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Sončne elektrarne v Sloveniji
Konec leta 2022-ocena:  24.000 SE, 720 MW



Zakonodaja in podporni mehanizmi

 Zakon o podbujanju rabe obnovljivih virov energije, 
iz leta 2021

 Uredba o samooskrbi z električno energijo iz 
obnovljivih virov energije od leta 2016 naprej, zadnja 
sprememba iz leta 2022

 Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in 
obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive 
vire energije (SE do 600 W), iz konec leta 2022

 Vlada je sprejela predlog Zakona o prednostnem 
umeščanju obnovljivih virov v prostor, 23.2.2023

 Razpisni sistem subvencij Agencije za energijo RS, 
od leta 2016 naprej

 Nepovratne finančne spodbude za sončne elektrarne 
za samooskrbo, razpis 104SUB-SO22, objavljen 
30.12.2022



Vtične sončne elektrarne do 600 W

Proizvodnja po mesecih za različni postavitvi modulov, na lokaciji Ljubljana

30o proti jugu                                      90o proti jugu-navpično na fasadi ali balkonu

Letna proizvodnja 680 kWh                Letna proizvodnja 455 kWh (33% manj)

Vir: Izračun PVGIS



Vtična-Balkonska sončna elektrarna 600 W

- Prikaz porabe povprečnega stanovanja v Ljubljani, ki ima daljinsko 
ogrevanje za en povprečen teden (pon-ned, 168 ur)
- Lepo je razvidno, da dinamika porabe in proizvodnje sončne elektrarne 
nista usklajeni
- Neporabljeni višek proizvodnje sončne elektrarne se podari prodajalcu ee

Vir: Podatki ApE in PVGIS



SE - primeri slabih praks so številni

Slab izkoristek prostora in neprimeren vizualni izgled!

Pri postavitvah teh SE zagotovo niso sodelovali arhitekti.



EKONOMIČNOST INTEGRIRANIH

SONČNIH ELEKTRARN

NEKAJ OSNOVNIH PODATKOV V GRADBENIH DIMENZIJAH (m2)

 1 kW = 5 m2 pri komercialnem izkoristku modulov 20%

 Investicija 2.000 EUR/kW = 400 EUR/m2



Investicija v stekleno fasado = 300 - 500 EUR/m2 

Druge vrste fasad in streh ravno tako predstavljajo določen strošek v 

EUR/m2, ki se z ustrezno vgradnjo modulov, lahko deloma izognemo.

 SE na strehi proizvede 1.100 kWh/kW = 220 kWh/m2

 SE na fasadi 145 kWh/m2 (cca 65% vrednosti strehe)

 Upoštevana izogibna cena električne energije je 0,1 EUR/kWh

 Letni prihodek sončne elektrarne:

- streha 5 x 220 x 0,1 = 110 EU vračilna doba 2.000/110  = 18 let

- fasada 5 x 145 x 0,1 = 72,5 EUR     vračilna doba 2.000/72,5 = 28 let

 Klasične strehe in fasade imajo svoj rok trajanja in nimajo lastnega vračila 

vloženih sredstev.



Sončne elektrarne - primeri dobrih praks

Swissolar 2022 -

Razvojni program 

za dekarbonizacijo.
Do leta 2040 naj bi prešli v 

celoti na obnovljive vire 

energije.

• Primer stanovanjske 

stavbe prekrite z 

integrirano SE

• Nagrajeni sončni 

projekt v Švici za leto 

2021

Slovenija nima niti 

osnutka takega programa



Integracija sončnih elektrarn na stavbe

SE 6 kW Janez Krč, Kokra



Primeri integracije SE – nadomeščanje strehe

SE Grading Trebnje 

SE PIN Pliskovica



Primer dobre in neoptimalne integracije SE na streho

SE Omahen 2, 637 kW - dobra integracija SE Omahen 1, 760 kW - neoptimalna izraba strehe (30o Jug)



VRTEC JE LAHKO ELEKTRARNA

Letna energetska bilanca:

Proizvodnja SE 96 kW x 1.050 h 100.000kWh

Ogrevanje in prezračevanje (1.500x18)  27.000 kWh

Poraba električne energije - ocena        33.000 kWh

Skupna poraba 60.000 kWh

Neto proizvedena energija vrtca   40.000 kWh



Nadstreški za parkiranje



Novejše naselje - poskus enovite ureditve

Sončna elektrarna v strehi

Primer celovitejšega urejevanja izgleda streh v naselju
Vir: Solaragentur



Sončne elektrarne v Sloveniji - izzivi

Primer HIŠA JELOVICA PRIMA 130 -Celotna 
streha z nadstreškom je primerna za 
integracijo sončnih modulov po vzoru 
spodnjega primera dobre prakse, izziv za:

