje le na samo postavitev sončne elektrarne.
Z rezultati, pridobljenimi na podlagi različne strokovne literature ter primerjalno metodo
dela, sem ugotovila, da je postavitev sončne elektrarne odvisna od več dejavnikov.
Ključnega pomena je zavedanje investitorja, v kakšnem obsegu se bo v projekt podal. Ali
bo izbral lastno postavitev sončne elektrarne, oddal streho v najem, želel postaviti sončno
elektrarno na ključ … je odvisno od njega samega. Predvsem pa ima investitor na podlagi
magistrskega dela možnost lastnega preračuna. Poleg tega, da sem z rezultati
magistrskega dela poizkušala pridobiti podatke za preveritev postavljenih hipotez, menim,
da so predstavljena dejstva iz področja fotovoltaike tudi podlaga za nadaljnje strokovne
odločitve. Glede na to, da so hipoteze ovržene ali potrjene na podlagi poglobljene študije
zakonskih predpisov, pridobljenih podatkov z uradnih spletnih strani ter obilice strokovne
literature tako slovenskih, kot tudi tujih avtorjev, menim, da so ugotovljena spoznanja
tudi uporabna vrednost za vse, ki se bodo v bodoče odločili, da postanejo lastniki sončne
elektrarne.

8.2

PRISPEVEK REZULTATOV ANALIZE K STROKI

Na področju OVE je bilo narejenih kar nekaj zelo uporabnih raziskav. Za postavitev
sončnih elektrarn je na spletu ogormno podatkov. Problem je, ker so le ti večinoma
namenjeni bodočim investitorjem. Podatki so predstavljeni tako, da se bodoči investotor
za investicijo odloči prehitro. Vidi namreč le hitro pridobljen dobiček, ki mu ga ponujajo
različni spletni ponudniki.
V tem delu sem bolj podrobno predstavila tri izračune tako za male, kot za večje
investitorje. Moj pričakovani prispevek raziskovanja k stroki, naj bi bil bodočemu
investitorju sončne elektrarne v pomoč pri odločitvi, ali sončno elektrarno postaviti ali ne.
Moje mnenje je, da bi bila Slovenija na področju OVE, predvsem izkoriščanja sončne
energije, med prvimi v EU, če bi:
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•

Na podlagi nove Uredbe o energetski infrastrukturi je določeno, da sončne
elektrarne z močjo do vključno enega megavata ne potrebujejo gradbenega
dovoljenja, saj se dela smatrajo za investicijsko vzdrževalna dela. Pri tem morajo
investitorji predložiti soglasja o požarni varnosti in o varnosti pred strelami,
statično oceno in še in še. Po mojem mnenju bi morala država Slovenija skupaj z
EU zakonsko rešiti prezahteven administrativen del postavitve sončnih elektrarn.
Tudi zaradi omenjenega dejstva, se marsikdo že na začetku (pred samo
investicijo) premisli. Zahtevni administrativni postopki, predolge čakalne vrste,
pridobitve vseh potrebnih soglasij in ostale korenspodence, bi lahko zakonsko
uredili s hitrejšim in bolj ekonomičen postopkom. Ključno vlogo pri tem ima
politika, industrija ter izobraževalne institucije.

•

Fotovoltaika je vsako leto cenejša. Postavitev sončne elektrarne je iz leta v leto
lažje. Problem nastane pri dolgoročnih obrestovanjih. Če želimo, da se investitorju
vložek investicije povrne, je potrebno čakati kar nekaj let. Kljub vsemu imamo v
Sloveniji še vedno premajhen delež na področju proizvodnje opreme ter razvoja in
raziskav. To pomeni, da bodoči investitor nima dovolj velike izbire med opremo,
potrebno za postavitev sončne elektrarne. V bodoče bi morali veliko več vlagati v
tovrstne projekte, ter se posvetiti hitrejši in bolj napredni tehnologiji, ki nam je v
tem času na voljo. Pričakovati namreč je, da bo z večanjem obsega proizvodnje
komponent padla tudi cena postavitve sončne elektrarne. Nadaljnje padanje cen je
mogoče pričakovati le ob kontinuirani rasti trga in ob pospešenih vlaganjih v
raziskave in razvoj PV.

