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POVZETEK  
Postavitve sončnih elektrarn so v zadnjem času vedno bolj pogoste. V diplomska nalogi 
se bom ukvarjal z vprašanjem, ali je tehnologija že dovolj dostopna, da omogoča tudi z 
manjšimi vložki postavitev manjše sončne elektrarne, ki je sposobna rentabilno 
poslovati. Prikazane so razlike med različnimi ekonomskimi možnostmi ter tudi vpliv 
državne politike na investicijo, predvsem v smislu zagotovljenih odkupnih cen. Za 
boljšo predstavo o donosnosti pa sem donosnost investicije v solarne elektrarne 
primerjal tudi s podobno investicijo - vložkom v državne obveznice. Ugotovitve 
temeljijo na trenutnih pogojih na trgu.  

Ključne besede: sončna elektrarna, sončne celice, obnovljivi viri energije, 
subvencioniran odkup, rentabilnost, naložbena izračun 

SUMMARY  

Setting up of the solar power station has recently become frequent. The thesis is to deal 
with the question whether technology is nowadays accessible enough to enable a setting 
up of a smaller solar power system with a small investment. The power system should 
be able to conduct business. The differences between various economic potentials have 
been displayed as well as the influence of the country politics on the investments, 
especially in the sense of the redemption prices provided. In order to have a better 
image about the lucrativeness of investments into solar power systems, I have decided 
to compare them with a similar investment - investment into promissory notes of the 
state. The findings are based on the current market conditions. 

Key words: solar power system, solar cell, renewable energy sources, subsided 
redemption, rentability, investment calculation 
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1 UVOD  

Živimo v času, ko je naše preživetje odvisno od energije. Ljudje iz leta v leto 
potrošimo več energije. Dolgoročna analiza porabe električne energije v Sloveniji je 
pokazala povprečno letno povišanje neto porabljene električne energije za 2,6 %. Pri 
taki rasti se poraba električne energije podvoji vsakih 27 let.  

Večina pridobljene energije je fosilnega izvora. Cene fosilnih goriv se iz dneva v 
dan višajo in to lahko pričakujemo tudi v prihodnje. Fosilna goriva imajo več slabih 
lastnosti - poleg tega da jih imamo na voljo le omejene količine, tudi pri pretvorbi 
ustvarjajo veliko strupenih plinov, ki ravno tako ogrožajo življenje na Zemlji. Mislim, 
da ni nikogar, ki še ne bi slišal za podnebne spremembe in neprestana svarila, da je 
potrebno spremeniti naše obnašanje, da rešimo svet pred propadom. Res je skrajni čas 
za spremembe. Države podpisnice Kjotskega sporazuma se tega že zavedajo in so 
pripravljene storiti korak naprej. Slovenija je kot država podpisnica že uvedla določene 
ukrepe za zmanjšanje izpusta emisij ogljikovega dioksida. Posledično je tako tudi 
pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE) 
postalo bolj ekonomsko zanimivo, saj država nudi denarno pomoč pri takih projektih. 
Raziskave na tem področju pričajo o tem, da sončne elektrarne, sicer zaradi visoke cene 
na proizvedeno enoto, ne morejo biti neposredno konkurenčne elektrarnam na fosilna 
goriva. Fotovoltaični sistemi (v nadaljevanju FVS) pa obenem predstavljajo enega 
najobetavnejših načinov pridobivanja električne energije v prihodnosti, zato so mnoge 
države, med katerimi je tudi Slovenija, že uvedle spodbujevalne sisteme v obliki 
zagotovljenih odkupnih cen. Ker so odkupne cene bistveno višje od tržnih cen, so 
investicije v sončne elektrarne že sedaj rentabilne, kar potrdi tudi dejstvo o vedno 
večjem številu sončnih elektrarn v Sloveniji. 

 Dandanes se lahko odločimo za postavitev lastnega solarnega sistema, toda 
enostavna ekonomska logika nas uči, da se bodo končni uporabniki odločili za 
postavitev solarnega sistema, če je le-to cenejše kot kupovanje električne energije iz 
omrežja (Bradford 2006, 14).  

Teoretično lahko takšno elektrarno postavi vsak, ki si to želi, zato bom v diplomski 
nalogi preučil ekonomsko upravičenost postavitve manjše sončne elektrarne (v 
nadaljevanju SE). Zanima me, ali država nudi dovolj visoko finančno pomoč in če je 
tehnologija že dovolj razvita ter cenovno dostopna, da je investicija v takšno sončno 
elektrarno rentabilna. Na lastnem primeru bom opravil izračune, ki temeljijo na trenutni 
zakonodaji v Republiki Sloveniji ter tako poskušal ugotoviti ali je že smotrno vlagati v 
tovrstne investicije in če je, pod kakšnimi pogoji ter koliko lahko od take investicije 
pričakujemo.  

 

1 





  

2 PREDSTAVITEV SOLARNIH MODULOV  

2.1 Zgodovina sončnih celic  

2.1.1 Odkritje in teoretično razumevanje  

Čeprav se zadnja leta veliko govori o možnostih izrabe sončne energije, je zmotno 
mišljenje, da je ideja o izkoriščanju sonca za proizvodnjo elektrike nova. Že leta 1839 je 
francoski eksperimentalni fizik Alexandre Edmond Becquerel odkril fizikalni pojav 
pretvorbe sončne svetlobe v električno energijo. Do tega odkritja je prišel, ko je 
eksperimentiral z dvema kovinskima elektrodama, ki ju je imel potopljene v elektrolit. 
Ugotovil je tudi, da prevodnost narašča z osvetljenostjo.  

Fotovoltaika (v nadaljevanju FV) izvira iz grške besede »phos«, kar pomeni 
svetlobo in besede »volt«, enote za merjenje električnega potenciala in električne 
napetosti. FV je torej veda, ki preučuje pretvorbo energije svetlobe oziroma energijo 
fotonov v električni tok.  

Od odkritja francoskega eksperimentalnega fizika do prve izdelave sončne celice je 
minilo precej časa, saj je šele Willoughby Smithu-u uspela podobna ugotovitev, le da je 
on namesto elektrolita uporabil selen, ki je postal osnova za izdelavo prve sončne celice 
oziroma FV, ki je bila izdelana leta 1877.  

Svoj del pri razvoju sončnih celic je prispeval tudi Albert Einstein, saj je zaslužen 
za teoretično razlago fotonapetostnega pojava, ki ga je opisal leta 1904. Leta 1921 je bil 
za ta dosežek nagrajen z Nobelovo nagrado. Einsteinovo teorijo je v praksi dokazal 
Robert Milikan leta 1916.  

V letu 1918 je poljski znanstvenik Czohralski razvil metodo pridobivanja 
monokristalnega silicija, po kateri so leta 1941 izdelali prve silicijeve monokristalne 
sončne celice. Monoskristalni silicij je še danes eno izmed pomembnejših materialov za 
izdelavo sončnih celic, saj dosega največje izkoristke pretvorbe sončne energije v 
elektriko. Poleg silicija so v letu 1932 opazili fotonapetostni pojav tudi v kadmijevem 
selenidu, ki je, ravno tako kot silicij, še danes zelo pomemben material za izdelavo 
sončnih celic.  

Leta 1954 so sončne celice imele 4,5 % izkoristek delovanja, kar pa so že v nekaj 
mesecih povečali na 6 %. Že naslednje leto so začeli priprave za oskrbovanje satelitov z 
energijo, pridobljeno s pomočjo sončnih celic.  

Istega leta je podjetje Hoffman Electronics-Semiconductor Division začelo s 
prodajo komercialnih FVS. Sistemi, ki so jih prodajali so dosegali 2 % učinkovitost, 
cena na celico pa je znašala 25 ameriških dolarjev. Celica je bila sposobna proizvesti 14 
mW električne energije. Cena tako pridobljene električne energije je znašala 1785 
ameriških dolarjev na W. Že čez tri leta, leta 1957, je isto podjetje na trgu predstavilo 
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celice, ki so dosegale že 8 % učinkovitost, kar so v naslednjem letu še povečali na 9 % 
učinkovitost.  

Leto 1958 je bilo pomembno leto za vesoljsko tehnologijo, saj je bila izdelana prva 
silicijeva sončna celica, namenjena uporabi v vesoljski tehniki. Od tistih, ki so jih 
uporabljali na Zemlji, se je razlikovala po tem, da je bila odpornejša na sončno sevanje. 
Istega leta je bil izstreljen satelit Vanguard, ki je bil prvi satelit, ki se je preko sončnih 
celic oskrboval z električno energijo. Sistem je deloval neprekinjeno 8 let.  

2.1.2 Hiter razvoj in vedno širša uporaba  

Leta 1960 je podjetje Hoffman Electronics predstavilo trgu sončno celico, ki je 
dosegala 14 % učinkovitost.  

Leta 1961 se je v Ameriki odvijala konferenca združenih narodov o uporabi sončne 
energije v deželah v razvoju. 

Leto 1963 je prineslo napredek v proizvodnji sončne energije, saj je podjetju Sharp 
Corporation uspelo izdelati uporaben FV modul iz silicijevih celic; do sedaj so namreč 
uporabljali celice posamično. Na Japonskem so istega leta postavili 242 W polje 
modulov, kar je pomenilo največji FVS na svetu. Že leto pozneje pa je bil v ameriškem 
projektu Nimbus postavljen FVS z močjo 470 W.  

Leta 1969 je Roger Little osnoval prvo večje podjetje - Spire Corporation, ki še 
danes sodi med vodilne svetovne proizvajalce opreme za proizvodnjo sončnih celic.  

Leta 1973 so na univerzi v Delaware zgradili prvi FVS, za oskrbo gospodinjstev. 
Cena silicijevih sončnih celic je dosegala ceno 30 ameriških dolarjev na W.  

Ameriška vlada je v letu 1975 spodbudila raziskave k razvoju uporabe solarne 
energije na Zemlji.  

Od leta 1976 dalje je NASA postavljala FVS, s pomočjo katerih so skrbeli za 
napajanje manj zahtevnih električnih sistemov, kot so hladilniki, telekomunikacijska 
oprema in razsvetljava. 

V letu 1977 je skupna svetovna proizvodnja presegala 500 kW. Istega leta je v 
indijanskem rezervatu NASA zgradila 3,5 kW FVS. To je bil prvi FVS, ki je zadostoval 
za oskrbo celotne vasi. Uporabljali so ga tako za pogon črpalk za vodo, kot tudi za 
oskrbo 15 gospodinjstev z električno energijo. 

V letu 1980 je bil v ameriški državi Utah zgrajen FVS s kapaciteto 105,6 kW 
(grafični prikaz na sliki 2.1).  

V letu 1981 je poskusno vzletelo letalo Solar Challenger, ki ga je napajala sončna 
energija.  

V letu 1982 je svetovna proizvodnja že presegla 9.3 MW električne energije 
pridobljene iz sončnih celic.  

Leta 1983 je svetovna proizvodnja FV modulov presegla moč 21,3 MW. Istega leta 
je zgrajenih več SE po svetu. Podjetje Solarex Corp je postavilo testno elektrarno v 
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mestu Newtown v Pennsylvaniji, v Kaliforniji pa so zgradili 6 MW elektrarno za 
potrebe 2.000 do 2.500 gospodinjstev. Zgrajenih je bilo tudi več manjših FVS, ki so 
namenjeni oskrbi vasi v Tuniziji. 

Že leta 1985 je raziskovalcem na univerzi "University of New South Wales" v 
Avstraliji uspelo izdelati sončno celico z več kot 20 % izkoristkom. Le leto kasneje je 
podjetje ARCO Solar predstavilo prvi komercialni tankoplastni FV modul G-4000.  

V letu 1990 sta bili ustanovljeni dve večji podjetji, ki sta proizvajali FV module. 
Hkrati z novoustanovljenim podjetjem United Solar System Corp, je Siemens kupil 
ARCO Solar ter ustanovil podjetje Siemens Solar Industries. 

Leta 1995 so ustanovili prvi mednarodni fond za pospeševanje komercializacije 
FVS.  

V Grčiji so leta 1997 načrtovali izgradnjo 50 KW SE, ki bi bila postavljena na 
Kreti. Ta SE bi tako postala največji FVS v tistem času. Kljub temu, da je Grčija 
pristala k sponzoriranju 5 MW, do realizacije ni prišlo zaradi nesporazuma med 
investitorji. 

Da se povečuje proizvodnja električne energije pridobljene s pomočjo sončnih 
celic, priča tudi podatek, da je v letu 1999 svetovna proizvodnja že presega 1.000 MW. 

Ustanavljanje vedno večjih podjetij, ki se ukvarjajo z FV in drugimi načini izrabe 
OVE, je botrovalo, da so ta podjetja že pred začetkom leta 2000 začela vstopati na 
borzo vrednostnih papirjev. Na Japonskem se je močno povečala proizvodnja modulov. 
Dve vodilni podjetji Sharp in Kyocera letno proizvedeta module, katerih kapacitete 
ustrezajo letni porabi električne energije v Nemčiji. 

