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Povzetek 

 

Namen magistrskega dela je opraviti analizo faktorja učinkovitosti in investicije v sončne 

elektrarne po Sloveniji. V delu je predstavljeno teoretično ozadje matematičnih modelov za 

napoved sončnega sevanja, faktorja učinkovitosti, energijskega izplena in kriterijev 

ocenjevanja investicij v izgradnjo sončnih elektrarn. Za določitev optimalnega 

naklonskega in azimutnega kota so podatki o sončnem sevanju na vodoravno površino 

pridobljeni s strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). Pri izračunu faktorja 

učinkovitosti sončne elektrarne sta bili izbrani dve najbližji meteorološki postaji, s 

katerima smo omogočili medsebojno primerjavo rezultatov. Delo se zaključi z analizo 

upravičenosti investicije v izgradnjo sončnih elektrarn po Sloveniji, ki je predstavljena za 

različne odkupne cene električne energije. 
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Abstract 

 

The purpose of the master's thesis is to analyze the performance ratio and the investment 

in solar power plants across Slovenia. The thesis presents the theoretical background of 

mathematical models for the prediction of solar radiation, the performance ratio, the 

energy yield and the criteria for assessing investments in the construction of solar power 

plants. For the determination of optimal inclination and azimuth angle, the data of solar 

radiation on a horizontal surface are obtained by the Environmental Agency of the 

Republic of Slovenia. In the calculation of the performance ratio of solar power plant, two 

closest meteorological stations were selected, which enabled us the mutual comparison of 

the results. The thesis concludes with an eligibility analysis of the investment in the 

construction of solar power plants across Slovenia, which is presented for various 

purchase prices of electricity. 
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1 UVOD 

 

 

1.1 STANJE RAZISKAV IN PREGLED UPORABLJENE LITERATURE 

 

V današnjem času poraba električne energije strmo narašča, negativni vpliv fosilnih goriv 

pa je glavni razlog za zagon proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije 

[1–2]. Energija je ključni dejavnik pri doseganju trajnostnega razvoja. V [3] in [4] so 

predstavljene perspektive za 100 % proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov 

energije. Fotonapetostni sistemi predstavljajo največji delež razpršenih virov [5] pri 

napravah za proizvodnjo električne energije. Obvezni cilj Slovenije je 25 % delež 

obnovljivih virov energije, glede na celotno porabo energije do leta 2020 [6]. Sončna 

energija je pomemben parameter okolja, saj so se v Sloveniji z njo začeli ukvarjati že v 60-

ih letih 20. stoletja. V Sloveniji še danes ni dovolj podatkov o izmerjenem globalnem 

sončnem sevanju na vodoravno površino, da bi lahko na tej podlagi narisali karto sončne 

energije pri tleh. Merilniki sončnega sevanja so se v Sloveniji začeli postavljati šele v 

poznih 90-ih letih 20. stoletja. Po meteoroloških standardih potrebujemo za klimatološko 

točne rezultate vsaj tridesetletno nepretrgan niz podatkov.  

 

Magistrska naloga je razdeljena na tri dele, katere je v literaturi mogoče zaslediti ločeno. 

Ta področja so: matematični modeli za napoved sončnega sevanja, faktor učinkovitosti 

sončnih elektrarn in analiza upravičenosti investicije v izgradnjo sončnih elektrarn. 

 

V preteklosti je veliko avtorjev predstavilo različne modele za izračun sončnega sevanja na 

poljubno usmerjeno površino z uporabo meteoroloških podatkov o direktnem in difuznem 

sončnem sevanju na vodoravno površino. Medtem ko lahko direktno sončno sevanje 

opišemo z uporabo različnih geometrijskih relacij med Soncem in Zemljo, je opis 

difuznega sončnega sevanja veliko bolj zapleten in se zanj uporabljajo različni pristopi, 
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katere vsak od avtorjev opisuje drugače. Prva generacija modelov je pretvarjala 

horizontalno difuzno sončno sevanje na poljubno usmerjeno površino ob predpostavki, da 

je celotno difuzno sončno sevanje izotropno porazdeljeno. Novejši modeli dokažejo, da ta 

predpostavka ni strogo pravilna in predpostavljajo, da je difuzno sončno sevanje 

anizotropno porazdeljeno, kjer je obsevanje vsota komponent izotropnega ozadja in 

obsončnega ozadja. 