•

Slovenija se je zavezala, da bo do leta 2020 delež OVE v strukturi končne rabe
energije povečala na 25 odstotkov z zdajšnjih 16. Delež OVE se bo v bodoče moral
povečati. V nasprotnem primeru je ogrožen ves svet. S povečanjem OVE je
potrebno zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Tovrstne projekte močno podpira
tudi EU, ki je lani uvedla subvencijsko shemo za fotovoltaični sektor. S tem so v
letu 2010 podprli 378 sončnih fotonapetostnih naprav, od tega v letošnjem letu
193.

•

Dolgoročno gledano se postavitev sončne elektrarne investitorju še ne splača.
Dejavnikov tveganja je namreč še vedno veliko preveč. Začne se že pri sami ideji.
Zelo malo je res pravih strokovnjakov, ki nam bodo pravilno napovedali donosnost
investicije oziroma povrnitev le-te. Med najpomembnejše dejavnike tveganja
spada neustrezna izbira tehnologije in izvajalca, slab pravni pregled in slabo
določena pogodbena razmerja, ob enem pa tudi napačne predpostavke in sestava
financiranja. Če imamo pogodbo o odkupni ceni z državo, to še ne pomeni varne
naložbe. Prav tako nam nič ne koristijo garancije na panele, konstrukcijo ipd., če
gre podjetje, ki nam je elektrarno postavljalo, v stečaj.

•

Tudi izdelava sončne elektrarne na ključ je tvegana investicija in za investitorja
lahko velika napaka. Zelo pomembno je, da čim več tveganja prenesemo na
86

izvajalca, ki nam ponuja varno naložbo. Če mora investitor končni izdelek (sončno
elektrarno) plačati takoj po končani izvedbi, oziroma en del že pred samo izvedbo,
ne smemo pozabiti na zelo visoko tveganje. Ko semo izvajalcu plačali celotni
znesek in nimamo urejenih vseh pogodbenih obveznosti, semo zašli v težave.
Zgodi se lahko tudi predčasen izklop sončne elektrarne, saj zaradi nepredvidenih
stroškov in slabih pogodbenih razmerij ne semo prišli na pozitivno stanje.
•

8.3

Sonce sveti le podnevi, v slabem vremenu pa proizvaja manj električne energije,
vendar po drugi strani, slej kot prej ponovno sije. Z uporabo sodobnih tehnologij in
metod napovedovanja vremena ter shranjevanja električne energije, ki lahko
zagotavljajo daljša obdobja delovanja, lahko izjemno uspešno zagotavljamo
nemoteno in zanesljivo oskrbo z električno energijo.