Da se bo trend rasti izkoriščanja sončne energije povečeval, lahko razberemo tudi iz 
napovedi politikov. Dva ameriška guvernerja Arnold Schwarzenegger ter Kathleen 
Sebelius sta napovedala povečanje proizvodnje električne energije iz sonca. Prvi 
predlaga projekt, v katerem bi v Kaliforniji do leta 2017 imelo en milijon streh sončne 
elektrarne, drugi pa je sprejel direktivo, da bo Kansas do leta 2015 dosegel proizvodnjo 
električne energije iz sonca 1.000 MW. 

Decembra leta 2006 so znanstveniki razvili sončno celico, ki v laboratorijskih 
pogojih dosega že 40 % izkoristek. V naslednjih letih je sledilo še mnogo projektov 
postavitve SE. Tudi razvoj sončnih celic je še vedno v teku, kar lahko razberemo s 
podatka, da so v letu 2008 znanstveniki dosegli 40,8 % izkoristek sončne celice, vendar 
zaradi težav s stabilnostjo še ni mogoča serijska proizvodnja.  
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Slika 2.1 Svetovne inštalirane nazivne moči FV moduli v MWp

 

Vir: Wikipedia 2007. 

Slika 2.1 grafično prikazuje podatke iz zgornjega teksta o inštaliranih nazivnih 
močeh po letih. Iz grafa lahko razberemo, da je v letu 1983 skupna inštalirana moč vseh 
FV modulov na svetu znašala pod 10 MWp. Opazimo, da inštalirana moč postopoma 
narašča od leta 1982 do leta 1995, potem pa sledi bliskovita rast. 

V prihodnosti je pričakovati, da se bo trend uporabe FV modulov povečeval. 
Razlog za to so hitro rastoče cene fosilnih goriv, cena FV modulov pa bo vedno nižja.  

2.2 Vrste sončnih celic in njihove značilnosti 

Sončne celice so narejene iz različnih polprevodniških materialov. Prav ti materiali 
predstavljajo razliko v njihovem delovanju. Kot ena najpomembnejših razlik je 
izkoristek prejete sončne energije pretvorjene v električno. Za lažjo predstavo o 
izkoristkih različnih vrst sončnih celic, so podatki predstavljeni v tabeli 2.1. 

Monokristalne silicijeve sončne celice: 
Te sončne celice imajo med vsemi najvišji izkoristek. V laboratorijskih pogojih 
dosegajo izkoristke tudi do 25 %, vendar gre tu za zelo majhne površine – do 1 cm2. V 
serijski proizvodnji lahko dosegajo od 15 % do 17 % učinkovitost. K visoki ceni celic 
prispeva tudi sam postopek pridobitve silicijevega kristala, ki je zelo počasen in zahteva 
veliko porabo energije. K višjim stroškom prispeva tudi natančna in tehnološko zelo 
razvita proizvodnja. 
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Polikristalne silicijeve sončne celice: 
Izdelava je zelo podobna monokristalnim silicijevim celicam, vendar s to razliko, da je 
tukaj uporabljen material ingot, ki je cenejši od monokristalnega silicija. Posledično to 
pomeni cenejše celice z manjšimi izkoristki. Take celice dosegajo v laboratoriju do 
21 % izkoristke, v proizvodnji pa nekje med 13,5 % in 15 %.  

Polikristalne tankoslojne silicijeve celice: 
Te celice so debele le nekaj sto mikronov. V strokovni literaturi zasledimo izraz »thin 
film silicon cell«. Cena je zaradi manjše porabe materiala in enostavnejšega postopka 
izdelave nižja. Celice v laboratorijskih poizkusih dosegajo do 16 % učinkovitost, v 
serijski proizvodnji pa med 9 % in 11 %. 

Kristalne celice iz galijevega arzenida: 
Galijev arzenid ima podobno strukturo kot silicij, vendar s to razliko, da vsebuje atome 
galija in arzena. Ker ima zelo visoko absorbivnost svetlobe, je tudi izkoristek takih celic 
temu primerno visok in znaša do 20 %. Zanimivo je tudi to, da se celicam z večanjem 
temperature njihov izkoristek skoraj ne zmanjša, zato jih je mogoče uporabljati s 
koncentratorji. Take celice so zelo drage, saj elementa galij in arzen nista tako pogosta 
kot silicij, pa tudi postopek pridelave ni tako raziskan. Njihova uporaba je smotrna samo 
tam, kjer sta majhna teža in visok izkoristek pomembnejša od cene. 

Amorfne silicijeve sončne celice: 
Sestavljene so iz amorfnega silicija z dodatkom vodika. Njihova izdelava je precej 
enostavnejša in cenejša od kristalnih silicijevih celic, saj tu ni zahtevnih tehnoloških 
postopkov, pa tudi poraba energije za izdelavo je precej manjša. Njihov izkoristek v 
laboratorijih dosega do 12 % učinkovitost, v serijski proizvodnji pa zgolj 5 % do 7 %. 
Te celice so precej neodporne na svetlobo, kar pomeni, da se njihov izkoristek že po 
nekaj mesecih zmanjša na 4 %. 

Tankoslojne celice iz baker indijevega diselenida: 
Te celice imajo relativno visok izkoristek - med 10 % in 15 % v laboratorijskih 
razmerah. Ker zelo dobro absorbirajo fotone, so sloji lahko še tanjši kot pri amorfnih 
celicah. Kljub temu, da je indij zelo drag material, to ne povzroča znatnega povišanja 
cene, saj ga za izdelavo celic potrebuje zelo malo. Največja slabost teh celic je v tem, da 
je za izdelavo potreben tudi vodikov selenid, ki je zelo strupen. Proizvodnja, uporaba in 
na koncu tudi uničenje teh celic mora biti nadzorovano. 

Gratzelova sončna celica: 
Ta celica predstavlja sončno celico prihodnosti. Posnema delovanje, ki se dogaja v 
rastlinskih celicah, ki pretvarjajo sončno energijo. Celica je izdelana iz nanokristalnega 
titanovega oksida, ki ima nanokristale obarvane z barvilom rutenijem. Nanoporozna 
struktura celice omogoča visoko absorbcijo fotonov ter posledično tudi visoke 
izkoristke. Ti izkoristki se v laboratorijih gibljejo okoli 10 %, vendar še niso rešili 
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problema stabilnosti, ki nastane pri velikih površinah. Glavna prednost te celice bi bila 
ravno njena cena, ki bi bila tudi do pet krat nižja od silicijevih celic.  

Ker so sončne celice polprevodniške diode, je zanje značilna »diodna 
karakteristika«. Ta povezuje razmerje med tokom in napetostjo ob različnih električnih 
upornostih tokokroga, ki spaja elektrodi sončne celice. Zaradi medsebojne primerjave 
sončnih celic so izdelali mednarodne standarde za pogoje preizkušanja sončnih celic 
(Medved in Novak 2000, 143):  

− gostota sončnega ali umetnega sevanja 1000 W/m2,  
− spekter umetnega sevanja enak sončnemu spektru pri AM 1,5 in 
− temperatura okolice 25 ºC.  

Tabela 2.1 Prikaz učinkovitosti različnih tehnologij sončnih celic 

Učinkovitost celic* 
Tehnologija Laboratorijski 

poskusi 
Serijska 

proizvodnja 

Potrebna 
površina za 

kWp** 
Monokiristalne silicijeve celice do 25 % 15-17 % 6-7 m2

Polikristalne silicijeve celice do 21 % 13,5-15 % 6,5-7,5 m2

Polikristalne tankoslojne silicijeve 
celice 

do 16 % 9-11 % 8-11 m2

Kristalne celice iz galijevega 
arzenida 

ni podatka 20 % 5 m2

Amorfne silicijeve sončne celice do 12 % 4-7 % 14-15 m2

Tankoslojne celice iz baker 
indijevega Diselenida  

10-15 % ni podatka ni podatka 

Gratzelova sončna celica 10 % ni podatka ni podatka 
* pri standardnih preizkusnih pogojih: 25 ºC, intenzivnost svetlobe 1000 W/m2. 
** Pri maksimalnem izkoristku celic.  

2.3 Postavitev  

FV module lahko postavljamo na več načinov. Lahko so nameščeni kot samostojni 
objekt ali pa so zgolj dodani na že obstoječi objekt. Ker se bom v diplomski nalogi 
ukvarjal z uporabo FV modulov na manjših stanovanjskih objektih, torej postavitvijo na 
že obstoječi objekt, se z drugimi načini postavitve ne bom ukvarjal. 

Postavitev FV modulov na streho obstoječega objekta je najbolj značilen in pogost 
način postavitve. Ne potrebujemo gradbenega dovoljenja, obenem pa taka postavitev ne 
zavzame dodatnega prostora, saj izkoristimo površino, ki jo imamo na strehi. 
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Slika 2.2 Prikaz inštalacije FV modulov, kot nadomestek tradicionalne kritine 

 

Vir: Russo 2008. 

Kot je razvidno iz slike 2.2, lahko solarne module uporabimo tudi kot nadomestek 
tradicionalnih kritin, vendar ta način postavitve še ni tako razvit. Tovrstna uporaba 
solarnih modulov ima predvsem eno slabost – to, da je na sončni strani samo polovica 
strehe, druga polovica na senčni strani pa ne dosega take učinkovitosti.  

Preden se odločimo za način postavitve je smotrno preučiti, kakšne ugodnosti nam 
država nudi za določeno vrsto SE. Po najnovejši uredbi država razlikuje SE tudi po 
načinu postavitve. Loči med: 

− elektrarnami na stavbah ali gradbenih konstrukcijah,  
− elektrarnami, ki so sestavni del ovoja zgradbe oziroma elementov zgradbe,  
− elektrarnami kot samostojnimi objekti. 

Glede na te kriterije se razlikuje nespremenljivi del cene zagotovljenega odkupa. 
Več bom o tem napisal v poglavju 3.3.1 - Subvencioniran odkup električne energije. 
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Slika 2.3 Praktični prikaz inštalacije FV modulov na že obstoječo kritino 

 

Vir: Darling 2008. 

Bolj razširjen je način postavitve, pri kateri se solarne module vgradi na že 
obstoječo kritino, kot to prikazuje slika 2.3. Praviloma se jih postavlja na sončno stran 
strehe, kjer so izkoristki večji. 

V mojem primeru bom preučeval slednji način postavitve, saj je bolj razširjen kot 
način postavite, kjer je elektrarna del ovoja zgradbe oziroma element zgradbe. 
Postavitev FV modulov na že obstoječo kritino je tudi enostavnejša, saj jih lahko 
postavimo tako rekoč na katero koli že obstoječo kritino, brez predhodnega načrtovanja, 
obenem pa je tak način postavitve tudi cenejši.  

2.4 Uporaba v svetu in pri nas  

2.4.1 Uporaba solarnih modulov v Sloveniji 

Tudi Slovenija sledi svetovnemu napredku, trendu po zmanjševanju izpustov 
ogljikovega dioksida v ozračje ter pridobivanju električne energije iz OVE. V tem 
trenutku je od OVE še najbolj izrabljena vetrna energija, saj je dovolj poceni, da je tudi 
ekonomsko upravičena. Vendar pa ima solarna energija večje potencirale od vetrne 
energije ter se ji tudi po ekonomski plati vedno bolj približuje. Na področju energetike 
se vedno bolj uveljavlja uporaba sončnih celic. Elektriko, ki jo pridobimo s postavitvijo 
sončnih celic lahko porabimo sami, kar je primerno za objekte, ki niso priključeni v 
električno omrežje (samooskrba). V nasprotnem primeru, ko je objekt že priključen v 
obstoječe električno omrežje, pa je smotrno elektriko iz FVS prodajati v to omrežje. Da 
to lahko storimo, moramo izpolnjevati določene pogoje. Slovenija ravno spreminja 
zakonodajo na tem področju. S 1. 11. 2009 je stopila v veljavo nova zakonodaja, ki 
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ureja področje odkupa električne energije. Osnova je ostala enaka, kar pomeni, da 
Slovenija še naprej podpira proizvodnjo električne energije iz OVE. Proizvajalcem na ta 
način država zagotavlja, da bo odkupila vso proizvedeno električno energijo ter jim tudi 
zagotavlja odkupne cene za prvih 15 let delovanja elektrarne. Država proizvajalce 
razvršča v velikostne razrede, glede na nazivno moč elektrarne. Od velikostnega razreda 
je odvisna tudi višina zagotovljene odkupne cene, ki jo nudi država. Velikostni razred 
glede na nazivno moč proizvodnih naprav (Uredba o podporah električni energiji, 
proizvedenih iz obnovljivih virov energije 2009).

− mikro: nazivne električne moči manjše od 50 kW,  
− male: nazivne električne moči manjše od 1 MW,  
− srednje: nazivne električne moči od 1 MW do vključno 10 MW,  
− velike: nazivne električne moči nad 10 MW do vključno 125 MW, 
− proizvodne naprave OVE nazivne električne moči 125 MW in več. 

Zaradi tega je strah, da proizvedene energije proizvajalec ne bo mogel prodati, 
odveč. Proizvajalec lahko celo predvidi, koliko bi mu investicija prinesla, saj ima za 
prvih 15 let znane odkupne cene.  

