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Vstop v zeleno prihodnost in razogličenje stavb odpira pomembno vprašanje, kako bo Slovenija 

zagotavljala potrebno energijo. Ena od možnosti so sončne elektrarne (SE). Teh je bilo pri nas po 

oceni konec leta 2021 16 tisoč s 430 MW inštalirane moči. Razporejene so po vsej Sloveniji, saj je 

sončna energija na voljo povsod. Letno sončno obsevanje se med Ljubljano in najbolj osončenim 

Portorožem razlikuje le za 13 %, kar pomeni, da je teritorialno vsa država primerna za izkoriščanje 

sončne energije in postavljanje sončnih elektrarn. 

Potencial sončne energije in SE v Sloveniji 

Rezerve zemeljskega plina, naftnih derivatov, urana in premoga se globalno zmanjšujejo, medtem ko 

so zaloge energije iz sončnega obsevanja konstantne in obnovljive. Slovenija porabi približno 13.000 

GWh električne energije letno. Ob 16,7-odstotnem izkoristku sončnih modulov znaša letna 

proizvodnja sončne elektrarne 130 kWh/m² (1 kW SE = 6 m²). Da bi pri nas lahko zadostili letnim 

potrebam po električni energiji, bi morala površina sončnih elektrarn znašati 100 km², kar je manj,  

kot znaša površina znotraj cestnega obroča Ljubljane. Za primerjavo, enako površino bi dosegli, če bi 

800.000 objektov prekrili s sončnimi elektrarnami površine 125 m². Zgrajenih 16.000 SE s povprečno 

površino 160 m² predstavlja skupno površino 2,6 km².   

Seveda je za uresničevanje ciljev za prehod na OVE potrebna priprava in zatem izvajanje strateških 

programov. Takega ima na primer Švica, ki naj bi v letu 2040 v celoti prešla na obnovljive vire 

energije (Swissolar 2022 - razvojni program za dekarbonizacijo). Slovenija še nima pripravljenega niti 

osnutka takega programa. Imamo pa že vrsto objektov, kjer so sončni moduli primerno integrirani v 

fasade ali strehe objektov. Lep primer take zasnove z izrabo obnovljivega vira za energetsko oskrbo 

stavbe je Kristalna palača v ljubljanskem BTC-ju, kjer je SE z močjo 100 kW integrirana v oba robova 

fasade in sprednji del stavbe. Osnovni izziv bi morala za vse nas predstavljati zlasti gradnja novih 

objektov z integracijo sončnih elektrarn v ovoje stavb, tako na strehe in fasade kot na transparentne 

dele. Na žalost se investitorji za sončne elektrarne odločajo šele potem, ko je gradnja stavbe že 

zaključena. Usmeritev v večjo energijsko učinkovitost ovoja stavb in učinkovitejše ogrevalne sisteme, 

kot so npr. toplotne črpalke, je vsekakor zelo dobrodošla, velika škoda pa je, da investitorji šele 

potem začnejo razmišljati tudi o vgradnji SE. Ustrezna vgradnja SE namreč zahteva pravočasno 

angažiranje in sodelovanje energetskih strokovnjakov in arhitektov, da se doseže primeren zunanji 

videz stavbe in izrabo prostora. Obratovanje SE samo podnevi je ob majhnem deležu v strukturi 

proizvodnje celo dobrodošlo, ker je tudi poraba energije podnevi višja. Na dolgi rok je ob 
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povečevanju deleža SE treba predvideti tudi potrebo po časovnem premikanju porabe energije iz 

terminov konic v čas proizvodnje in optimiranje obratovanja energetskega sistema, ki bo ustrezno 

upoštevalo specifiko obratovanja SE. 

Prihodnost tako prinaša velik izziv arhitektom in projektantom stavb, da bodo vgradnjo SE v 

objekte predvideli že pri idejnih zasnovah objektov. To velja tudi za urbaniste in prostorske 

planerje, ponudnike montažnih hiš, izvajalce gradenj klasičnih in lesenih stavb, proizvajalce sončnih 

modulov in ostale opreme za SE, merilne in zaščitne opreme, regulacij, obdelave in prenosa 

podatkov. Stavbe naj bodo ustrezno umeščene v prostor, da bo senčenje čim manjše. Imajo naj čim 

nižje naklone streh, da bo mogoče sončne module umestiti na celotno površino ter se izogniti 

njihovemu nepotrebnemu senčenju, bodisi s strani okoliških stavb ali pa lastnih strešnih konstrukcij 

in naprav na strehi. Sončni moduli naj delujejo kot zaključna kritina, integrirani del fasade ali 

nadomestilo transparentnih delov. Za integracijo sončnih modulov v ovoj so primerne vse 

novogradnje, saj že uporabljajo modernejše materiale, ter večina stavb, ki se jih energetsko ali 

potresno renovira. Manj primerne so le starejše zgradbe, ki imajo določeno arhitekturno vrednost. 