UPORABNOST REZULTATOV ANALIZE

Menim, da so ugotovljena dejstva iz magistrskega dela dobro izhodišče za nove analize in
nadaljnje raziskave tako študentov, kot tudi drugih raziskovalcev. Bodoči invesitor lahko
na podlagi tega dela sam ugotovi, ali se mu bo investicija izplačala ali ne. Na podlagi
maigstrskega dela ne potrebuje dragih ponudb s strani izvajalcev sončnih elektrarn.
Običajno mora investitor izvajalcu na podlagi ponudbe v naprej plačati vsaj 10 %
investitcije, kar je po mojem mnenju absurdno. Zavedati se moramo, da nas lahko
izvajalec dobro prinese okoli, saj v primeru slabe izvedbe ter slabih pogodbenih
obveznosti lahko investitor izgubi ogromno denarja. Prav tako, v kolikor bi izvajalec
napovedal svoj stečaj, investitor izgubi še toliko večji del »pogače«, ki bi ga dobil, če bi se
projekta lotil bolj počasi, vendar sam.
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9 ZAKLJUČEK
Poleg razloga z naslova prihodkov od prodaje proizvedene energije je investicija v sončno
elektrarno smotrna tudi zaradi samostojne proizvodnje električne energije brez večjih
nadziranj ali dela, nudi dodatno zaščitno streho pred zunanjimi vplivi, okoljske
ozaveščenosti (znižanje CO2, ne onesnažuje okolja) in spodbuja naložbe v obnovljive vire
energije. V svojem magistrskem delu sem želela dokazati, da ima fotovoltaika dobre
možnosti za nadaljnji razvoj in da bo kmalu v prihodnosti še bolj konkurenčna primarnim
virom pridobljene električne energije. Moj cilj je bil prikazati celoten postopek izgradnje
sončne elektrarne. Podnebne spremembe, ki so danes dokazano posledica človekovega
delovanja, in zavedanje o končnosti naravnih virov, silijo vse subjekte globalne skupnosti
k radikalnemu razmisleku o prihodnosti razvoja in usmeritev pri oblikovanju strategij
energetske politike.
Slovenija mora do leta 2020 povečati rabo OVE iz sedanjih 16 % končne energije na 25
%. Vlada RS je 31. januarja 2010 sprejela Nacionalni akcijski načrt za energetsko
učinkovitost za obdobje 2008-2016. Gre za ambiciozen načrt, s katerim bo mogoče doseči
zastavljene cilje na področju povečanja energetske učinkovitosti, pa tudi na področju
obnovljivih virov energije, prispeval pa bo tudi k večji zanesljivosti oskrbe z energijo, večji
konkurenčnosti gospodarstva, tehnološkem in regionalnem razvoju ter zaposlovanju.
Sonce zajema več kot 99 % celotne mase našega sončnega sistema in z energijo, ki jo
seva, omogoča življenje na Zemlji. Moč sončnega obsevanja znaša okoli 3,8*1026 W.
Zemlja letno od Sonca prejme okrog 4*1024 J energije, kar je tisočkrat več, kot znaša
celotna letna poraba energije iz vseh primarnih virov. Ta energija še vedno predstavlja
zelo velik potencial, ki ga je nujno potrebno izkoristiti v dobro človeštva. Vedeti je
potrebno, da sonce oddaja energijo praktično po vseh predelih sveta. Nekje seveda bolj,
kot na drugih lokacijah. Vetra ali morja pa ni na vseh predelih, zato so investicije v sončne
elektrarne še toliko bolj smiselne.
Za postavitev sončne elektrarne imamo na voljo kar nekaj uporabnih povezav tako na
spletu, kot tudi na upravnih enotah. Zato menim, da je nepotrebno pridobivati soglasja
oz. nasvete urbanista (40,00 EUR/uro), saj lahko vse ustrezne informacije pridobimo na t.
i. uradniških oknih. Prav tako je »dragoceno« tudi svetovanje arhitekta. Vse te aktivnosti
lahko pridobimo, ko izpolnjujemo dokumentacijo. Vsi ti stroški pa nam le še povečujejo
stroške postavitve elektrarne. Res pa je, da v primeru pomanjkanja časa in volje sama
postavitev stane veliko več. V kolikor nam čas dopušča, se je najbolj ekonomsko
postavitve lotiti samostojno, v zakup pa je potrebno vzeti nekaj več strpnosti za čakanje
pred upravnimi okenci in vodenjem celotenga posla. S tem lahko le delno potrdim prvo
zastavljeno hipotezo, da bodoči uporabnik oz. investitor v PV sisteme preplačuje visoke
upravne stroške, ki jim jih za svetovanja na področju fotovoltaike, zaračunavajo izvajalci
oz. ponudniki fotonapetostnih sistemov. V kolikor je za postavitev elektrarne pripravljen
poskrbeti sam, ga bo celotna investicija prišla bistveno ceneje.
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Kljub še vedno visokim stroškom ne smemo pozabiti, da se elektrarna gradi za več let. Za
dolgo dobo uporabe. Po dobrih 11 letih je lahko energija že zastonj. Po še kakšnem letu
pa z njo lahko že dobro zaslužimo. Nobena druga oblika energije ni tako dostopna po ceni
in ne zahteva nabave goriva (olje, drva, biomasa, premog, plin …). Energija na veter ali
vodna energija je tudi možna, samo da je cena investicije neprimerno višja. Zato je
potrebno pred novogradnjo, ali pa pri obnovi za energetsko varčnejšo hišo premisliti o
vidikih manjše porabe in istočasno investicije v obnovljive vire energije. Še vedno
smatram sončno energijo kot najcenejšo, prav tako pa v sistemu, ki vlada tudi možnost