 

Modele za napoved sončnega sevanja lahko razdelimo v več skupin. V prvo skupino 

spadajo statistični modeli, v drugo pa deterministični modeli. Ostali modeli se razdelijo še 

na kombinirane modele in modele, ki jih uporabljajo meteorologi. Pri statističnih modelih 

je število ur povezano z energijo sončnega sevanja. Temeljijo na dejstvu, da čim dalj sonce 

sije, torej čim več je sončnega sevanja, tem več energije bo doseglo opazovano površino. 

Povzeto po [2]. 

 

Prva pomembna skupina statističnih modelov spada med tako imenovane izotropne 

modele. Avtorji teh modelov so: B. Y. H. Liu in R. C. Jordan [7], J. I. Jimenez [8], J.E. 

Hay in J.A. Davies [9], Y. Castro [10], P. S. Koronakis [11] in V. Badescu [12]. Druga 

pomembna skupina statističnih modelov pa spada med tako imenovane anizotropne 

modele, katere avtorji so: R. Perez [13], D. T. Reindl [14], M. Iqbal [15], T. M. Klucher 

[16], C. J. Willmott [17], R. C. Temps in K. L. Coulson [18] in A. Skartveit in J. A. Olseth 

[19]. 

 

Deterministični modeli so bolj zapleteni, natančni in potrebujejo večjo skupino podatkov, 

zaradi upoštevanja absorbcije in sipanja sončnega sevanja skozi ozračje. V magistrski 

nalogi se bomo osredotočili na statistične modele. 

 

Faktor učinkovitosti je eden izmed najpomembnejših parametrov pri ocenjevanju 

fotonapetostnih sistemov. Mnogo avtorjev predstavlja vrednotenje faktorja učinkovitosti na 

različne načine. Z ocenjevanjem natančne proizvodnje iz fotonapetostnih sistemov, Canete 

et al. [20] in Uberti et al. [21], predstavljajo analizo faktorja učinkovitosti pri različnih 

tehnologijah fotonapetostnih sistemov, medtem ko Sharavanth et al. [22] predstavljajo 

analizo faktorja učinkovitosti pod različnimi vremenskimi pogoji. V [23–30] so avtorji 
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predstavili analize faktorja učinkovitosti v različnih predelih sveta, kjer dokazujejo, da je 

faktor učinkovitosti odvisen predvsem od negativnega vpliva temperature na 

fotonapetostne module. 

 

Sončno sevanje na opazovano površino in parametri za ocenjevanje fotonapetostnih 

sistemov pa so podatki brez katerih je nemogoče natančno opraviti analizo upravičenosti 

investicije v sončno elektrarno. Upravičenost investicije je odvisna tudi od spremembe 

mehanizma podpor OVE za proizvodnjo električne energije, ki se neprestano spreminja. Za 

to je v Slovenji odgovorna Agencija za energijo, ki je s 373. členom Energetskega zakona 

obvezna vsako leto objaviti javni poziv investitorjem k prijavi projektov proizvodnih 

naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo. Investitorji prijavljenih projektov 

morajo ponuditi ceno električne energije v €/MWh, v okviru katere bodo poslovno uspešno 

proizvajali električno energijo. Sistem mehanizma podpor OVE je po svetu različen in se 

spreminja, kar predstavljajo različni avtorji [31–33]. Na podlagi tehničnih podatkov sončne 

elektrarne smo opravili vrednotenje tehnične in ekonomske analize upravičenosti v 

izgradnjo sončnih elektrarn pri različnih odkupnih cenah električne energije, kar 

predstavljajo avtorji [34–38]. 