Pri starejših stavbah je treba zato ravnati z velikim občutkom in morda počakati na razvoj in širšo 

dostopnost vizualno ustreznejših modulov. 

Celotna streha z nadstreškom je primerna za integracijo sončnih modulov (primer hiša 

Jelovica Prima 130)  

 

Celotna streha z enojnim 

naklonom je primerna. Še boljša 

rešitev bi bila nagnjenost takih 

streh proti jugu. 

 

Tudi stavbe z ravnimi strehami in pomožni objekti, kot so garaže in nadstreški, so 

primerni za vgradnjo sončnih modulov, ki se jih namesti  horizontalno ali z rahlim 

naklonom, tako da SE sploh niso opazne.  

 

 

Horizontalna postavitev sončnih modulov ima v primerjavi z optimalnim naklonom (30 ° proti jugu) le 

za približno 6 % manjšo letno proizvodnjo električne energije. Zato se na ravnih strehah sončne 

module postavlja z minimalnimi nakloni, s tem pa zmanjša možnost senčenja in bistveno izboljša 

uporaba površine.  

Samooskrbne sončne elektrarne na stavbah povečujejo konkurenco na trgu in pomagajo pri zeleni 

transformaciji energetike ter nudijo porabnikom in gospodarstvu tudi boljši dolgoročni nadzor nad 

stroški za energijo. S samooskrbo porabniki, ki si ustvarjajo sončno energijo na lastni strehi, postajajo 

aktivni kreatorji energetskega prehoda, ki je za EU eden ključnih, samooskrba pa je pomembna tudi 

kot ključni motivator za učinkovitejšo in fleksibilnejšo porabo.  

V Sloveniji imamo postavljenih 12.500 SE z okoli 165 MW inštalirane moči. V prihodnosti bo uporaba 

pametnih števcev v povezavi z regulacijskimi sistemi stavb, hranilniki in elektromobilnostjo 

omogočala usklajevanje lastne porabe s spremenljivo proizvodnjo SE. 
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Ekonomičnost SE 

Na skupno ceno SE v večjem delu vplivajo cene sončnih modulov ter načina integracije na objekt.  

Pri večjih sončnih elektrarnah znaša cena naložbe okoli 1.000 €/kW, pri manjših pa od 1.500 do 

2.000 €/kW. Arhitektom, gradbenikom in investitorjem običajno enota kW ni najbolj domača, zato se 

ta podatek lahko izrazi v enotah na m2. Pri pretvorbi je treba seveda upoštevati izkoristek sončnih 

modulov, ki je podan ob standardnem sončnem obsevanju (1.000 kWh/m2).  Instalirana moč SE 1 kW 

pomeni 5 m², če znaša komercialni izkoristek sončnega modula 20 %. Izkoristki so lahko tudi višji, pri 

posameznih tehnologijah do 22%  in tudi več.  

Investicija 2.000 €/kW SE, integrirane v fasado, tako predstavlja vrednost 400 €/m², investicija za 

klasično stekleno fasado pa znaša od 300 do 500 €/m². To pomeni, da sončne elektrarne niti niso 

tako drage, kot si mnogi mislijo. Vgradnja sončnih modulov (npr. v fasado) pomeni enak nivo 

stroškov kot pri gradnji klasične steklene fasade. Vgradnja sončnih elektrarn na stavbe je z 

ekonomskega stališča torej nesporno upravičena. Druge vrste fasad in strehe ravno tako 

predstavljajo določen investicijski strošek v EUR/m². Ob pravočasnem načrtovanju in ob ustrezni 

vgradnji modulov so v primerjavi z naknadno postavitvijo SE končni stroški vsekakor lahko nižji.   

Ob izračunu ekonomičnosti je treba tudi upoštevati, da SE na strehi proizvede 1.100 kWh/kW (oz. 

220 kWh/m²). Pri južnih fasadah je proizvodnja manjša in znaša približno 65 % vrednosti strehe (ali 

145 kWh/m²). Ob upoštevanju izogibne cene električne energije 0,1 EUR/kWh bi znašal pri strehi 

letni prihodek sončne elektrarne 110 €/m² na leto, pri fasadi pa 72,5 €/m² na leto. Ob naložbi v višini 

400 €/m² na leto znaša vračilna doba 18 let za streho, pri fasadi pa 28 let, in to brez kakršnih koli   

subvencij s strani države. To je sicer videti veliko, vendar ni! Klasične strehe in fasade imajo namreč 

ravno tako določen rok trajanja in nimajo nikakršnega lastnega vračila vloženih sredstev. Izogibna 

cena pomeni vrednost, ki je ni treba plačati dobavitelju, če si električno energijo proizvedemo sami, 

na lastni SE. 