prodaje te energije. Poleg tega le-ta prispeva tudi k zmanjšanju onesnaževanja okolja
(Zemljič, 2005, str. 14). Učinek tople grede je znan tako rekoč vsem. Gre za emisije
plinov, ki jih sproščamo v zrak, le-ti pa povzročajo omenjeni učinek. Potrebno je
osveščanje na taki ravni, da bodo tudi prihodnje generacije lahko gospodarno ravnale z
energenti. Potrebno je kombinirati med različnimi obnovljivimi viri in ne smemo izkoriščati
le enega.
Sonce je eden bolj poznanih OVE. To pomeni, da ga je potrebno maksimalno izkoristiti,
saj s tem ne škodujemo nikomur. Sonca namreč ne moremo izrabiti. Sončna elektrarna
deluje na principu svetlobnih delcev, ki potujejo in s seboj nosijo določeno energijo. Tako
zadevajo v kristalno mrežo izbrane snovi (silicij), kjer se sprosti električni naboj. To se
dogaja na fotovoltaične modulu. Ti so v različnih izvedbah in narejeni iz različnimi
tehnikami nanosa. Poznamo polikristalne, monokristalne in tankoplastne module. V
sedanjem času pa se pojavljajo tudi zelo prodorne tehnologije, ki že presegajo 30 %
izkoristek. Zaradi napredka v tehnologiji (čedalje tanjši moduli) se ljudje vse pogosteje
odločajo na nakup le teh. Postavljajo jih lahko tudi na starejše strešne kritine, saj zaradi
svoje lahkotnosti ne predstavljajo nevarnosti, da bi se streha pod težo modula sesula. S
temi trditvami lahko ovržem drugo hipotezo, ki je bila zastavljena na začetku
magistrskega dela. Investicija v fotonapetostne sisteme je neekonomična in se investitorju
na tako dolgi rok ne izplača vlagati v sistem fotovoltaike.
Pri sončnih elektrarnah je poznan pojem kvalificiranega proizvajalca, ki status pridobi v
skladu z Uredbo o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne
energije. Sama priključitev na električno omrežje je daleč od enostavne. Potrebno je
namreč izdelati študijo projekta v tehnološkem in ekonomskem smislu. Tako postavljena
sončne elektrarna je pripravljena na podpis pogodbe z distributerjem. Pri nas je izgradnja
sončne elektrarne subvencionirana s strani države, in sicer v višini 50 %. Pogoj za
pridobitev pa je le, da se uporablja kot primarni vir obnovljivih virov energije. V Italiji je
mogoče pridobiti subvencije tako za izgradnjo kot samo oddajanje energije v omrežje. Pri
nas pa imamo subvencionirano samo izgradnjo. To je le še potrditev, da lahko država in
politika vpliva na ekonomsko upravičenost sončnih elektrarn.
V zadnjem delu magistrskega dela sem prikazala celoten postopek gradnje sončne
elektrarne in ga cenovno opredelila. Prav tako sem prikazala postavitev mikro sončne
elektrarne za 50 kW ter za primerjavo še primer postavitve večje sončne elektrarne z
močjo 143 kW. Na podlagi letne proizvodnje sončne energije ter subvencij sem izračunala,
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kdaj se investicija v elektrarno povrne ter kolikšna je njena učinkovitost. Ugotovila sem,
da se investicijski stroški, ki naj bi bili njena največja slabost, v približno 11-ih letih
povsem povrnejo. Učinkovitost elektrarne pada za približno 1 % na leto. To pomeni, da je
elektrarna po 20-ih letih še vedno 80 % učinkovita.
Vsako leto decembra ima EPIA konferenco, kjer določa napovedi za prihodnje leto.
Predstavniki več kot 110 podjetji oddajajo ocene velikosti trgov, ki pa so vedno zelo
skromne. Noben trg se ne želi hvaliti, kako velik je. S tem bi namreč privabil druge
proizvajalce k izkoriščanju potenciala. Po tem scenariju bo v prihodnosti inštaliranih manj
moči kot letos. Celoten proces oziroma prehod na globalno trajnosten način oskrbe z
električno energijo bo trajal vsaj še nadaljnjih 30 let. Zahteval bo ogromne finančne
investicije ter močno politično zavezo. Pričakuje se, da bo fotovoltaika do leta 2040
presegla 26 % celotnega nabora energije. Ljudje se čedalje bolj zavedamo, da je Sonce
najcenejši način za preživetje. Z njim se grejemo pozimi in to brez stroškov ter opreme,
poleti pa se hladimo s pomočjo solarnih sistemov in si grejemo vodo s pomočjo sončnih
elektrarn, ki nam zagotavljajo energijo, ki jo potrebujemo pri vsakdanjih opravilih.
Na koncu sem prišla do zaključka, da ima fotovoltaika tudi v prihodnosti dobre možnosti
za nadaljnji razvoj, če ne celo najboljše za izkoriščanje energije od vseh drugih ostalih
alternativnih virov energije. Elektrika, pridobljena s sonca ima številne prednosti, ki se jih
premalo zavedamo. Je prijazna do okolja in ljudi, ne ustvarja škodljivih snovi ali hrupa.
Njena slaba stran je le proizvodnja sončnih panelov (celic), saj le-ta še vedno onesnažuje
okolje. Prav tako so stroški postavitve sončne elektrarne majhni, sončna energija pa dokaj
racionalna. Fotovoltaika se v zadnjih letih zelo hitro razvija in ob enem podira vsa
pričakovanja, ki so jih napovedovali strokovnjaki pred slabimi petimi leti.
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PRILOGE
Priloga 1: Postavitev sončne elektrarne v 11 korakih