 

 

1.2 PREGLED PO POGLAVJIH 

 

Magistrska naloga obravnava problematiko faktorja učinkovitosti in analize upravičenosti 

investicije v izgradnjo sončnih elektrarn pri različnih odkupnih cenah električne energije. 

Pri tem sta s pomočjo matematičnega modela določena optimalni naklonski in azimutni kot 

sončne elektrarne, po katerih je vračilna doba investicije najkrajša. 

 

Drugo poglavje opisuje matematične modele za napoved sončnega sevanja, katere 

potrebujemo, da sončno sevanje na vodoravno površino preračunamo v sončno sevanje na 

poljubno usmerjeno površino. V našem primeru bomo za izračun mesečnega povprečja 

sončnega sevanja na poljubno usmerjeno površino, katerega potrebujemo za določitev 

optimalnega naklonskega in orientacijskega kota, uporabili model Liu in Jordan, ki je eden 

izmed najpogosteje uporabljenih modelov. Izračune mesečnega povprečja sončnega 
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sevanja bomo opravili za štirinajst samodejnih meteoroloških postaj po Sloveniji za 

obdobje od leta 2012 do 2015. 

 

Tretje poglavje opisuje štirinajst sončnih elektrarn po Sloveniji, pri katerih bomo naredili 

analizo faktorja učinkovitosti in energijskega izplena, glede na rezultate simulacij 

opravljene v drugem poglavju. Za izračun faktorja učinkovitosti bomo uporabili dve 

različno oddaljeni samodejni meteorološki postaji v okolici sončne elektrarne. Cilj te 

primerjave je ugotoviti, ali obstaja odvisnost med faktorjem učinkovitosti in oddaljenostjo 

samodejnih meteoroloških postaj. Opravljena je tudi primerjava odvisnosti faktorja 

učinkovitosti in energijskega izplena na različnih sončnih elektrarnah po Sloveniji. 

 

V četrtem poglavju bo na podlagi predstavljenih statističnih in dinamičnih kriterijev za 

ocenjevanje investicij opravljena analiza investicije za vseh štirinajst sončnih elektrarn po 

Sloveniji. Za vsako sončno elektrarno bosta opravljeni dve analizi pri različnih odkupnih 

cenah električne energije. Bistvo te analize bo predstavljala doba vračanja investicije, 

katera ne bo presegala vrednosti 10 let in bo predstavljena v odvisnosti od postavitve 

sončne elektrarne. 
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2 SONČNO SEVANJE V ODVISNOSTI OD NAKLONSKEGA IN AZIMUTNEGA 

KOTA 

 

 

2.1 OSNOVNE GEOMETRIJSKE RELACIJE MED SONCEM IN ZEMLJO 

 

V tem poglavju so predstavljeni parametri sončnega sevanja, ki so opisani kot geometrijska 

funkcija Zemlje, glede na Sonce. Osnovni geometrijski koti, ki opisujejo položaj Sonca so: 

zemljepisna širina (L), zemljepisna dolžina (l), kot deklinacije (δ) in urni kot (ω). Iz teh 

kotov izhajajo naslednji: zenitni kot (z), kotna višina sonca (αs) in azimutni kot sonca (γs). 

Sončno sevanje pa lahko natančneje opišemo s tremi dodatnimi spremenljivkami: 

naklonski kot (β), azimutni kot (γ) in vpadni kot sončnih žarkov (i).  

Za dosego maksimalnega možnega izplena je pomembno, da so fotonapetostni moduli 

pravilno postavljeni. 

 

Deklinacija oziroma kot deklinacije je kot med zveznico središč Zemlje in Sonca in 

ekvatorialno ravnino Zemlje, ki je podan z (2.1) [39]: 

 

𝛿 = (
0.006918 − 0.399912𝑐𝑜𝑠𝐵 + 0.070257𝑠𝑖𝑛𝐵

−0.06758𝑐𝑜𝑠2𝐵 + 0.000907𝑠𝑖𝑛2𝐵
−0.002697𝑐𝑜𝑠3𝐵 + 0.00148𝑠𝑖𝑛3𝐵

)
180°

𝜋
 

= 23.45𝑠𝑖𝑛 [
360

265
(284 + 𝑛)] 

 

(2.1) 

 

kjer je B podan z (2.2), n je dan v letu z začetkom štetja od 1. januarja. 