• Arhitekte in projektante stavb, urbaniste in 
prostorske planerje

• Ponudnike montažnih hiš in standardiziranih 
projektov

• Izvajalce gradenj klasičnih in lesenih stavb

• Proizvajalce sončnih modulov in ostale opreme za 
SE, merilne in zaščitne opreme, regulacij, 
obdelave in prenosa podatkov

• Stavba naj bo ustrezno postavljena v prostor 
in  naj ima čim nižje naklone streh

• Izogniti se je treba nepotrebnemu senčenju s 
strani okolice in naprav na strehi 

• Sončni moduli naj delujejo kot zaključna 
kritina, integrirani del fasade ali 
nadomestilo transparentnih delov



Sončne elektrarne v Sloveniji -izzivi

Primer HIŠE s streho z enojnim naklonom 
– Celotna streha je primerna za 
integracijo sončnih modulov.
Še boljše bi bilo, če bi bila streha rahlo 
nagnjena proti jugu.

• Novogradnje uporabljajo moderne 
materiale in so zato vse primerne, 
da imajo že danes integrirane 
sončne module v ovoj.

• Večina stavb, ki se energetsko, 
potresno in/ali kako drugače obnavlja.

• Starejše zgradbe, ki imajo 
arhitekturno vrednost, so manj 
primerne. Lahko počakajo na 
bodočnost, ko bodo razviti 
ustreznejši materiali.



Sončne elektrarne v Sloveniji -izzivi

Stavbe z ravno streho in vsi 
pomožni objekti (garaže, 
nadstreški, ute itd) so zelo 
primerni za celovito integracijo SE.

• Sončni moduli  se postavijo v 
horizontalni ravnini ali z rahlim 
naklonom tako, da se SE sploh ne 
vidi.

• Starejše zgradbe, ki imajo 
arhitekturno vrednost, so manj 
primerne. Lahko počakajo na 
bodočnost, ko bodo razviti 
ustreznejši materiali.

• Uporaba pametnih števcev v 
povezavi z regulacijskimi sistemi 
stavb omogočajo usklajevanje lastne 
porabe s spremenljivo proizvodnjo 
SE.



Sončni moduli za integracijo v strehe in fasade

Proizvajalci vse bolj prilagajajo izgled modulov in obliko, ki omogoča 
boljšo integracijo v ovoje stavb

Zgoraj moduli podjetja BISOL, ki omogočajo neposredno 
nadomeščanje strešnikov in primeri možnih barvnih odtenkov.

Spodaj desno modul, ki so ga razvili na inštitutu ECN, s tehnologijo 
printanja so dosegli izgled tipične Nizozemske fasade



Vizija integracije SE – sončne strehe
(imitacija klasičnih strešnikov)

Vizija sončnih streh Elona Muska TESLA, ki vključuje tudi elektromobilnost



Tedenska dinamika ob povečevanju 

instaliranih kapacitet do 2.500 MW

Do instalirane moči 1.000 MW bomo imeli jutranjo in večerno 
konico, ki jo bo možno pokrivati, s premikanjem porabe v čas viška 
proizvodnje SE, prilagajanjem obratovanja hidroelektrarn in 
shranjevanjem v akumulatorjih.
Ko bomo prešli 1.000 MW SE, se bo vse bolj kazala potreba tudi po 
sezonskem shranjevanju energije (črpalne HE, pretvorba viškov v 
vodik in sintetične pline).



Dnevna dinamika na prenosnem omrežju

ELES - Proizvodnja in Odjem

Diagrama prikazujeta dnevno dinamiko proizvodnje velikih 
elektrarn, na urnem nivoju.

Maksimalno se nižji porabi ponoči prilagajajo hidroelektrarne, 
deloma pa tudi termoelektrarne. Jedrska elektrarna dela 
konstantno na polni moči.

Od 10-15 ure se proizvodnja zmanjša, ker se del porabe 
napaja iz sončnih elektrarn na nizko napetostnem nivoju.



Načini shranjevanja električne energije glede na časovno 

avtonomijo in kapaciteto (Vir Plinovodi: Projekt P2G)



Načini shranjevanja poletnih viškov s pretvorbo v 

vodik in metan (Vir Plinovodi: Projekt P2G)



VEČ INFORMACIJ

www.ape.si

Hvala za vašo pozornost.
franko.nemac@ape.si