V Sloveniji je največ takih SE, ki spadajo v prvi razred oziroma so opredeljene kot 
Mikro elektrarne. Prvo SE pri nas, z nominalno močjo 1,1 kW je postavila Agencija za 
prestrukturiranje energije. V električno omrežje je bila priklopljena leta 2001. Že v letu 
2002 je Vlada Republike Slovenije je sprejela prvo Uredbo o pravilih za določitev cen 
in odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije, ki je 
določal fiksno ceno 0,28 EUR/kWh. Šele po sprejetju uredbe v letu 2004, ki je odkupno 
ceno povečala na 0,347 EUR/kWh, opazimo trend povečevanja investicij v to področje, 
kar pomeni, da so le-te postale tudi ekonomsko sprejemljive. Od takrat je zraslo precej 
SE v Sloveniji. Nahajajo se v Ljubljani, Lescah, Mariboru, Nanosu, Novi Gorici, Ptuju, 
Izoli, Velenju in drugod. Elektrarne so postavljene širom Slovenije, kar je dokaz, da so 
v naši državi dobri pogoji za tovrstne investicije.  

Podjetje Gorenjske elektrarne, d. o. o., je leta 2005 v Radovljici postavilo SE s 
nazivno močjo 16,275 kW, ki naj bi letno proizvedla 16.000 kWh električne energije. 
Leta 2006 so postavili še solarno elektrarno na Laborah pri Kranju, kjer FVS z nazivno 
močjo 30,87 kW letno proizvede okoli 31.000 kWh električne energije. Še isto leto so v 
Mavčičah zgradili še večjo SE z nazivno močjo 35,7 kW. Ocenjuje se, da je bilo v 
Sloveniji postavljenih za 55,80 kW SE v letu 2005, v letu 2006 pa že za 209,07 kW.  

V Ajdovščini so leta 2007 postavili SE s nazivno močjo 107 kW, ki je bila takrat 
največja slovenska SE. Investitor Pipistrel, d. o. o., v bližnji prihodnosti načrtuje njeno 
povečanje na 200 kW.  

Zakonca Mirko in Branka Dobravec iz Vrenske Gorce na Kozjanskem sta lastnika 
največje SE v Sloveniji. Ob zagonu 28. 8. 2009 je imela nazivno moč 420 kW. Zakonca 
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že načrtujeta nadgradnjo na 500 kW, ki naj bi jo naredila v jeseni. Z električno energijo, 
ki jo bo elektrarna proizvedla lahko oskrbujeta od 180 do 200 gospodinjstev.  

V Petrinjah pri Ocizli načrtujejo gradnjo SE z nominalno močjo 35 MW, kar jo bo 
uvrščalo med največje SE v Evropi. Investitorji načrtujejo, da bo začela delovati v letu 
2011. Razprostirala naj bi se na triinsedemdesetih hektarjih, proizvedla pa naj bi dovolj 
energije za kar 13.000 gospodinjstev.  

Na sliki 2.4 vidimo, povečanje kumulativne inštalirane moči FVS v Sloveniji. V 
letu 2002 je bila inštalirana moč 1,1 kW, kar kaže na to, da je bila v letu 2002 
instalirana samo elektrarna, ki jo je postavila Agencija za prestrukturiranje energije. Iz 
slike je jasno viden rezultat sprejetja uredbe v letu 2004, s katero so povečali odkupno 
ceno tako pridobljene električne energije. V letu 2005 je bila skupna moč SE 59,35 kW. 
Jasno je viden tudi trend povečevanja proizvodnje električne energije, saj se vsako leto 
kumulativne inštalirane moči SE več kot podvojijo. V letu 2008 znaša skupna moč vseh 
SE v Sloveniji 2.033,2 kW. 

Slika 2.4 Kumulativna inštalirana moč SE v Sloveniji (kW) 

 

Vir: Papler 2009, 4. 

2.4.2 Uporaba v svetu  

Pri uporabi SE glede na nameščeno maksimalno zmožnost proizvodnje električne 
energije (MWp) v svetu, se lahko osredotočimo na pet najuspešnejših držav: 

− Nemčijo, 
− Japonsko, 
− Ameriko, 
− Španijo, 
− Avstrijo. 
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Slika 2.5 Grafični prikaz vršnih moči inštaliranih FV modulov po državah 

 

Vir: EPIA in Greenpeace 2007, 25. 

Kot je razvidno iz slike 2.5 zelo izstopajo tri države; Nemčija, Japonska in 
Amerika, v katerih je nameščenih 69 % svetovnih kapacitet FV modulov. V vseh 
preostalih državah po svetu je nameščenih le 28 % kapacitet FV modulov. 

Tabela 2.2 Maksimalna vršna moč FVS po državah 

Prvih pet držav glede na nameščeno maksimalno zmožnostjo proizvodnje električne 
energije (MWp) za leto 2006  

Nemčija 2530
Japonska 1708
Amerika 620
Španija 120
Avstralija 70

Vir: EPIA in Greenpeace 2007, 25. 

V tabeli 2.2 vidimo, da je v Nemčiji nameščenih največ FV modulov. V optimalnih 
razmerah lahko s SE pridobijo kar 2530 MW električne energije vsako uro.  
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Tabela 2.3 Prikaz zmogljivosti proizvedenih FV modulov po državah  

Prvih 5 držav v proizvodnji solarnih modulov izraženo v maksimalni zmožnosti 
proizvodnje električne energije (MWp) za leto 2006 

Nemčija 750
Japonska 290
Amerika 141
Španija 63
Južna Koreja 21

Vir: EPIA in Greenpeace 2007, 25. 

Kot je razvidno iz tabele 2.3, je tudi na tem področju vodilna Nemčija, v kateri so v 
letu 2006 proizvedli FV module z skupno vršno močjo 750 MW, kar predstavlja 51 % 
svetovne proizvodnje FV modulov kot je razvidno iz slike 2.6. 

Slika 2.6 Grafični prikaz proizvodnje FV modulov po državah  

 

Vir: EPIA in Greenpeace 2007, 25. 
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Tabela 2.4 Tržna vednost naložb nameščenih solarnih sistemov do leta 2030 v 
okviru zmernega scenarija (v milijonih tekočih EUR) 

leto 2006 2010 2015 2020 2025 2030 
Evropa 5,129 10,492 19,656 25,533 26,012 17,215
Severna  
Amerika 

900 3,214 7,194 11,810 17,187 22,380

Pacifiške 
države 

1,962 3,962 7,908 10,794 12,088 10,329

Centralna  
in Južna 
Amerika 

126 145 1,294 4,409 10,201 18,937

Vzhodna  
Azija 

138 159 1,031 3,312 7,500 13,772

Kitajska 72 700 3,017 8,263 17,506 30,987
Južna  
Azija 

84 714 2,754 7,165 14,806 25,823

Bližnji 
vzhod 

48 55 379 973 2,368 5,165

Afrika 138 159 1,413 4,812 11,129 20,658
Države v  
razvoju 

48 55 475 1,608 3,713 6,886

Skupaj 8,645 19,656 45,119 78,679 122,510 172,151

Vir: EPIA in Greenpeace 2007, 36. 

Iz tabele 2.4 lahko razberemo, koliko bodo znašali vsakoletni vložki v postavitve 
FVS. V letu 2006 je bilo v Evropi za postavitve FVS porabljenih 5.129.000 EUR. Ti 
vložki se bodo strmo večali do leta 2030, ko naj bi se investicije umirile.  

Evropejci smo precej dovzetni za nove načine pridobivanja električne energije iz 
OVE, še posebej iz sonca. Tu seveda močno izstopa Nemčija, ki je prava velesila na tem 
področju. Pričakujemo lahko, da bo s svojim pozitivnim zgledom še naprej vplivala tudi 
na druge države, saj je bila ravno Nemčija prva država, ki je uvedla sistem fiksnih cen 
za električno energijo pridobljeno iz OVE. Enak sistem pomoči je uvedla tudi Slovenija, 
vendar s to razliko, da Slovenija nudi to pomoč za obdobje 15-ih let, medtem ko 
Nemčija zagotavlja fiksne odkupne cene za 20 let.  
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3 EKONOMSKI VIDIKI UPORABE 

3.1 Vremenski pogoji 

Da ugotovimo koliko energije sonce oddaja, moramo poznati način merjenja ter 
mersko enoto. Moči, ki jo oddaja sonce, pravimo sončno sevanje. Pod pojmom sončno 
sevanje razumemo izhajajoči energijski tok, katerega oddaja sonce s svojimi žarki. 
Obstajata dve vrsti sončnega sevanja – direktno ter difuzno sončno sevanje. Direktno 
sončno sevanje je sevanje, ki prihaja direktno od sonca. Pri difuznem sevanju pa gre za 
posredno sevanje, »odbito« od različnih delcev, npr. molekul plinov ter prašnih delcev. 
Difuzno sončno obsevanje se povečuje z oblačnostjo. Globalno sončno obsevanje je 
skupek direktnega in difuznega sončnega obsevanja, ki pade na vodoravno ploskev, 
najpogosteje pa ga izražamo z mersko enoto Wh/m2. Maksimalno sončno sevanje, ki 
pade na zunanji rob zemeljske atmosfere znaša 1.367 W/m2 - imenujemo ga tudi sončna 
konstanta. Sončno sevanje pri prodiranju skozi atmosfero izgubi del svoje moči, saj se v 
plasteh ozona, ogljikovega dioksida, vodne pare in prahu absorbira ter odbije nazaj v 
vesolje. Tako na zemeljsko površino prispe maksimalno 1.000 W/m2, kar je maksimalna 
moč direktnega in difuznega sončnega sevanja na Zemlji.  

V 20 dnevih prejme Zemlja od Sonca toliko energije, kot je celotna energija 
fosilnih goriv na Zemlji (McKinney in Schoch 1998, 232). 

Slika 3.1 Potencial FVS v evropskih državah  

Vir: JRC European Commision 2006. 
 

17 



Ekonomski vidiki uporabe 

Če si natančno ogledamo sliko 3.1 ugotovimo, da ima Slovenija s svojo lego zelo 
dobre vremenske pogoje za izkoriščanje sončne energije. Ima od 1.600 do 2.650 
sončnih ur na leto, kar pomeni, da na 1m2 vpade od 1.000 do 1.400 kWh (1.000 Wh = 1 
kWh).  

Ker ta slika prikazuje le povprečne letne vrednosti za celotno Slovenijo, je smotrno 
pogledati podatke za našo državo pobližje. Pričakovati je, da se moč sončnega 
obsevanja od kraja do kraja razlikuje. Z natančnejšimi podatki lahko natančnejše 
ugotovimo pogoje za postavitev SE po določenih krajih znotraj Slovenije. Ker pa sonce 
ne sveti vse dni v letu z enako močjo, je smotrno pregledati tudi razlike med letnimi 
časi.  

Slika 3.2 Pomladansko sončno obsevanje  

 

Vir: Kastelec, Rakovec in Zakšek 2007, 80. 

Slika 3.2. prikazuje desetletno povprečje pomladnega globalnega sončnega 
obsevanja na vodoravne površine, brez upoštevanja ovir (marec, april, maj). Če jo 
natančno pogledamo, ugotovimo, da je največja stopnja sončnega sevanja na 
jugozahodu Slovenije ter med Celjem in Krškim, kjer v povprečju vpade od 391,7 do 
438,9 kWh/m2.  
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Slika 3.3 Poletno sončno obsevanje 

 

Vir: Kastelec, Rakovec in Zakšek 2007, 81. 

Tudi pri sliki 3.3, ki prikazuje desetletno poletno povprečje vpada sončnega 
obsevanja na vodoravno površino, brez upoštevanja ovir, ugotovimo, da je jugozahodni 
del Slovenije poleg pokrajin med Celjem in Krškim najbolj primeren za postavitev 
solarnih sistemov, saj v poletnem času na m2 vpade kar od 522,2 do 586,1 kWh.  

Slika 3.4 Jesensko sončno obsevanje 

 

Vir: Kastelec, Rakovec in Zakšek 2007, 82. 
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Slika 3.4 prikazuje povprečen desetleten vpad sončnega obsevanja v jeseni brez 
ovir na vodoravno površino. Kot je razvidno iz slike, je najmočnejše jesensko sončno 
obsevanje na Primorskem, kjer upade od 216,7 do 266,7 kWh/m2. Dolenjska ter del 
Gorenjske sta deležni manjšega sončnega obsevanja – od 183,3 do 200 kWh/m2.

Slika 3.5 Zimsko sončno obsevanje 

 

Vir: Kastelec, Rakovec in Zakšek 2007, 79. 

Zima je letni čas, v katerem vpade najmanj sončnega obsevanja, kot prikazuje slika 
3.5. V desetletnem povprečju, pozimi, na m2 vodoravne površine, vpade na Dolenjskem, 
Gorenjskem ter v okolici Ljubljane od 105,6 do 116,7 kWh, na Primorskem pa od 133,3 
do 194,4 kWh sončnega obsevanja. 

Če seštejemo količino sončnega obsevanja skozi vse letne čase, ugotovimo, da v 
krajih, kjer je vpad sončnega obsevanja manjši vpade nekaj več kot 1.000 kWh/m2. Na 
kraje, kateri so bolj izpostavljeni vpadu sončnega sevanja pa več kot 1.400 kWh/m2. 