 

𝐵 = 360°
𝑛 − 1

365
 

 
(2.2) 
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Urni kot sonca ω(t) pretvori pravilen lokalni čas v stopinje, po katerih se Sonce pomika po 

nebu (če je točka opazovanja iz Zemlje) in je podan z (2.3): 

 

𝜔(𝑡) = (𝑇𝐿𝑇 − 12) ∙ 15°  (2.3) 

 

kjer je ω(t) urni kot Sonca in TLT je pravilen lokalni čas (True Local Time). Urni kot ima 

v sončnem poldnevu za določeno lokacijo vrednost nič, vsako uro pa se premika za 15° in 

je pozitiven za popoldanski čas in negativen za dopoldanski čas [39]. 

 

Položaj Sonca je predstavljen s kotno višino sonca αs(t) in azimutnim kotom sonca γs(t). 

Kotna višina sonca αs(t) je kot med sončnimi žarki direktnega sončnega sevanja in 

horizontalno površino in je podana z (2.4): 

 

𝛼𝑠(𝑡) = 𝑠𝑖𝑛−1[sin(𝛿) sin(𝐿) + cos(𝛿) cos(𝐿) cos(𝜔(𝑡))]  (2.4) 

 

kjer je αs(t) kotna višina Sonca, δ je kot deklinacije in L je zemljepisna širina. Azimutni kot 

Sonca γs(t) je kot med projekcijo sončnih žarkov direktnega sončnega sevanja na 

horizontalno in vertikalno ravnino v smeri juga (-180° ≤ γs ≤ 180°) in je podan z (2.5): 

 

𝛾𝑠(𝑡) = 𝑐𝑜𝑠
−1

{
 
 

 
 180° − 𝑐𝑜𝑠−1 (

sin(𝛼𝑠(𝑡)) sin(𝐿) − sin(δ)

cos(𝛼𝑠(𝑡)) cos(𝐿)
) 𝑧𝑎𝑇𝐿𝑇 ≤ 12: 00𝑡

180° + 𝑐𝑜𝑠−1 (
sin(𝛼𝑠(𝑡)) sin(𝐿) − sin(δ)

cos(𝛼𝑠(𝑡)) cos(𝐿)
) 𝑧𝑎𝑇𝐿𝑇 ≤ 12: 00𝑡

}
 
 

 
 

 

 

(2.5) 

 

Vpadni kot sončnih žarkov i(t) je kot med sončnimi žarki in normalo opazovane površine 

pri poljubnih azimutnih kotih. Za horizontalno površino je vpadni kot sončnih žarkov i(t) 

enak zenitnemu kotu. Vpadni kot sončnih žarkov je podan s (2.6): 

 

𝑖(𝑡) = 𝑐𝑜𝑠−1

[
 
 
 
 
sin(𝛿) sin(𝐿) cos(𝛽) − sin(𝛿) cos(𝐿) sin(𝛽) cos(𝛾)

+cos(𝛿) cos(𝐿) cos(𝛽) cos(𝜔(𝑡))

+cos(𝛿) sin(𝐿) sin(𝛽) cos(𝜔(𝑡)) cos(𝛾)

+cos(𝛿) sin(𝛽) sin(𝜔(𝑡)) sin(𝛾) ]
 
 
 
 

 

 

(2.6) 
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kjer je i(t) vpadni kot sončnih žarkov, β je naklonski kot in γ je azimutni kot. Azimutni kot 

je pozitiven za opazovane površine usmerjene na zahod. Ko je azimutni kot γ = 0, se izraz 

(2.6) poenostavi v (2.7): 

 

𝑖(𝑡) = 𝑐𝑜𝑠−1[sin(𝐿 − 𝛽) sin(𝛿) + cos(𝐿 − 𝛽) cos(𝛿) cos(𝜔(𝑡))]  (2.7) 

 