 

Integracija sončnih elektrarn na stavbe 

Moduli SE se lahko na stavbe integrirajo tako, da nadomestijo druge klasične tipe kritin in fasad. 

Vgrajujejo se lahko tako na stanovanjske kot industrijske in druge stavbe. Na že zgrajenih stavbah se 

moduli postavljajo običajno nad že obstoječe kritine. Pri novih stavbah je primerno iskati rešitve s 

postavitvijo modulov, tako da ti nadomeščajo klasične kritine v celoti in dajejo stavbam tudi 

primeren zunanji videz. 

V nadaljevanju je prikazanih nekaj primerov domačih in tujih dobrih praks integracije SE na objekte. 

   

SE 6 kW Janez Krč, Kokra 
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SE Grading Trebnje in SE na kmetijskem objektu na Primorskem  

 

SE Omahen 2, 637 kW – stavba na levi pomeni dobro 

integracijo modulov  

SE Omahen 1, 760 kW -  neoptimalna izraba površine 

strehe. Moduli so orientirani 30
o
 proti jugu in zaradi 

preprečevanja medsebojnega senčenja zasedajo le 

tretjino površine strehe. 

 

 

  

Tudi vrtec je lahko elektrarna (primer Preddvor), ki proizvede več energije kot jo stavba 

porabi za svoje delovanje...  

...ali pa streha stadiona (2009, Tajvan), kjer je na 7.900 m
2 

površin nameščenih  8.800 

sončnih modulov (letna proizvodnja 1.000.000 kWh elektrike, zmanjšanje emisij CO2  pa 

znaša 727 ton) 

 

 

    

SE je mogoče integrirati tudi v nadstreške za parkiranje ali z njimi enovito urediti novejša naselja. Proizvajalci vse bolj 

prilagajajo videz modulov in tudi njihovo obliko. Za integracijo v strehe in fasade so primerni polkristalni fotonapetostni 

moduli, kot jih npr. ponuja slovensko podjetje BISOL, ti pa omogočajo neposredno nadomeščanje strešnikov in izbiro barvnih 

odtenkov. Na zadnji spodnji sliki je modul, ki so ga razvili na inštitutu ECN in s tehnologijo printanja dosegli videz tipične 

nizozemske fasade. 
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Vizija integracije SE – sončne strehe z imitacijo klasičnih strešnikov – primer hiše Elona Muska 

 

Dinamika rabe električne energije in proizvodnje SE za Slovenijo 

Poraba energije se neprestano spreminja, ima pa neke zakonitosti: na primer to, da je poraba preko 

dneva višja kot ponoči. To je prikazano tudi na spodnji sliki tedenskega diagrama, kjer je jasno 

razvidno, da SE obratujejo v času višje dnevne porabe, kar je seveda ugodno. Slika torej prikazuje 

tedensko dinamiko porabe in stanje ob potencialnem povečevanju instaliranih kapacitet sončnih 

elektrarn do moči 2.500 MW. Ker se energija sončnih elektrarn proizvaja na nivoju distribucijskega 

omrežja, se na slovenskem prenosnem omrežju to kaže kot navidezno zmanjšanje porabe. Z drugimi 

elektrarnami je treba namreč pokriti le preostali del, ki je na sliki obarvan z modro barvo. Do 

instalirane moči 1.000 MW SE se bo diagram postopno spreminjal tako, da bomo iz celodnevne 

konice prešli na krajše jutranje in večerne konice.  V pretežnem delu bo te konice možno zmanjšati in 

pokrivati s premikanjem porabe v čas viška proizvodnje SE, prilagajanjem obratovanja hidroelektrarn 

dinamiki SE in shranjevanjem v električnih akumulatorjih. Ko bomo prešli 1.000 MW SE, pa se bo vse 

bolj kazala potreba tudi po sezonskem shranjevanju energije, ki jo omogočajo črpalne HE, ter po  

pretvorbi viškov proizvodnje iz obnovljivih virov energije v vodik in sintetične pline. 

Tedenska dinamika (PON-NED) ob povečevanju instaliranih kapacitet do 2.500 MW 

 

 

Več informacij: Franko Nemac, E: franko.nemac@ape.si, www.ape.si  
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