3.2 Stroški naložbe 

Stroški naložbe lahko pri tovrstnih sistemih zelo variirajo, saj obstaja več 
proizvajalcev z bolj ali manj podobnimi in primerljivimi produkti. Za enake izdelke 
manj znanih proizvajalcev je potrebno odšteti bistveno manj denarja kot za izdelke 
znanih podjetij, čeprav naj bi bila razlika v kakovosti minimalna. Do največjih razlik 
prihaja pri površini modulov ter odpornosti modulov na različne vremenske pojave. 
Dražji moduli rabijo manjšo površino za doseganje iste moči kot cenejši, obenem pa so 
tudi odpornejši na ekstremne vremenske pojave. Stroški variirajo tudi med samimi 
izvajalci oziroma postavljavci teh modulov na objekt, saj mora biti tak sistem pravilno 
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nameščen. Pri montaži je potrebno upoštevati standarde, ki jih zahteva kupec naše 
električne energije. Tudi montaža sistema vpliva na končni izkoristek. Pravilna in 
kvalitetna namestitev sistema pripomore k večjemu izkoristku ter posledično večjemu 
donosu. V Sloveniji je cena za tako postavitev »na ključ« od 4.000 EUR pa do 5.500 
EUR na kW.  

Po pogovoru s strokovnjakom na tem področju g. Dragom Paplerjem, mag. gosp. 
inž., ki je zaposlen v podjetju Gorenjske elektrarne, sem ugotovil, da je za dobro 
postavljen solarni sistem potrebno odšteti okoli 4.500 EUR/kW. V to ceno so vključeni 
stroški pridobivanja dovoljenj, postavljanja, inšpekcijskih pregledov do končne 
povezave v omrežje, saj je tudi oddaljenost od omrežja strošek, katerega nosi investitor. 
Predvidena struktura stroškov za izgradnjo sončne elektrarne (Papler 2009, 5): 

− solarni moduli od 75,9 % do 83,7 % investicije,  
− omrežni razsmerniki od 7,3 % do 13,8 %, 
− notranji priključek od 2,8 % do 4,1 %, 
− zunanji priključek z ločilnim mestom od 1,5 % do 6,8 %, 
− sistemski nadzor in diagnostika od 2,4 % do 4,3 %,  
− vizualizacija delovanja elektrarne od 0,5 % do 0,6 %.  

Poudariti je treba, da ni vsako omrežje primerno za priklop tovrstne elektrarne. V 
mojem primeru to ne predstavlja težave, saj je poslopje že priključeno na dovolj 
zmogljivo omrežje. Varčevanje pri postavitvi se ne obrestuje, kar dokazuje SE v 
Ajdovščini, kjer je zaradi močnih vetrov, ki pihajo v tem delu Slovenije, prišlo do 
poškodb sistema. Za popravilo in modifikacijo je moral lastnik odšteti več, kot bi odštel, 
če bi izbral nekoliko dražji sistem postavitve že pri prvi montaži. 

Ker gre pri instalaciji SE za delo, ki zahteva usposobljene delavce, je smotrno najeti 
podjetje, katero se ukvarja z inštalacijami SE ter se dogovoriti za prevzem »na ključ«. 

3.3 Subvencije 

V preteklosti so obstajale določene vrste subvencij za tovrstne projekte. Sedaj se je 
oblika le-teh nekoliko spremenila - namesto nepovratnih sredstev je mogoče najeti 
ugoden kredit, imenovan ekološki kredit. Zanj je potrebno najprej zaprositi Eko sklad - 
Slovenski okoljski javni sklad in izpolniti vlogo za pridobitev ugodnega ekološkega 
kredita, ki je namenjen za kreditiranje okoljskih naložb (obrazec EKO – Z 09/01). Po 
ugodno rešeni vlogi lahko na banki zaprosimo za kredit. Tovrstni krediti so veliko bolj 
ugodni ob navadnega kredita, saj je fiksna obrestna mera 3,90 %, pod pogojem, da vsa 
sredstva, ki jih dobimo iz tega kredita, porabimo za predvideni projekt. Maksimalen 
znesek kredita znaša 40.000 EUR. Kot vsak kredit mora biti tudi ta zavarovan, oziroma 
mora imeti poroka, ki bo ob nezmožnosti plačila kreditojemalca plačal celoten znesek 
kredita. Maksimalen čas odplačila je 10 let, vendar z možnostjo predčasnega odplačila. 
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Tudi pri določanju časa odplačevanja moramo izpolnjevati določene pogoje – če smo 
zaposleni začasno, lahko prejmemo kredit maksimalno za čas trajanja zaposlitve, razen 
v primeru, da za nas jamči porok. Podobno velja tudi pri določanju višine zneska 
kredita, ki ne sme presegati sredstev, ki bodo porabljena za ta projekt, oziroma ne sme 
presegati zneska 40.000 EUR. Pri višini zneska se preuči našo odplačilno sposobnost in, 
tako kot pri drugih kreditih, zastavimo nepremičnine oziroma poiščemo poroka, ki nam 
bo pomagal pri odplačevanju.  

3.3.1 Subvencioniran odkup električne energije 

Tudi na tem področju prihaja do sprememb, saj se država ukvarja z menjavo 
sistema za subvencioniran odkup električne energije. Novi sistem je država uvedla 
1.11.2009. Pred tem je bil v veljavi starejši način subvencioniranja z zagotovljenimi 
odkupnimi cenami, oziroma premijami za spodbudo pri proizvodnji električne energije. 

Izbirati je bilo mogoče med enotno letno ceno, ki znaša 399,57 EUR/MWh in 
enotno letno premijo, ki znaša 347,19 EUR/MWh. 

Odkupna cena električne energije, pridobljene s SE je bila skoraj štirikrat višja kot 
odkupna cena za električno energijo pridobljeno iz hidroelektrarne. 

Država je s 1. 11. 2009 spremenila način dodeljevanja podpor. Nova uredba o 
podpori električne energije, proizvedene iz OVE prinaša spremembe na področjih: 

− načina določanja cen za zagotovljen odkup električne energije, 
− pogoji za pridobitev podpore, 
− način pridobitve podpore, 
− način prejemanja podpor. 

Ena izmed sprememb je tudi različna odkupna cena, glede na način postavitve ter 
nazivno električno moč naprave kot prikazuje tabela 3.1. 

Tabela 3.1 Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz naprav OVE na 
sončno energijo, glede na velikostni razred ter načina postavitve 

Cena zagotovljenega odkupa (EUR/MWh) 
Velikostni razred  

proizvodne naprave 
Na stavbah ali gradbenih 

konstrukcijah 
Sestavni del ovoja zgradbe 
oziroma elementov zgradbe 

Mikro (< 50 kW) 415,46 477,78
Mala (< 1 MW) 380,02 437,03
Srednja (do 5 MW) 315,36 362,67

Vir: Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov 
energije 2009. 
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Država v prihodnosti načrtuje zmanjšanje odkupnih cen električne energije: 

− v letu 2010 za 7 %,  
− v letu 2011 za 14 %,  
− v letu 2012 za 21 %,  
− v letu 2013 za 28 %.  

Če torej SE postavimo do 31. 12. 2009 bomo upravičeni do zagotovljene odkupne 
cene 415,46 EUR za MWh za vseh 15 let obratovanja. Vkolikor pa jo bomo postavili v 
letu 2010 pa bomo vseh 15 let upravičeni do prejemanja 386,38 EUR za MWh kar je 
7 % manj kot v letu 2009. 

»Pridobljena energija iz obnovljivih virov ne povzroča klimatske, okoljske in 
zdravstvene škode ter hkrati pomaga varčevati devizne rezerve. Domača energija 
zamenja uvoz energije, s pomočjo zagotavljanja novih delovnih mest pa ima višjo 
makroekonomsko učinkovitost kot ostale energije« (Scheer 2007, 62). 

Makroekonomske prednosti postavitve takih sistemov so: 

− izognitev mednarodnim varnostnim stroškom,  
− domača proizvodnja omogoča devizne prihranke skupaj z izboljšavami v 

plačilni bilanci in zmanjšanjem energijskega uvoza,  
− promocija obrti in kmetijstva, ki izhajata iz solarne gradnje, kar pomeni trajno 

stabilizacijo majhnih ter srednje velikih podjetij in s tem regionalnih 
ekonomskih struktur, 

− široka distribucija prihodkov zaradi potrebe po decentraliziranih podjetniških 
oblikah,  

− izogibanje nadaljnjim ekološkim stroškom med drugim tudi zmanjševanjem 
zdravstvenih stroškov in stroškov za preprečevanje ter kompenzacijo katastrof.  

3.3.2 Ideologija sistema fiksnih odkupnih cen 

Da bi lažje razumeli, zakaj je država pripravljena pomagati pri razvoju OVE je 
potreben vpogled v ideologijo o fiksnih odkupnih cenah. 

»Prvi sistem fiksnih cen je nastal leta 1990 v Nemčiji in izhaja iz t. i. nemškega 
ordoliberalizma. Gre za tipično neoliberalistično šolo, ki je značilna za drugo polovico 
20. stoletja. Neoliberalizem se je razvil, da bi nasprotoval politiki laissez faire, ki je bila 
značilna za medvojno obdobje. Nasprotoval je državnim intervencijam in regulaciji 
gospodarske rasti, ki sta bili značilni za obdobje po koncu 19. stoletja. Državno 
nadziranje in poseganje v delovanje trga z namenom vzpostavitve čim boljših pogojev 
za delovanje konkurence je eden izmed najpomembnejših ukrepov te doktrine. S 
preprečevanjem nastajanja monopolov in oligopolov naj bi država odpravila ovire pri 
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vstopanju na trg, spodbujala konkurenco in izvajala ukrepe proti negativnim eksternim 
učinkom« (Lauber 2002, 1-2). 

V sistemu fiksnih cen država določi odkupne cene OVE, ki se razlikujejo glede na 
vir in zagotavljajo proizvajalcem celoten odkup proizvedene elektrike. Višina odkupnih 
cen je odvisna od proizvodnih stroškov za posamezni vir. V našem primeru je cena 
odvisna od stroškov, ki nastanejo z nakupom ter namestitvijo FVS. Fiksno določena 
odkupna cena predstavlja funkcijo povpraševanja po OVE. Količina proizvedene 
energije se določi na trgu. Glede na to, da je cena vnaprej določena, bodo proizvajalci 
povečevali proizvodnjo elektrike le, če jim bo uspelo znižati investicijske in proizvodne 
stroške. 

Namen vzpostavitve fiksno določenih cen je oblikovanje tržnih spodbud za 
doseganje državnih ciljev na področju razvoja OVE. Spodbude so tako namenjene 
proizvajalcem OVE, s pomočjo katerih bo država postopoma zmanjševala do sedaj 
neomejeno državno interveniranje na trgu električne energije. Država poleg 
uresničevanja Kjotskega sporazuma teži tudi k temu, da bi več manjših proizvajalcev 
proizvajalo dovolj električne energije za zadovoljitev nacionalnih potreb. Ta sistem 
skrbi, da učinkoviti proizvajalci dosegajo razmeroma velike dobičke ter tudi uspešno 
konkurirajo velikim javnim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo električne energije. 
Sistem fiksnih odkupnih cen pa ima tudi nalogo zagotavljanja varnosti investitorjem, saj 
le-ti vedo, da bodo lahko prodali vso proizvedeno električno energijo po znani ceni. 
Sčasoma naj bi se, zaradi vedno večjega števila investitorjev, na trgu OVE vzpostavila 
močna konkurenca, ki bi v končni fazi vplivala na zmanjšanje cene OVE, le-to pa bi 
potekalo vzporedno z zmanjševanjem investicijskih stroškov. Zmanjševanje 
investicijskih stroškov naj bi bilo posledica vedno bolj razvitih in cenejših tehnologij. 
Seveda pa mora država pri tovrstnem načinu vsakoletno zniževati fiksno določene 
odkupne cene glede na stopnjo tehnološkega razvoja in investicijske stroške. 

3.4 Oddajanje v električno omrežje 

Z odločitvijo, da bomo postavili SE, katere namen bo prodaja električne energije v 
omrežje, moramo izpolniti pogoje za prodajo električne energije.  

Gorana Pirkovič zaposlena v podjetju Borzen, d. o. o., mi je v telefonskem 
pogovoru 17. 10. 2009. razkrila razlike med prejšnjim, ter sedanjim sistemom oddajanja 
električne energije v električno omrežje. V prejšnjem sistemu je bil najpomembnejši 
pogoj postati kvalificirani proizvajalec električne energije. Tovrstni proizvajalci so 
lahko pridobili status kvalificiranega proizvajalca v skladu z uredbo o pogojih za 
pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije, kjer so bili 
upoštevani obseg proizvodnje, vrsta energetskega vira in doseženi izkoristki 
kvalificiranih elektrarn. Kvalificirani proizvajalec je lahko prodajal proizvedeno 
električno energijo po ugodni ceni sistemskemu operaterju javnega omrežja, na katero je 
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bil priključen. V ta namen so imeli na ministrstvu za gospodarstvo obrazec, katerega so 
morali izpolniti, da so nam dodelili status kvalificiranega proizvajalca električne 
energije. Status se je dodeljeval za obdobje enega leta, po preteku te dobe pa je moral 
kandidat zaprositi za podaljšanje statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije. 