Ko je azimutni kot γ ≠ 0 se izraz (2.6) poenostavi v (2.8): 

 

𝑖(𝑡) = 𝑐𝑜𝑠−1[cos(𝛾𝑠(𝑡) − 𝛾) cos(𝛼𝑠(𝑡)) sin(𝛽) + sin(𝛼𝑠(𝑡))cos(𝛽)] 
 (2.8) 

 

 

2.2 MATEMATIČNI MODEL LIU IN JORDAN ZA NAPOVED SONČNEGA 

SEVANJA 

 

Matematični model, ki je najpogosteje uporabljen za izračun mesečnega povprečja 

sončnega sevanja na poljubno usmerjeno površino, je model Liu in Jordan. Za izračun 

potrebujemo dologoročno bazo podatkov sončnega sevanja na vodoravno površino. Pri 

nadaljnem izračunu opravimo poenostavitev in bazo podatkov sončnega sevanja na 

vodoravno površino pretvorimo v mesečna povprečja globalnega Hh(t) in difuznega Dh(t) 

sončnega obsevanja. Mesečno povprečje globalnega Hh(t) sončnega obsevanja je podano s 

(2.9):  

 

𝐻ℎ(𝑡) = 𝐵ℎ(𝑡) + 𝐷ℎ(𝑡) 
 (2.9) 

 

kjer sta Bh(t)  in Dh(t)  mesečni povprečji direktnega in difuznega sončnega obsevanja na 

vodoravno površino. Povzeto po [2]. Celotno mesečno povprečje sončnega sevanje na 

poljubno usmerjeno površino Hc(t) je podano s (2.10):  

 

𝐻𝐶(𝑡) = 𝐵ℎ(𝑡) ∙ 𝑅𝑏(𝑡) + 𝐷ℎ(𝑡) ∙ 𝑅𝑑(𝑡) + 𝐻ℎ(𝑡) ∙ 𝑅𝑟(𝑡) 
 (2.10) 

 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko 

8 

 

kjer so Rb(t), Rd(t) in Rr(t) faktorji nagnjenosti površine za direktno, difuzno in odbito 

komponento sončnega sevanja.  

 

Difuzna komponenta sončnega sevanja ima izotropni značaj v osnovni predpostavki (še 

posebej v oblačnem vremenu). V drugih primerih je to lahko vzrok za podcenjevanje 

jakosti sončnega sevanja, ki doseže fotonapetostni modul. Faktorji nagnjenosti površine za 

direktno, difuzno in odbito komponento sončnega sevanja so podani s (2.11), (2.12) in 

(2.13). [16] 

 

𝑅𝑏(𝑡) = (
cos(𝑖(𝑡))

sin(𝛼𝑠(𝑡))
) 

 
(2.11) 

 

𝑅𝑑(𝑡) = (
1 + cos(𝛽)

2
) 

 
(2.12) 

 

𝑅𝑟(𝑡) = 𝜌 (
1 − cos(𝛽)

2
) 

 
(2.13) 

 

Kjer je ρ refleksijski faktor površja, αs(t) kotna višina Sonca (2.4), i(t) vpadni kot sončnih 

žarkov (2.6) in β(t) naklonski kot. V tabeli 2.1 so prikazane vrednosti osnovnih 

refleksijskih faktorjev za različne vrste podlag. [40] 

 

Tabela 2.1: Refleksijski faktorji za različne vrste podlag. 

Vrsta podlage Refleksijski faktor ρ 

površina vodne gladine 0.7–0.9 

sveže zapadel sneg 0.87 

star sneg 0.46 

zelenje 0.15–0.33 

suh asfalt 0.07 

voda pri kotni višini Sonca αs > 40° 0.05 

voda pri kotni višini Sonca αs < 40° 0.05–1.0 

suha zemlja 0.2–0.5 

          »se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Vrsta podlage Refleksijski faktor ρ 

zemlja po dežju 0.16 

mokra zemlja 0.32 

suh beton 0.35 

 

Ob upoštevanju (2.11) do (2.13) v (2.10) dobimo (2.14). 