KORAK
1
2
3

AKTIVNOST

ODGOVORNA OSEBA

Odločitev za izgradnjo (velikost in zunanji videz
postavitve elektrarne)
Pridobitev lokacijske informacije

Naročnik: investitor
Sodeluje: arhitekt
Vloga: investitor
Izda: občina
Vloga: investitor
Izda: distribucijsko podjetje
Naročnik: investitor
Izda: projektant
Vloga: investitor
Izda: distribucijsko podjetje
Naročnik: investitor
Sodeluje: projektant
Naročnik: investitor
Izvede: izvajalec
Vloga: investitor
Izvede: distribucijsko podjetje
Vloga: investitor
Izvede: izvajalec +
distribucijsko podjetje
Vloga: investitor
Izda: MG
Vloga: investitor
Izda: trgovec z el. energijo

4

Projektni pogoji za priključitev na električno
omrežje
Izdelava projektne rešitve priključitve

5

Soglasje za priključitev

6

Izbira izvajalca

7

Postavitev sončne elektrarne

8

Pogodba o priključitvi

9

Priključitev elektrarne

10

Pridobitev statusa »kvalificiranjega proizvajalca«

11

Pogodba o prodaji električne energije

Vir: Tehnološka platforma za fotovoltaiko (2007, str. 3).
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Priloga 2: SWOT analiza sončnih elektrarn

PREDNOSTI (S)
- vizija in organizacijske sposobnosti
- naraščajoče cene fosilnih goriv in
elektrike
- prihranek pri izpustu CO2
- SE ne onesnažujejo okolja
- deluje na daljše obdobje brez
nepotrebnega vzdrževanja
- enostavne možnosti za dograditev
- nizki stroški vzdrževanja SE
- tiho delovanje
- estetski videz
- hitro rastoča panoga
stalnim
nadzorom
nad
- s
delovanjem SE in optimizacijo
delovanja SE povečujemo donose
PRILOŽNOSTI (O)
- vzpostavitev pogojev za nova
delovna mesta
- informiranje javnosti
- spodbujanje raziskav in razvoja
- vlaganje v tehnologijo in znanje
- ohranjanje visoke kakovosti
- neomejen vir energije
- nepovratna sredstva
- zakonodaja – podpora dejavnosti
- geografska lega - sončni potencial
- zmanjševanje stroškov vzdrževanja
- recikliranje sončnih modulov