Sistem SE mora ustrezati standardom, ki jih ima omrežje v katero bomo oddajali 
električno energijo.  

Proizvajalec mora dobiti tudi kupca, ki bo odkupoval električne energijo. Najbolj 
pogosti so dogovori z podjetjem Borzen, ki je organizator trga z električno energijo v 
Sloveniji.  

Po 1.11.2009 so se postopki nekoliko spremenili. Najprej je treba podati vlogo za 
pridobitev deklaracije za proizvodno napravo Javni agenciji Republike Slovenije za 
energijo (obrazec AGEN-RS/2009 OVE 1). Vkolikor proizvodna naprava izpolnjuje vse 
predpisane pogoje za pridobitev deklaracije in proizvajalec poda popolno vlogo, Javna 
agencija RS za energijo izda odločbo o podelitvi deklaracije za proizvodno napravo. 
Deklaracija je podeljena za določen čas petih let. Proizvajalec pred pretekom veljavnosti 
deklaracije ponovno zaprosi za podelitev deklaracije. Če tega ne stori, ni več upravičen 
do podpore, ki tako s prenehanjem veljavnosti deklaracije usahne. 

Proizvajalec, ki je pridobil deklaracijo za proizvodno napravo, lahko na Javno 
agencijo RS za energijo poda vlogo za pridobitev določbe o dodelitvi podpore. 

Če je vloga popolna in so izpolnjeni vsi predpisani pogoji Javna agencija RS 
proizvajalcu izda odločbo o dodelitvi podpore. V določbi so opredeljeni: 

− vrsta podpore,  
− višina podpore,  
− velikostni razred proizvodne naprave.  

Izbiramo lahko med dvema vrstama podpor: 

− zagotovljen odkup električne energije, dobavljene v javno omrežje 
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. Dodeli se proizvajalcem 
električne energije v proizvodnih napravah na OVE in to za vso neto 
proizvedeno električno energijo, ki jo ti proizvajalci prodajo na trgu ali 
porabijo za lastni odjem.  

Sam sem se odločil za prvo možnost, torej za zagotovljen odkup električne energije 
po zagotovljeni ceni. 

Na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi podpore proizvajalec sklene pogodbo 
o zagotavljanju podpore s Centrom podpore, ki deluje v okviru podjetja Borzen, d. o. o., 
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organizator trga z električno energijo. V pogodbi so urejena vsa vprašanja glede 
medsebojnih obveznosti pogodbenih strank, torej prejemnika podpore (proizvajalca) in 
Centra za podpore. Po preteku 15-ih let mora proizvajalec sam poiskati kupca električne 
energije. 

Pred začetkom prodaje je treba registrirati svojo dejavnost. Tukaj se nam ponujata 
dve možnosti. Prva je, da registriramo dejavnost in odpremo s. p. (lahko tudi d. o. o. ali 
katerokoli drugo gospodarsko družbo), druga možnost pa je, da registriramo to 
dejavnost kot dopolnilno dejavnost. 

Oba načina imata svoje prednosti in slabosti.  

3.5 Davki in dajatve 

Ena izmed možnosti je odprtje podjetja oziroma s. p.. Za to možnost nam država v 
okviru aktivne politike zaposlovanja nudi enkratno pomoč z zneskom 4.500 EUR. V 
podjetju se moramo zaposliti ter ga imeti odprtega vsaj dve leti, kar pomeni, da moramo 
vsaj dve leti plačevati prispevke za socialno varnost za zasebnike. Trenutno je najmanjši 
prispevek 225,05 EUR na mesec.  

Vkolikor že imamo registrirano dejavnost, nam v ta namen ni potrebno odpirati 
nove dejavnosti, ampak je potrebna razširitev in registracija nove vrste dejavnosti. 
Glede na to, da moramo imeti registrirano podjetje, smo tako upravičeni do povrnitve 
20 % DDV-ja. Kasneje, ko se dejansko lotimo prodaje električne energije, pa moramo 
upoštevati 20 % davek na dobiček. V letošnjem letu ta davek znaša 21 %, vendar pa ga 
država postopoma niža, tako da bo v letu 2010 in v naslednjih letih 20 %.  

3.6 Amortizacijska doba 

»Amortizacija je opredeljena v Slovenskih računovodskih standardih kot strošek, ki 
nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortizirljivega sredstva na poslovne 
učinke. Obračuna se kot zmnožek amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje. 
Predmet amortizacije so amortizirljiva dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva« (Zupančič 2006, 30). 

»Z amortiziranjem želimo zaračunati vrednostno obrabo sredstev proizvodom 
oziroma storitvam, ki smo jih z njihovo pomočjo ustvarili. S tem zbiramo denar za 
nabavo novega osnovnega sredstva, ko bo staremu potekla doba koristnosti« (Hočevar 
2006, 6). 

Po MRS 16 je doba koristnosti obdobje, v katerem se pričakuje, da bo podjetje 
lahko uporabljajo sredstvo oziroma število proizvodov ali podobnih enot, ki naj bi jih 
podjetje pridobilo na podlagi uporabe sredstev. To torej ni doba fizičnega trajanja 
posameznega sredstva ali skupine sredstev. V mojem primeru sem se odločil, da bom 
začetno investicijo amortiziral 15 let po linearni metodi. Za tovrstno metodo in trajanje 
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amortizacije sem se odločil zaradi lažje kasnejše primerjave z nakupom državnih 
obveznic. 

Izračun: 

Amortizacijska stopnja 666667,6
15

%100
==

let
 %/leto 

Amortizacijski znesek dobimo tako, da amortizacijsko stopnjo pomnožimo z 
amortizacijsko osnovo. Amortizacijska osnova je v našem primeru celoten strošek 
investicije, torej 19.845 EUR. Vemo pa, da bo potrebno po 15-tem letu zamenjati 
razsmernike, ki predstavljajo 8 % začetne investicije oziroma 1.587,6 EUR. Le-ti pa 
bodo v uporabi le 10 let. Po 15 letu bo tako amortizacijski znesek 158,76 EUR. 

Izračun: 
Amortizacijski znesek do vključno 15 leta = 19.845 EUR / 15 let = 1.323 EUR/leto 

Amortizacijski znesek po 15 letu = 1.587,6 EUR / 10 let = 158,76 EUR/leto 

V prvih 15 letih investicije bo tako izkazan strošek v višini 1.323 EUR, v zadnjih 
10 letih pa strošek v višini 158,76 EUR.  
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4 IZRAČUN EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI POSTAVITVE SONČNE 
ELEKTRARNE 

4.1 Opis objekta in predpostavk uporabljenih pri izračunu 

Izračuni bodo narejeni za manjši stanovanjski objekt – v tem konkretnem primeru 
za hišo v kateri živim. Hiša stoji na Krasu. Na podlagi desetletnih podatkov o 
povprečnem sončnem obsevanju sem ugotovil, da je vpad sončnega obsevanja na leto 
1.400 kWh/m2. Vendar pa moram predvidevati, da bo na SE vpadlo manj sončnega 
obsevanja ter po izkušnjah g. Draga Paplerja, mag. gosp. inž. lahko pričakujem vpad 
sončnega obsevanja med 1.050 kWh/m2 in 1.200 kWh/m2.  

Površina strehe objekta je okoli 80 m2. Zaradi lege hiše je smotrno uporabiti samo 
južno stran strehe, torej 40 m2. V mojem primeru me za izrabo vseh 40 m2 ovirajo 
strešna okna ter dva dimnika, zato je potrebno predvideti, kakšne FV module bomo 
uporabili za montažo. 

Za izračun sem tako uporabil FV module, ki jih proizvaja slovensko podjetje Bisol 
z dimenzijami dimenzije 991 mm x 1.649 mm ter dosegajo od 13,1 % do 15 % 
učinkovitost. Glede na ovire, ki so na strehi objekta, lahko uporabim 18 FV modulov, 
kar pomeni, da solarni moduli pokrivajo 29,5 m2 strehe. Vršna moč tega FVS je 4,41 
kW, kar pomeni, da v eni uri sončnega obsevanja pri idealnih pogojih proizvedemo 4,41 
kWh elektrike.  

Izračun: 

− št. FV modulov je 18,  
− moč posameznega modula je 245 W,  
− dimenzije modula 991 mm x 1.649 mm.  

18 x 245 W / 1000 = 4410 W / 1000 = 4,41 kW 

0,991 m x 1,649 m x 18 = 1,634159 mm x 18 = 29,42 m2

Objekt leži na mestu, kjer je na leto izpostavljen 1.400 kWh/m2 sončnega 
obsevanja, od tega bo za SE uporabnega sončnega obsevanja 1.150 kWh/m2. Prvem letu 
pričakujemo, da bo SE proizvedla 5.071 kWh. 

Izračun: 
29,42 x 1.150 kWh x 0,14 = 5.071 kWh 

FV modulom se z leti manjša njihova nazivna moč. Glede na to, da imajo FV 
moduli, katere bom uporabil, po dvanajstih letih 90 % začetne nazivne moči in po 
petindvajsetih letih 80 % začetne nazivne moči, kot piše v garancijskem listu, bom v 
izračunu predpostavljal, da se nazivna moč manjša enakomerno po letih. V prvih 
dvanajstih letih tako moduli letno izgubijo 0,91 % po dvanajstem letu pa letno 0,77 %. 

Izračun: 
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V prvih 12 letih izgubi 10 % nazivne moči. 

10 % / 11 = 0,91 % 

Od 12 – tega leta do 25 – tega leta izgubi še dodatnih 10 % nazivne moči. 

10 % / 13 = 0,77 % 

Ker so FV moduli v garanciji 25 let, je smotrno to obdobje šteti tudi kot njihovo 
življenjsko dobo oziroma dobo trajanja investicije. 

Poleg samega vpada sončnega obsevanja je pomembna tudi razdalja med hišo in 
obstoječim, primernim električnim omrežjem, saj mora biti električno omrežje sposobno 
prenesti napetosti, ki jih ustvarimo s proizvodnjo. V mojem konkretnem primeru to ni 
težava, saj gre za manjšo SE, ki ne dosega visokih napetosti, tako da jo lahko priključim 
v že obstoječe omrežje, kar pomeni, da ni dodatnih stroškov pri postavitvi, saj nosi 
stroške priključitve v omrežje proizvajalec.  

Stroški, ki nastanejo pri poslovanju SE so predvsem stroški kontrole in servisiranja 
ter stroški zavarovanja. Redne stroške obratovanja SE se ocenjuje na 0,1 % začetne 
investicije letno. Seveda moramo pri izračunu upoštevati tudi izredne stroške, ki so 
posledica raznih nepredvidenih okvar ter mehanskih poškodb. Skupni stroški 
vzdrževanja manjših SE naj bi tako znašali od 3 % do 8 % začetne investicije (Lenardič 
2008). Ker gre v tem primeru za relativno visok vložek, je smotrno SE tudi zavarovati. 
Stroški zavarovanja so odvisni od vrednosti sistema ter od kvalitete solarnih modulov. 
Letno znašajo okoli 0,22 % začetne investicije. V mojem primeru sem od zavarovalnice 
Adriatic Slovenica dobil ponudbo, v kateri bi me zavarovanje omenjene SE stalo 42,18 
EUR letno. Skupni stroški poslovanja tako znašajo od 9 % do 14 % začetne investicije. 
V izračunu bo upoštevana predpostavka, da bo SE tekom delovanja imela 8 % stroškov 
glede na začetno investicijo, kar pomeni letno 0,32 %. K tem stroškom je potrebno 
prišteti še stroške zavarovanja. Odločil sem se za linearni obračun stroškov, čeprav 
lahko pričakujemo, da se bodo stroški proti koncu življenjske dobe SE povečevali. Tak 
obračun stroškov je manj ugoden zaradi vrednosti denarja v času, ker zmanjšuje 
pričakovani dobiček. G. Abram, lastnik ene najstarejših sončnih elektrarn (postavljena 
je bila leta 2003 na turistični kmetiji Abram na Nanosu), mi je zaupal, da je v šestih 
letih delovanja elektrarne plačeval samo stroške zavarovanja. Seveda pa obstaja razlika 
med malimi in velikimi SE, saj velike SE praviloma stojijo na večjih javnih objektih, ki 
imajo velike strešne površine. Najem teh površin predstavlja dodaten strošek, katerega 
pri manjših elektrarnah, ki stojijo na lastni strehi ni. 

Ker gre pri naložbi v SE za dolgoročno investicijo, moramo biti še posebej pozorni 
na vrednost denarja v času. Vrednost denarja se spreminja, najpogosteje denar izgublja 
svojo vrednost, govorimo o inflaciji. Za natančnejši izračun je bistvenega pomena čim 
pravilnejša ocena inflacijske stopnje.  
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»Srednjeročna do dolgoročnejša inflacijska pričakovanja ostajajo trdno zasidrana na 
ravni, ki je skladna s ciljem Sveta ECB - da inflacijo srednjeročno ohranja pod 2 %, 
vendar blizu te meje« (Evropska centralna banka). 

Slika 4.1 Inflacijska stopnja v EU po letih 

 
Vir: Evropska centralna banka 2009. 