 

𝐻𝑐(𝑡) = 𝐵ℎ(𝑡) (
cos(𝑖(𝑡))

sin(𝛼𝑠𝑡))
) + 𝐷ℎ(𝑡) (

1 + cos(𝛽(𝑡))

2
) 

+𝐻ℎ(𝑡)𝜌 (
1 − cos(𝛽(𝑡)

2
) 

 

(2.14) 

 

 

2.3 SONČNO SEVANJE V ODVISNOSTI OD NAKLONSKEGA KOTA IN 

AZIMUTNEGA KOTA ZA SAMODEJNE METEOROLOŠKE POSTAJE  

 

S pomočjo spletnega portala ARSO [41] smo pridobili polurne podatke direktnega in 

difuznega sončnega sevanja za štirinajst samodejnih meteoroloških postaj po Sloveniji za 

obdobje od leta 2012 do 2015. V tabeli 2.2 in na sliki 2.1 so prikazane samodejne 

meteorološke postaje po Sloveniji razdeljene po regijah. 

 

Tabela 2.2: Samodejne meteorološke postaje po Sloveniji razdeljene po regijah. 

Regije Samodejne meteorološke postaje 

Obalno-kraška in Goriška 
Bilje 

Škocjan 

Savinjska 
Celje 

Podčetrtek 

Pomurska 
Lendava 

Murska Sobota – Rakičan 

Gorenjska 
Kredarica 

Letališče Lesce 

          »se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Regije Samodejne meteorološke postaje 

Osrednjeslovenska 

Ljubljana 

Boršt pri Gorenji vasi 

Letelišče Jožeta Pučnika – Kranj 

Posavska in jugovzhodna 
Novo mesto 

Črnomelj 

Podravska 
Ptuj 

Letališče Edvarda Rusjana – Maribor 

 

 

Slika 2.1: Samodejne meteorološke postaje po Sloveniji. 

 

Če v (2.14) vstavimo mesečna povprečja direktnega Bh(t) in difuznega Dh(t) sončnega 

obsevanja  in pri tem spreminjamo naklonski kot β med 0° in 90° ter azimutnim kot γ med 

0° in 360°, dobimo mesečna povprečja sončnega obsevanja na poljubno usmerjeno 

površino Hc(t).  

 

Na slikah od 2.2 do 2.4 so prikazana letna povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v 

odvisnosti od naklonskega kota β in azimutnega kota γ za vseh štirinajstih samodejnih 
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meteoroloških postaj. V prilogi A so prikazana mesečna povprečja sončnega obsevanja Hc 

[Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota β in azimutnega kota γ za štiri dnevna 

povprečja, ki ponazarjajo začetek letnih časov in letno povprečje. 

 

a) b)  

c) d)   

 

Slika 2.2: Polarni grafi letnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota 

β in azimutnega kota γ za samodejne meteorološke postaje: a) Bilje, b) Škocjan, c) Celje in d) Podčetrtek. 
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a) b)   

c) d)               

e) f)   

 

Slika 2.3: Polarni grafi letnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota 

β in azimutnega kota γ za samodejne meteorološke postaje: a) Lendava, b) Murska Sobota – Rakičan, c) 

Kredarica, d) Letališče Lesce, e) Ljubljana in f) Letališče Jožeta Pučnika – Kranj. 
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a) b)   

c) d)   

 

Slika 2.4: Polarni grafi letnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota 

β in azimutnega kota γ za samodejne meteorološke postaje a) Novo mesto, b) Črnomelj, c) Ptuj in d) 

Letališče Edvarda Rusjana – Maribor. 

 

Na slikah od 2.2 do 2.4 so na polarnih grafih prikazana letna povprečja sončnega obsevanja 

v odvisnosti od naklonskega kota β in azimutnega kota γ za štirinajst samodejnih 

meteoroloških postaj po Sloveniji. Barva predstavlja mesečno povprečje sončnega 

obsevanja Hc(t) [Wh/m2] pri različni usmerjenosti površine. V tabeli 2.3 so prikazani 

optimalni naklonski in azimutni koti omenjenih samodejnih meteoroloških postaj. 
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Tabela 2.3: Optimalni naklonski in azimutni koti vseh samodejnih meteoroloških postaj za vse štiri letne čase 

in letno povprečje. 