SLABOSTI (W)
- visoka investicija v objekt
- SE delujejo le podnevi, ponoči mirujejo
- nihanje proizvodnje glede na vremenske
razmere (sneg)
- SE lahko negativno vpliva na videz okolice
- tradicionalizem v razmišljanju
- zmanjševanje nepovratnih sredstev za
investicije v ukrepe izrabe OVE in URE
- dolgotrajni upravni postopki
konkurenčnost
slovenskih
- manjša
dobaviteljev opreme
- premajhno poznavanje dejavnosti
- visoki stroški reciklaže modulov

NEVARNOSTI (T)
- negativna rast deleža električne energije
proizvedene iz OVE in deleža iz OVE
- zakonodaja: zmanjševanje subvencij za
odkup električne energije
- druge (cenejše) vrste OVE
- tuja podjetja
- napake pri postavitvah SE so zelo drage
- zaradi drage tehnologije električna energije iz
SE ne more ekonomsko tekmovati z energijo
pridobljeno iz plina, premoga …
- neustrezni ponudniki
- šibka zavarovanja
- bančna garancija na SE, v primeru stečaja
podjetja ne velja več

Vir: lasten
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Priloga 3: Primerjava Slovenije in Nemčije na področju OVE
KORAK

DEJAVNOST

ZAHTEVE V SLOVENIJI

ZAHTEVE V NEMČIJI

1

ODLOČITEV
ZA Študija izvedljivosti, ki definira Študija izvedljivosti, ki
IZGRADNJO
(moč, velikost, financiranje in ekonomiko definira
velikost,
velikost, vrsta SE)
projekta.
financiranje in ekonomiko
projekta.

2

PROJEKTNI POGOJI ZA Standardi
za
priključitev
niso PRIKLJUČITEV
določeni.
Distribucijska
podjetja
oblikujejo
zahteve
različno
od
primera do primera.

3

IZDELAVA PROJEKTNE Formalni idejni projekt v skladu z REŠITVE
zakonom o gradnji, ki ga pripravi
pooblaščena institucija.
PRIKLJUČITVE

4

SOGLASJE
PRIKLJUČITEV

5

IZBIRA IZVAJALCA

Predpogoj je pridobljeno Soglasje za Odločitev za eno od
priključitev. Odločitev za eno od ponudb podjetij, ki se
ponudb podjetij, ki se ukvarjajo s SE. ukvarjajo s SE.

6

POSTAVITEV SE

Pogodba z izvajalcem, idejni projekt Pogodba z izvajalcem,
(ali projekt za pridobitev gradbenega idejni projekt, (ali projekt
dovoljenja) in arhitekturni projekt.
za pridobitev gradbenega
dovoljenja)
in
arhitekturni projekt.

7

POGODBA
PRIKLJUČITVI

8

PRIKLJUČITEV
OMREŽJE

9

PRIDOBITEV STATUSA Vloga
s
priloženim
povzetkom Vloga na finančne oblasti
»KVALIFICIRANEGA
projekta in soglasjem za priključitev, za status proizvajalca
DDV se ne fizičnim osebam ne vrne. električne energije za
PROIZVAJALCA«
vračilo DDV (VAT).

10

POGODBA O PRODAJI Standardna 10-letna pogodba, cene Standardne
pogodbe,
ELEKTRIČNE ENERGIJE so pogojno fiksne, določa jih vlada cene so fiksne za 20 let.
enkrat letno.

ZA Vloga s priloženim idejnim projektom. -

O Določa, kdo izvede inštalacije do priključne točke, plačila, lastništvo ...
SE

s
priloženimi
V Vloga
izjavami Obstajajo
tehnični
pooblaščenega proizvajalca.
standardi in uredbe, kot
npr. ENS - zaščita ločitve
od omrežja je integrirana
v razsmernike.

Vir: Nemac (2007, str. 6, 7).
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Priloga 4: Primer elektrarne, priključene na električno omrežje, z vsemi elementi

Vir: Agencija za prestrukturiranje energetike (2008).
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