Kot je razvidno iz slike 4.1 Evropska centralna banka od začetka tretje faze EMU 
leta 1999 uspešno izpolnjuje svoje cilje. Slovenija se je kot trinajsta članica priključila 
evro območju 1. 1. 2007. 

V izračunu ekonomske upravičenosti, bom upošteval 2 % inflacijsko stopnjo, ki bo 
celotno trajanje investicije fiksna.  

Pomembno je tudi predvideti odkupne cene električne energije po končanem 
obdobju zagotovljenih odkupnih cen. V Sloveniji je to obdobje 15 let, tako da nas 
zanima, kakšna bo cena električne energije po tem letu.  

»Upoštevani so trije scenariji rasti cen elektrike: po scenariju A se bo cena elektrike 
vsako leto povišala za dva odstotka, po scenariju B za štiri odstotke in po scenariju C za 
šest odstotkov. Vpliv spreminjanja cen elektrike je opazen šele po 15. letu, ker 
proizvajalci pred tem elektriko prodajajo po vnaprej določenih cenah iz uredbe« 
(Koražija 2009). V mojem izračunu bom tako predpostavil, da se bo odkupna cena 
električne energije vsako leto povečala za 2 %. 

V izračunu predpostavljam, da davek na dobiček znaša 20 %. V letu 2009 ta davek 
znaša 21 %, vendar je Republika Slovenija za leto 2010 napovedala znižanje na 20 %.  
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4.2 Izračun proizvodnje električne energije sistema 

Ker gre za precej kompleksen izračun, kjer se spremenljivke iz leta v leto 
spreminjajo bom v tabeli 4.1 prikazal, kako se sistem spreminja skozi njegovo 
življenjsko dobo, predvsem koliko kWh električne energije tak sistem proizvede.  

V prvem stolpcu tabele 4.1 je tako prikazano, koliko let bo sistem postavljen, sam 
sem se odločil za 25 let, kar naj bi tudi bila življenjska doba takele SE, čeprav naj bi bila 
le-ta po nekaterih informacijah še nekoliko daljša. V drugem stolpcu vidimo koliko 
procentov začetne maksimalne moči je sistem še sposoben proizvesti. Proizvajalec 
jamči, da so njihovi moduli sposobni po preteku 12-ega leta sposobni proizvesti 90 %, 
po 25-em letu pa 80 % začetne inštalirane moči.  

Tretji stolpec je izračun dejanskega izkoristka, ki ga FV moduli še imajo. V prvem 
letu ima sistem pri 100 % začetni vršni moči 15 % izkoristek, kar pa z leti pada in je 
tako po 12-ih letih uporabe pade na 13,49 %, kolikor jamči proizvajalec. V povezavi s 
tem podatkom se manjša tudi nazivna moč, torej, če smo v prvem letu imeli elektrarno 
nazivne moči 4,41 kW, moč po 12-ih letih pade na 3,97 kW kar je enako 13,49 % 
izkoristku sončnega obsevanja. V petem stolpcu tabele vidimo površino, ki jo pokriva 
SE in se tekom investicije ne spreminja. V zadnjem stolpcu je izračun, koliko kWh bi 
tak sistem vsako leto proizvedel, ob upoštevanju desetletnih povprečnih podatkih o 
vpadu sončnega obsevanja. Razvidno je, da sistem vsako leto proizvede manj kWh, kar 
je posledica vedno slabšega izkoristka solarnih modulov. 

Tabela 4.1 predstavlja osnovo za vse nadalje izračune ekonomske upravičenosti SE. 
V naslednjih izračunih se bom osredotočil na spremembe, ki nastanejo pri različnih 
ekonomskih situacijah. 

Začetne stroške investicije so po oceni strokovnjaka 4.500 EUR/kW. V to ceno ni 
vključen DDV. Ker bom v mojih izračunih predpostavljal, da SE gradi s. p. bom DDV 
zanemaril, saj ga država vrne investitorju.  
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Leta Izkoristek v % Dejanski izkoristek Vršna moč SE v kW Površina v m3 kWh na leto Odkupna cena za kWh v EUR 
0             
1 100 0,15 4,41 29,41486 5.071,50 0,41546 
2 99,09 0,148635 4,369869 29,41486 5.025,34 0,41546 
3 98,18 0,14727 4,329738 29,41486 4.979,20 0,41546 
4 97,27 0,145905 4,289607 29,41486 4.933,05 0,41546 
5 96,36 0,14454 4,249476 29,41486 4.886,90 0,41546 
6 95,45 0,143175 4,209345 29,41486 4.840,75 0,41546 
7 94,54 0,14181 4,169214 29,41486 4.794,60 0,41546 
8 93,63 0,140445 4,129083 29,41486 4.748,44 0,41546 
9 92,72 0,13908 4,088952 29,41486 4.702,29 0,41546 
10 91,81 0,137715 4,048821 29,41486 4.656,15 0,41546 
11 90,9 0,13635 4,00869 29,41486 4.609,99 0,41546 
12 89,99 0,134985 3,968559 29,41486 4.563,84 0,41546 
13 89,22 0,13383 3,934602 29,41486 4.524,79 0,41546 
14 88,45 0,132675 3,900645 29,41486 4.485,74 0,41546 
15 87,68 0,13152 3,866688 29,41486 4.446,69 0,41546 
16 86,91 0,130365 3,832731 29,41486 4.407,64 0,08316 
17 86,14 0,12921 3,798774 29,41486 4.368,59 0,08483 
18 85,37 0,128055 3,764817 29,41486 4.329,54 0,08652 
19 84,6 0,1269 3,73086 29,41486 4.290,49 0,08825 
20 83,83 0,125745 3,696903 29,41486 4.251,44 0,09002 
21 83,06 0,12459 3,662946 29,41486 4.212,39 0,09182 
22 82,29 0,123435 3,628989 29,41486 4.173,34 0,09366 
23 81,52 0,12228 3,595032 29,41486 4.134,29 0,09553 
24 80,75 0,121125 3,561075 29,41486 4.095,24 0,09744 
25 79,98 0,11997 3,527118 29,41486 4.056,19 0,09939 
skupaj     113.588,40  

Tabela 4.1 Izračun proizvodnje električne energije SE 
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Ker cene stroškov postavitve solarnih modulov hitro padajo, je pričakovati, da bodo 
že čez nekaj desetletij stroški postavitev SE tako nizki, da bo investicija ekonomsko 
upravičena tudi brez državne pomoči. 

V šestnajstem letu, ko državne pomoči ni več, je viden padec dohodkov. Razvidno 
je, da v kolikor država nebi nudila pomoči v obliki zagotovljenih odkupnih cen za 
obdobje prvih petnajstih let, bi bila taka investicija nerentabilna, saj bi bili stroški večji 
od prihodkov. Po drugi strani pa je jasno videti, da je investicija v teh razmerah 
rentabilna ter prinaša dobiček. Slednjega lahko dosežemo le, če izkoristimo državno 
pomoč na tem področju – prodajo električne energije po zagotovljenih odkupnih cenah 
za prvih petnajst let delovanja SE.  

Stopnja donosnosti naložbe je v tem primeru 36,83 %. Sredstva, vložena v tako 
naložbo, se nam po preteku trajanja naložbe povečajo za 36,83 %.

Izračun stopnje donosnosti naložbe sredstev glede na rezultate tabele 4.2 za 
kasnejšo lažjo primerjavo naložbe v SE z nakupom obveznic: 

Pri stroških investicije bom upošteval znesek 19.845 EUR ter v 16-tem letu 
menjavo razsmernikov v višini 1.587,6 EUR. Oba zneska sta razbremenjena 20 % 
DDV-ja. 

Najprej je treba določiti začetne stroške te investicije. Kot sem že zapisal, bom za 
oceno stroškov upošteval oceno strokovnjaka in tako bom v izračunih uporabil 4.500 
EUR / kW v to ceno ni vključen DDV. Ker bom v mojih izračunih predpostavljal, da SE 
gradi s. p. bom DDV zanemaril, saj ga država vrne investitorju.  

S tem izračunom, nameravam prikazati prihodke takega FVS, ko država zanj nudi 
pomoč v obliki zagotovljenih odkupnih cen, obenem pa naložba ni obremenjena z davki 
ter prispevki.  

 

4.3 Čisti komercialni izračun 

100)(
×=

Sr
NSVDčDsr

=×= 100
6,432.21

36,894.7Dsr

 

 36,83 % 



Izračun ekonomske upravičenosti postavitve Sončne elektrarne 

35 

Tabela 4.2 Čisti komercialni izračun (EUR) 

leta  kWh na leto 
Odkupna cena za 

kWh  Letni prihodek  
Stroški 

investicije  Amortizacija  Vzdrževanje  
Dobiček pred 

davkom  Dobiček v NSV  
0       19.845         
1 5.071,50 0,41546 2.107,01 0 1.323 105,68 678,32 665,02 
2 5.025,34 0,41546 2.087,83 0 1.323 105,68 659,15 633,55 
3 4.979,20 0,41546 2.068,66 0 1.323 105,68 639,97 603,06 
4 4.933,05 0,41546 2.049,48 0 1.323 105,68 620,80 573,52 
5 4.886,90 0,41546 2.030,31 0 1.323 105,68 601,63 544,91 
6 4.840,75 0,41546 2.011,14 0 1.323 105,68 582,45 517,20 
7 4.794,60 0,41546 1.991,96 0 1.323 105,68 563,28 490,37 
8 4.748,44 0,41546 1.972,79 0 1.323 105,68 544,11 464,39 
9 4.702,29 0,41546 1.953,62 0 1.323 105,68 524,93 439,24 
10 4.656,15 0,41546 1.934,44 0 1.323 105,68 505,76 414,90 
11 4.609,99 0,41546 1.915,26 0 1.323 105,68 486,58 391,34 
12 4.563,84 0,41546 1.896,09 0 1.323 105,68 467,41 368,55 
13 4.524,79 0,41546 1.879,87 0 1.323 105,68 451,19 348,78 
14 4.485,74 0,41546 1.863,64 0 1.323 105,68 434,96 329,65 
15 4.446,69 0,41546 1.847,42 0 1.323 105,68 418,74 311,13 
16 4.407,64 0,08316 366,55 1.587,6 158,76 105,68 102,11 74,38 
17 4.368,59 0,08483 370,57 0 158,76 105,68 106,13 75,79 
18 4.329,54 0,08652 374,60 0 158,76 105,68 110,16 77,13 
19 4.290,49 0,08825 378,65 0 158,76 105,68 114,21 78,40 
20 4.251,44 0,09002 382,70 0 158,76 105,68 118,26 79,59 
21 4.212,39 0,09182 386,77 0 158,76 105,68 122,33 80,71 
22 4.173,34 0,09366 390,85 0 158,76 105,68 126,41 81,77 
23 4.134,29 0,09553 394,94 0 158,76 105,68 130,50 82,76 
24 4.095,24 0,09744 399,03 0 158,76 105,68 134,59 83,68 
25 4.056,19 0,09939 403,13 0 158,76 105,68 138,69 84,54 
skupaj 113.588,40  33.457,38 21.432,6 21.432,6 2.642,1 9.382,68 7.894,36 
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Kot je razvidno iz računa, je smotrno investirati v tako investicijo v kolikor je 
podjetje že registrirano, saj investicija prinaša dobiček. Gre za dolgoročno naložbo, 
katere ne moremo predčasno prekiniti, zato moramo, preden se odločimo za tovrstno 
investicijo, dobro pretehtati naš finančni položaj. Tovrstne naložbe povečujejo vrednost 
podjetja, saj vplivajo na pozitivno javno mnenje o podjetju.  

Stopnja donosnosti naložbenih sredstev po preteku petnajstega leta je 26,50 %. Na tako 
stopnjo najbolj vplivajo fiksne cene odkupa električne energije. Po petnajstem letu, ko 
te pomoči ni več, se tudi stopnja donosnosti kapitala le malo poveča. 

Stopnja donosnosti naložbe prikazane v tabeli 4.3 je 29,46 %. Kot vidimo, je tokrat 
stopnja donosnosti nižja, to pa zato, ker smo v tem primeru imeli vključen dodaten 
strošek, v obliki davka na dobiček. Ker pa investiciji ne trajata enako dolgo, me zanima, 
kolikšna je stopnja donosnosti naložbenih sredstev pri naložbi v solarne elektrarne, če bi 
obe naložbi trajali enako dolgo, v našem primeru petnajst let.  

Konec vsakega leta se dobiček od prodaje električne energije zmanjša za 20 %. V 
tem primeru bi s tako elektrarno, v tridesetih letih, preračunano na neto sedanjo 
vrednost, dosegli 6.294,37 EUR čistega dobička. Za plačilo davka na dobiček pa bi 
morali državi odšteti 1.876,54 EUR.  

dobiček. V letošnjem letu, torej letu 2009 je ta davek sicer nekoliko višji in znaša 21 %, 
vendar ga država postopoma niža, tako da bo v letu 2010 ter v prihodnje znašal 20 %. 

Pri izračunu predpostavljamo, da že imamo registrirano dejavnost ter bomo 
prispevke in dajatve krili z drugih naslovov prihodkov. Investicija bo obremenjena samo 
z davkom na dobiček, obenem pa smo, zaradi tega ker gre za pravno osebo, upravičeni 
do povrnitve 20 % DDV-ja za postavitev SE. Začetni strošek bo 19.845 EUR ter 1.587,6 
EUR v 16-em letu za menjavo razsmernikov.  