Meteorološke 

postaje 

Pomladansko 

enakonočje 

Poletni 

solsticij 

Jesensko 

enakonočje 

Zimski 

solsticij 

Letno 

povprečje 

 β γ β γ β γ β γ β γ 

Bilje 51° 185° 22° 182° 47° 195° 73° 156° 44° 190° 

Škocjan 55° 178° 25° 186° 55° 182° 78° 172° 50° 193° 

Celje 55° 164° 25° 199° 54° 179° 77° 168° 46° 188° 

Podčetrtek 57° 167° 26° 194° 55° 182° 78° 173° 49° 189° 

Lendava 56° 175° 27° 197° 55° 178° 79° 168° 48° 188° 

Murska Sobota 56° 168° 27° 211° 54° 173° 78° 170° 43° 190° 

Kredarica 56° 162° 23° 153° 55° 175° 79° 165° 51° 174° 

Letališče Lesce 55° 188° 27° 221° 54° 205° 78° 174° 52° 207° 

Ljubljana 55° 169° 27° 207° 55° 199° 77° 174° 46° 201° 

Letališče 

Jožeta Pučnika 
56° 179° 29° 202° 55° 188° 79° 179° 54° 205° 

Novo mesto 56° 167° 29° 220° 54° 186° 76° 185° 44° 189° 

Črnomelj 56° 174° 26° 197° 55° 182° 79° 171° 49° 191° 

Ptuj 57° 165° 28° 198° 55° 175° 79° 170° 49° 190° 

Letališče 

Edvarda 

Rusjana 

56° 167° 25° 207° 54° 175° 78° 168° 44° 191° 

Minimalni 

naklon 
51° 162° 22° 153° 47° 173° 73° 156° 43° 174° 

Maksimalni 

naklon 
57° 188° 29° 221° 55° 205° 79° 185° 54° 207° 

Povprečni 

naklon 
56° 172° 24° 198° 54° 184° 78° 171° 48° 192° 

 

Iz rezultatov v tabeli 2.3 je razvidno, da je razpon ugodnih azimutnih kotov v poletnem 

obdobju med 153° in 221°, kar je veliko več kot v spomladanskem, jesenskem in zimskem 

obdobju.  
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To lahko razložimo z dejstvom: Sonce se v poletnem obdobju nahaja na severni strani 

neba, zato ima posledično večji razpon ugodnejših azimutnih kotov. V zimskem obdobju 

se Sonce nahaja na južni strani neba, zato je razpon azimutnih kotov manjši. Večjo vlogo 

ima v zimskih mesecih naklonski kot. Povzeto po [42].  

 

Na sliki 2.5 so prikazani optimalni naklonski koti za vse samodejne meteorološke postaje v 

povprečju štirih let. V prilogi B so prikazani optimalni naklonski koti za vse samodejne 

meteorološke postaje za obdobje od leta 2012 do 2015. Optimalne naklonske kote za vsak 

mesec posebej smo pridobili z izračunom, ki prikazuje mesečna povprečja sončnega 

obsevanja Hc(t) v odvisnosti od naklonskega kota β in azimutnega kota γ po (2.14).  

 

 

Slika 2.5: Optimalni naklonski koti vseh samodejnih meteoroloških postaj za povprečje 4 let. 