Izračun: 

Izračun: 

Ta izračun se od prejšnjega razlikuje v tem, da je upoštevan 20 % davek na  

4.4 Obstoječa že registrirana dejavnost 
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Tabela 4.3 Izračun pri že registrirani dejavnosti (EUR) 

Leta Letni dohodek  
Stroški 

investicije  Amortizacija  Vzdrževanje  
Dobiček pred 

davkom  
Davek na 
dobiček  

Čisti dobiček 
po davku  

Čisti dobiček po davku 
v NSV  

0  19.845            
1 2.107,01 0 1.323 105,68 678,32 135,66 542,66 532,02 
2 2.087,83 0 1.323 105,68 659,15 131,83 527,32 506,84 
3 2.068,66 0 1.323 105,68 639,97 127,99 511,98 482,45 
4 2.049,48 0 1.323 105,68 620,80 124,16 496,64 458,82 
5 2.030,31 0 1.323 105,68 601,63 120,33 481,30 435,93 
6 2.011,14 0 1.323 105,68 582,45 116,49 465,96 413,76 
7 1.991,96 0 1.323 105,68 563,28 112,66 450,62 392,29 
8 1.972,79 0 1.323 105,68 544,11 108,82 435,28 371,51 
9 1.953,62 0 1.323 105,68 524,93 104,99 419,95 351,39 
10 1.934,44 0 1.323 105,68 505,76 101,15 404,61 331,92 
11 1.915,26 0 1.323 105,68 486,58 97,32 389,27 313,07 
12 1.896,09 0 1.323 105,68 467,41 93,48 373,93 294,84 
13 1.879,87 0 1.323 105,68 451,19 90,24 360,95 279,03 
14 1.863,64 0 1.323 105,68 434,96 86,99 347,97 263,72 
15 1.847,42 0 1.323 105,68 418,74 83,75 334,99 248,90 
16 366,55 1.587,6 158,76 105,68 102,11 20,42 81,69 59,51 
17 370,57 0 158,76 105,68 106,13 21,23 84,90 60,63 
18 374,60 0 158,76 105,68 110,16 22,03 88,13 61,70 
19 378,65 0 158,76 105,68 114,21 22,84 91,37 62,72 
20 382,70 0 158,76 105,68 118,26 23,65 94,61 63,67 
21 386,77 0 158,76 105,68 122,33 24,47 97,87 64,57 
22 390,85 0 158,76 105,68 126,41 25,28 101,13 65,41 
23 394,94 0 158,76 105,68 130,50 26,10 104,40 66,21 
24 399,03 0 158,76 105,68 134,59 26,92 107,67 66,94 
25 403,13 0 158,76 105,68 138,69 27,74 110,95 67,63 
skupaj 33.457,38 21.432,60 21.432,60 2.642,10 9.382,68 1.876,54 7.506,14 6.315,48 
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4.5 Namenska registracija dejavnosti in samozaposlitev 

Gre za primer, ko še nimamo registrirane dejavnosti ter bo naš edini vir prihodka 
prodaja proizvedene električne energije. Država trenutno v okviru aktivne politike 
zaposlovanja nudi enkratno pomoč v višini 4.500 EUR, če na novo registriramo 
dejavnost ter se samozaposlimo. V izračunu sem upošteval, da ta sredstva porabimo za 
postavitev FVS. Ponovno smo upravičeni do povrnitve 20 % DDV-ja pri strošku 
investicije, ker pa bom državno pomoč porabil za postavitev FVS, bom ta znesek odštel 
od začetnega stroška investicije. 

Izračun: 
19.845 EUR – 4.500 EUR = 15.345 EUR 

Moj strošek investicije je v tem primeru 15.345 EUR. 
Iz tabele 4.4 je razvidno, da vsa leta poslujemo negativno, to pa zaradi tega, ker 

moramo kot samozaposleni plačevati prispevke, ki trenutno znašajo okoli 255 EUR na 
mesec, letno 3.060 EUR, kar predstavlja odhodke. Za toliko se torej vsako leto 
zmanjšajo naši prihodki od prodaje električne energije. 

Negativni rezultat pomeni, da investicija v SE sama ne zdrži vseh stroškov, 
prispevkov in dajatev. V kolikor torej registriramo dejavnost in je naša edina dejavnost 
proizvodnja električne energije z uporabo FV modulov, ne bomo poslovali pozitivno, 
vsaj pri tako majhni proizvodnji električne energije ne. 
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Tabela 4.4 Izračun pri registraciji dejavnosti ter samozaposlitvi (EUR) 

leta letni dohodek  stroški investicije  Amortizacija  Vzdrževanje  
prispevki in 

dajatve  
dobiček pred 

davkom  
davek na 
dobiček  

čisti dobiček po davku 
v NSV  

0   1.5345             
1 2.107,01 0 1.023 105,68 3.060,00 -2.081,68 0,00 -2.040,86 
2 2.087,83 0 1.023 105,68 3.060,00 -2.100,85 0,00 -2.019,27 
3 2.068,66 0 1.023 105,68 3.060,00 -2.120,03 0,00 -1.997,75 
4 2.049,48 0 1.023 105,68 3.060,00 -2.139,20 0,00 -1.976,29 
5 2.030,31 0 1.023 105,68 3.060,00 -2.158,37 0,00 -1.954,91 
6 2.011,14 0 1.023 105,68 3.060,00 -2.177,55 0,00 -1.933,60 
7 1.991,96 0 1.023 105,68 3.060,00 -2.196,72 0,00 -1.912,38 
8 1.972,79 0 1.023 105,68 3.060,00 -2.215,89 0,00 -1.891,24 
9 1.953,62 0 1.023 105,68 3.060,00 -2.235,07 0,00 -1.870,21 
10 1.934,44 0 1.023 105,68 3.060,00 -2.254,24 0,00 -1.849,26 
11 1.915,26 0 1.023 105,68 3.060,00 -2.273,42 0,00 -1.828,42 
12 1.896,09 0 1.023 105,68 3.060,00 -2.292,59 0,00 -1.807,69 
13 1.879,87 0 1.023 105,68 3.060,00 -2.308,81 0,00 -1.784,79 
14 1.863,64 0 1.023 105,68 3.060,00 -2.325,04 0,00 -1.762,09 
15 1.847,42 0 1.023 105,68 3.060,00 -2.341,26 0,00 -1.739,59 
16 366,55 1.587,6 158,76 105,68 3.060,00 -2.921,89 0,00 -2.128,44 
17 370,57 0 158,76 105,68 3.060,00 -2.917,87 0,00 -2.083,83 
18 374,60 0 158,76 105,68 3.060,00 -2.913,84 0,00 -2.040,15 
19 378,65 0 158,76 105,68 3.060,00 -2.909,79 0,00 -1.997,37 
20 382,70 0 158,76 105,68 3.060,00 -2.905,74 0,00 -1.955,48 
21 386,77 0 158,76 105,68 3.060,00 -2.901,67 0,00 -1.914,45 
22 390,85 0 158,76 105,68 3.060,00 -2.897,59 0,00 -1.874,27 
23 394,94 0 158,76 105,68 3.060,00 -2.893,50 0,00 -1.834,93 
24 399,03 0 158,76 105,68 3.060,00 -2.889,41 0,00 -1.796,41 
25 403,13 0 158,76 105,68 3.060,00 -2.885,31 0,00 -1.758,68 
skupaj 33.457,38 21.432,60 1.6932,60 2.642,1 76.500,00 -62.257,32 0,00 -47.752,37 
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4.6 Najem ekološkega kredita 

Pri najemu ugodnega ekološkega kredita je potrebno paziti na specifičnost naložbe. 
Ugodni kredit, ki ga omogoča država, se šteje med oblike subvencije. Subvencije 
delujejo na principu izključevanja, kar pomeni, da ni mogoče za eno investicijo dobiti 
več različnih subvencij oziroma pomoči. V našem primeru pa je mogoče, da koristimo 
obe obliki subvencij, vendar se druga drugo izključujejo. Država je tako poskrbela za 
sistem vrednotenja najema ugodnega ekološkega kredita ali katere druge finančne 
pomoči s strani države (Uredba o podporah električni energiji proizvedeni iz 
obnovljivih virov energije 2009). 

 Formula za izračun: 

Znesek zmanjšanja podpore = 
)()(

(€)
hHkWNEM

AZPP
×
×  

ZPP – znesek prejete podpore 
A – anuitetni faktor 
NEM – nazivna električna moč 
H – letne obratovalne ure enote 
Anuitetni faktor je določen s strani Ministrstva za gospodarstvo in znaša za 

proizvodne naprave iz OVE 0,07783, ravno tako pa so določene tudi letne obratovalne 
ure in za naprave FVS znašajo 1050 h/leto (Ministrstvo za gospodarstvo). Nazivna 
električna moč, pa je nazivna električna moč postavljenega sistema – v našem primeru 
4,41 kW.  

Znesek prejete podpore predstavlja znesek koristi, ki jo imamo pri najetju ugodnega 
ekološkega kredita. V našem primeru gre za razliko med referenčno obrestno mero ter 
obrestmi ugodnega ekološkega kredita na dan prejetja kredita. Država uporablja 
referenčno obrestno mero za izračun državne pomoči. Ugodni ekološki kredit ima 
3,90 % obrestno mero, medtem ko je trenutna referenčna obrestna mera1 1,45 % 
(Ministrstvo za finance, sektor za spremljanje državne pomoči). K trenutni izhodiščni 
referenčni obrestni meri, pa se mora dodati še 100 baznih točk, torej je skupna 
referenčna obrestna mera 2,45 %. Ker je ugodni ekološki kredit (3,90 %) višji od 
skupne referenčne obrestne mere (2,45 %) se ugodnega ekološkega kredita ne šteje kot 
prejetje pomoči.  
Zagotovljena odkupna cena za proizvedeno električno energijo, se nam tako ne zmanjša 
ter ostaja 0,41546 EUR/kWh. 

                                                 
1 Referenčna obrestna mera se pogosto spreminja. Podatki navedeni v študiji primera se 

nanašajo na aktualno referenčno obrestno mero, katera je objavljena na straneh Ministrstva za 
finance in je v veljavi od 29.9.2009. 
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V izračunu upoštevamo, da že imamo registrirano dejavnost ter da prispevke in 
dajatve pokrivamo z drugimi viri prihodkov, obenem pa za namestitev SE najamemo 
ugodni ekološki kredit, s fiksno obrestno mero 3,90 % ter dobo odplačila 10 let s 
fiksnimi mesečnimi anuitetami. 

Tabela 4.5 prikazuje potek investicije. V našem primeru gre za kredit v višini 
19.845 EUR. Mesečna anuiteta znaša 199,98 EUR. Ker gre v mojem primeru za letni 
izračun, je ta znesek pomnožen s številom mesecev v letu. Ugotovimo, da je letni 
seštevek anuitet 2.399,76 EUR. 

Izračun:  
199,98 EUR x 12 = 2.399,76 EUR 

V prvem letu imamo še nekaj dodatnih stroškov z odobritvijo kredita (35 EUR), 
zavarovanjem kredita (400,76 EUR) ter stroške vodenja, ki si jih zaračuna Eko sklad 
(219,60 EUR). Skupno imamo v prvem letu 3.055,12 EUR stroškov. 

Zaradi lažjega prikaza dejanskih stroškov, povezanih z investicijo pri najemu 
ekološkega kredita, sem v tem primeru uporabil 10 % amortizacijsko stopnjo. 

Iz tabele 4.5 je razvidno, da prvih deset let poslujemo negativno. Prvo leto imamo 
največjo izgubo, kar je posledica stroškov povezanih z odobritvijo kredita. Sledi 
devetletno negativno poslovanje, ki se iz leta v leto rahlo povečuje, kar je posledica 
vedno manjšega izkoristka FV modulov. Ker so stroški večji od prihodkov, smo 
opravičeni plačila davka na dobiček. V enajstem letu sledi poskok, v katerem poslujemo 
pozitivno, kar je posledica konca odplačevanja kredita. Po petnajstem letu spet sledi 
padec, ki je posledica prenehanja upravičenosti do subvencioniranega odkupa električne 
energije. Sledi konstanten dobiček do izteka življenjske dobe FV modulov. Preračunano 
na neto sedanjo vrednost, z investicijo ustvarimo 1.162,75 EUR čistega dobička, po 
plačilu davka na dobiček.  

Za tovrstno investicijo je torej smotrno najeti ugoden ekološki kredit, saj nam bo 
investicija ob koncu svoje življenjske dobe ustvarila dobiček. Obenem je to možnost, pri 
kateri z minimalnimi vložki lastnih sredstev (odplačilo kredita v prvih letih) poslujemo 
dobičkonosno.  
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leta 
letni 

dohodek  
stroški 

investicije  Amortizacija 
stroški 
kredita vzdrževanje 

dobiček pred 
davkom 

davek na 
dobiček 

čisti dobiček po 
davku 

čisti dobiček po davku v 
NSV 

0  19.845               
1 2.107,01 0 1.984,5 1.069,09 105,68 -1.052,27 0,00 -1.052,27 -1.031,64 
2 2.087,83 0 1.984,5 415,43 105,68 -417,78 0,00 -417,78 -401,56 
3 2.068,66 0 1.984,5 415,43 105,68 -436,96 0,00 -436,96 -411,75 
4 2.049,48 0 1.984,5 415,43 105,68 -456,13 0,00 -456,13 -421,39 
5 2.030,31 0 1.984,5 415,43 105,68 -475,30 0,00 -475,30 -430,50 
6 2.011,14 0 1.984,5 415,43 105,68 -494,48 0,00 -494,48 -439,08 
7 1.991,96 0 1.984,5 415,43 105,68 -513,65 0,00 -513,65 -447,16 
8 1.972,79 0 1.984,5 415,43 105,68 -532,82 0,00 -532,82 -454,76 
9 1.953,62 0 1.984,5 415,43 105,68 -552,00 0,00 -552,00 -461,89 
10 1.934,44 0 1.984,5 415,43 105,68 -571,17 0,00 -571,17 -468,56 
11 1.915,26 0 0 0  105,68 1.809,58 361,92 1.447,67 1.164,31 
12 1.896,09 0 0 0  105,68 1.790,41 358,08 1.432,33 1.129,38 
13 1.879,87 0 0 0  105,68 1.774,19 354,84 1.419,35 1.097,20 
14 1.863,64 0 0 0  105,68 1.757,96 351,59 1.406,37 1.065,85 
15 1.847,42 0 0 0  105,68 1.741,74 348,35 1.393,39 1.035,31 
16 366,55 1.587,6 158,76 0  105,68 102,11 20,42 81,69 59,51 
17 370,57 0 158,76 0  105,68 106,13 21,23 84,90 60,63 
18 374,60 0 158,76 0  105,68 110,16 22,03 88,13 61,70 
19 378,65 0 158,76 0  105,68 114,21 22,84 91,37 62,72 
20 382,70 0 158,76 0  105,68 118,26 23,65 94,61 63,67 
21 386,77 0 158,76 0  105,68 122,33 24,47 97,87 64,57 
22 390,85 0 158,76 0  105,68 126,41 25,28 101,13 65,41 
23 394,94 0 158,76 0  105,68 130,50 26,10 104,40 66,21 
24 399,03 0 158,76 0  105,68 134,59 26,92 107,67 66,94 
25 403,13 0 158,76 0  105,68 138,69 27,74 110,95 67,63 
skupaj 33.457,38 21.432,60 21.432,60 4.807,96 2.642,10 4.574,72 2.015,46 2.559,26 1.162,75 

Tabela 4.5 Izračun smotrnosti investicije pri najetju ekološkega kredita (EUR) 

Izra
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FVS pa so v krajih, kjer ni napeljanega električnega omrežja, že sedaj rentabilni, saj 
so stroški postavitve in vzdrževanja solarne elektrarne, ki proizvaja elektriko za 
samooskrbo, velikokrat manjši od stroškov izgradnje oziroma povezovanja na obstoječe 
električno omrežje.  

FV moduli imajo pa še dodatno dobro lastnost. »Vse dele FV modulov je mogoče 
reciklirati. Najvrednejši deli so še vedno sončne celice, ki se jih da ponovno reciklirati v 
nove silicijeve rezine, ki služijo kot osnova za nove solarne module. Reciklirati je 
mogoče tudi aluminijski okvir, vse kable in tudi steklo« (EPIA in Greenpeace 2007, 11). 

FV module lahko po poteku njihove življenjske dobe prodamo ter tako še dodatno 
ustvarimo nekaj prihodka. Za reciklažo so primerni predvsem kristali ter tudi barvne 
kovine, ki so poleg kristalov glavne sestavne modula. V Sloveniji še nimamo urejenega 
recikliranja tovrstnih izdelkov. Glede na njihovo dolgo življenjsko dobo lahko 
pričakujemo, da bo do izteka le-te, tudi to urejeno.  

4.7 Naložba v državne obveznice in primerjava z naložbo v sončno 
elektrarno 

»Presoja osamljenih naložbenih podvigov ni najboljša. Potrebna je primerjalna 
presoja naložbene učinkovitosti in uspešnosti, ki pa zahteva poznavanje vsaj dveh 
različnih naložbenih možnosti z vidika njune učinkovitosti ali/in uspešnosti« (Melavec, 
2003, 112).  

Za to primerjavo sem se odločil, ker je po moji oceni naložba v državne obveznice 
približno enako tvegana kot naložba v SE, obenem pa gre tudi za dolgoročno naložbo. 
Gre za dve naložbeni možnosti, ki jih relativno lahko primerjam med seboj. V izračunih 
pri SE sem uporabil kar desetletne podatke o povprečnem sončnem obsevanju. 
Najnovejše ugotovitve meteorologov pa so še bolj vzpodbudne kot desetletno 
povprečje, ki sem ga uporabil. Cena in zagotovljeni odkup sta tudi vnaprej znana, tako 
da lahko predvidevamo, kako se bo investicija obnesla. Podobno je tudi pri obveznicah. 
Obveznice imajo dobro lastnost, saj je tudi pri njih znan čas investiranja ter donosi 
oziroma obresti.  

Kot primer naložbe v obveznice sem vzel zadnjo izdajo obveznic, ki jih je 
Republika Slovenija izdala. Gre za obveznice RS 66. V promet so prišle 9. 9. 2009. V 
sliki 4.2 so razvidni vsi podrobnejši podatki o obveznici. 
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Slika 4.2 Podatki o državni obveznici RS 66 

 

Vir: Ministrstvo za finance Republike Slovenije 2009. 

Po podatkih iz slike 4.2 sem naredil izračun naložbe v državne obveznice. Ker gre 
tudi tukaj za dolgoročno naložbo, moramo biti pozorni na vrednost denarja v času. Za 
jasnejšo predstavo sem preračunal tudi neto sedanjo vrednost za vsakoletno izplačilo. 
Kot v prejšnjih izračunih sem tudi tukaj uporabil 2 % inflacijo.  

Naložbo v državne obveznice bom primerjal z naložbo v postavitev SE v primeru, 
ko že imamo registrirano dejavnost ter ob upoštevanju, da se prispevki in dajatve 
pokrivajo iz drugih naslovov prihodkov. 
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Tabela 4.6 Izračun donosnosti naložbe v državne obveznice

Leto  Letni prihodki v EUR Letni prihodki v NSV v EUR 
0 - 19.845 - 19.845
1 917,83 899,83
2 917,83 882,20
3 917,83 864,90
4 917,83 847,93
5 917,83 831,31
6 917,83 815,01
7 917,83 799,03
8 917,83 783,36
9 917,83 768,00
10 917,83 752,94
11 917,83 738,18
12 917,83 723,70
13 917,83 709,51
14 917,83 695,60
15 20.762,83 15.427,09
Skupaj 6.693,58

Pri izračunu donosnosti naložbe v državne obveznice sem stroške investicije enačil 
s stroški postavitve SE. Za nakup državnih obveznic bi odštel 19.845 EUR. Kot je 
razvidno iz tabele 4.6 je obrestna mera državnih obveznic 4,625 % , kar v mojem 
primeru prinaša donos v višini 917,83 EUR letno. Po preteku petnajstih let, ko 
obveznice zapadejo, pa smo poleg obresti upravičeni tudi do vrnitve glavnice, kar v tem 
primeru znaša 20.762,83 EUR. Seveda pa te je treba zneske še pretvoriti v neto sedanjo 
vrednost. V tretjem stolpcu tabele vidimo zneske preračunane na neto sedanjo vrednost. 
Seštevek vseh izplačil pretvorjenih na neto sedanjo vrednost po petnajstem letu znaša 
26.536,58 EUR, od tega pa je potrebno odšteti še začetne stroške investicije – 19.845 
EUR. Razlika je prikazana v tretjem stolpcu v zadnji vrstici ter znaša 6.693,58 EUR, kar 
predstavlja naš zaslužek.  
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Ker me zaradi lažje primerjave zanima stopnja donosnosti naložbe sredstev, sem 
uporabil naslednji izračun:  

100)(
×=

Sr
NSVDčDsr   

=×= 100
845.19

58,693.6Dsr  33,73 % 

Stopnja donosnosti sredstev je 33,73 %, za kolikor se nam bodo naložbena sredstva 
povečala v petnajstih letih. Če primerjamo stopnjo donosnosti naložbe pri nakupu 
državnih obveznic, s stopnjo donosnosti naložbe pri postavitvi SE, opazimo, da je pri 
slednji stopnja donosnosti večja, saj znaša 36,83 %. Vendar to stopnjo donosnosti 
doseže šele v roku 25 let, zato nas zanima, koliko znaša stopnja donosnosti pri SE, če jo 
izenačimo s časom trajanja investicije v državne obveznice, torej 15 let. Predhodno sem 
ta izračun že opravil in ugotovil, da je stopnja donosnosti naložbe v SE po preteku 
petnajstega leta 26,50 %, torej je manjša od stopnje donosnosti sredstev pri naložbi v 
nakup državnih obveznic. 

Kljub temu, da sta si investiciji v določenih pogledih zelo podobni, je težko trditi, 
katera naložba je boljša, saj se pogoji in želje investitorjev od primera do primera 
razlikujejo. Naložba v državne obveznice je gotovo povezana z večjo likvidnostjo 
denarnih sredstev, saj lahko obveznice kadarkoli prodamo ter tako hitro pridemo do 
denarnih sredstev, če jih potrebujemo. Po drugi strani pa je naložba v SE, pod 
določenimi pogoji, sposobna ustvarjati večji dobiček. V zakup pa moramo vzeti manjšo 
likvidnost sredstev ter daljše investicijsko obdobje. Ker gre za podjetje, ki se odloči za 
postavitev SE, lahko le-to pričakuje tudi pozitiven odziv okolice. Ta naložba lahko ima 
tudi vpliv na javno mnenje okolice in posledično na dobro ime podjetja – torej je 
naložba v postavitev SE lahko tudi naložba v dobro ime podjetja ter se kot taka lahko 
izkaže za bistveno bolj privlačno ter upravičeno. 
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5 SKLEP 

SE imajo enega večjih potencialov pri nadomeščanju tradicionalnih virov energije. 
V prihodnosti lahko pričakujemo vedno več poudarka pri izkoriščanju OVE, saj potrebe 
po energiji vedno hitreje rastejo, še posebej pa potrebe po električni energiji. 

Trenutno še ni pričakovati, da bi tovrstna tehnologija v nekaj letih nadomestila 
tradicionalno. Ker je to šele začetek, sedanja tehnologija še potrebuje državne pomoči in 
vzpodbude. Ravno zaradi teh vzpodbud pa se tehnologija še hitreje razvija, kar pomeni 
nižanje cene na enoto produkta. Ko bo cena na enoto produkta dovolj nizka, državne 
pomoči ne bodo več potrebne. Ker temu še ni tako, morajo države umetno, z raznimi 
sistemi pomoči stimulirati investitorje.  

Čeprav smo šele v začetni fazi uporabe SE, preseneča dejstvo, da so ti sistemi že 
sedaj pod določenimi pogoji rentabilni. Investicije že sedaj lahko dosegajo dobičke. 
Tukaj igra pomembno vlogo država, saj brez njene pomoči FVS še niso sposobni 
konkurirati cenejšim, tradicionalnim virom energije. Vedno cenejše investicije 
privlačijo vedno več investitorjev. To posledično vpliva na zniževanje cene FVS 
oziroma na padanje cene stroška na enoto produkta. Proizvodnja FVS zaradi vedno 
večjega obsega postaja vse cenejša, kar po drugi strani proizvajalcem omogoča vedno 
večja vlaganja sredstev v napredek tehnologije.  

»Za samostojne sisteme, kjer ni možnosti dostopa do omrežja, je FV marsikje že 
stroškovno konkurenčna. Ob nadaljevanju trenutne tržne rasti bo solarna FV elektrika 
stroškovno konkurenčna z maloprodajnimi cenami v Južni Evropi do leta 2015, po 
nekaterih napovedih pa že nekaj let prej. Centrala in Severna Evropa bosta sledili 5-10 
let pozneje« (Hoffmann 2007). 

Pretirano pa je razmišljanje, da lahko energija pridobljena iz OVE v nekaj letih 
prevzame mesto klasičnim elektrarnam, verjamem pa, da bo delež izkoriščanja OVE 
rasel. Ključno vlogo pri tem pa bo imela tudi sončna energija oziroma njeno 
izkoriščanje v obliki SE, saj gre za eno najčistejših oblik pridobivanja energije, brez 
kakršnega koli onesnaževanja. 

Če si podrobneje pogledamo izračune opazimo, da je investicija v postavitev SE že 
sedaj v nekaterih pogojih bolj ekonomsko upravičena kot nakup državnih obveznic, ki 
velja za eno varnejših, čeprav ne ravno najdonosnejših naložb. V današnjih časih, ko je 
tudi varnost naložbe zelo pomemben dejavnik pri odločanju, se naložba v SE pokaže kot 
ekonomsko privlačna in upravičena, saj jo poleg zadovoljivih donosov ter ostalih 
pozitivnih dejavnikov odlikuje tudi varnost.  
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