 

Rezultati na sliki 2.5 kažejo, da dosega v povprečju štirih let najvišje naklonske kote v 

poletnih mesecih samodejna meteorološka postaja Kredarica in najnižje samodejna  

meteorološka postaja Letališče Jožeta Pučnika. V zimskih mesecih dosega najvišje 

naklonske kote samodejna meteorološka postaja Ljubljana in najnižje samodejna 

meteorološka postaja Ptuj. 
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V Sloveniji smo imeli v letu 2012 osemindvajset delujočih samodejnih meteoroloških 

postaj. Od tega jih dvanajst meri globalno in difuzno sončno sevanje na vodoravno 

površino, šestnajst pa globalno sončno sevanje na vodoravno površino. Na slikah 2.6 in 2.7 

so prikazani optimalni nakloni za povprečje štirih let z upoštevanjem difuznega sončnega 

sevanja in brez za samodejne meteorološke postaje Bilje, Celje, Murska Sobota – Rakičan, 

Letališče Lesce, Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana, Novo mesto in Kredarica.   

  

 

Slika 2.6: Optimalni naklonski koti za povprečje štirih let brez in z difuznim sončnim sevanjem za samodejne 

meteorološke postaje Bilje, Celje, Murska Sobota – Rakičan in Letališče Lesce. 
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Slika 2.7: Optimalni naklonski koti za povprečje štirih let brez in z difuznim sončnim sevanjem za samodejne 

meteorološke postaje Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana, Novo mesto in Kredarica. 

 

Iz slik 2.6 in 2.7 je razvidno, da so optimalni naklonski koti pri izračunu brez upoštevanja 

difuznega sončnega sevanja večji kot pri izračunu z upoštevanjem difuznega sončnega 

sevanja. Izračun mesečnega povprečja sončnega obsevanja Hc(t) je vsota direktnega, 

difuznega in odbitega sončnega sevanja, kot je razvidno iz (2.14). V našem primeru smo 

difuzno sončno sevanje zanemarili in je sedaj mesečno povprečje sončnega obsevanja Hc(t) 

odvisno samo od direktnega in deleža odbitega sončnega sevanja. Največja odstopanja 

nastopijo v poletnih mesecih, ker direktnemu sončnemu sevanju popravimo vpadni kot 

sončnih žarkov in s tem izboljšamo izkoristek direktne obsevanosti na fotonapetostni 

modul. 
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3 FAKTOR UČINKOVITOSTI IN ENERGIJSKI IZPLEN SONČNIH 

ELEKTRARN 

 

 

3.1 FAKTOR UČINKOVITOSTI SONČNIH ELEKTRARN 

 

Faktor učinkovitosti je ocena kakovosti sončne elektrarne in je velikokrat opisana tudi kot 

faktor kakovosti. Faktor učinkovitosti je razmerje med dejansko in predvideno proizvodnjo 

električne energije sončne elektrarne in prikazuje delež energije, ki je na voljo za prenos v 

omrežje po odbitku izgubljene energije (npr. zaradi toplotnih izgub, izgub v prevodnosti, 

izgub v razsmerniku, neusklajenosti med komponentami, umazanije na modulih, senčenja, 

degradaciji sistema, itd.) [43]. Mnogi od teh dejavnikov so kazalniki kakovosti izdelave, 

zato je faktor učinkovitosti priljubljen pri podjetjih in financerjih, saj lahko opravljajo 

pogodbeno testiranje. Nekateri od teh faktorjev so tudi odvisni od vremena. Vreme pa 

vpliva na ta faktor s spreminjanjem temperature fotonapetostnih modulov. Za mnoga 

podjetja je faktor učinkovitosti zelo pomemben, saj pripomore k izbiri primernih produktov 

sončnih celic za različne lokacije [44]. Faktor učinkovitosti določimo s (3.1): 

 

𝑃𝑅 =
𝐸

𝐸𝑠𝑖𝑚
=

𝐸

∑𝜂𝑆𝑇𝐶 ∙ 𝐻𝑐 ∙ ∆𝑡 ∙ 𝐴
 

 
(3.1) 

 

kjer je PR faktor učinkovitosti (performance ratio), E dejanska proizvedena električna 

energija sončne elektrarne, Hc sončno obsevanje na usmerjeno površino, ηSTC izkoristek 

fotonapetostnih modulov, Δt čas obratovanja in A površina sončne elektrarne [45]. 

 

V našem primeru za izračun faktorja učinkovitosti potrebujemo podatke o sončnem 

sevanju na usmerjene fotonapetostne module izbranih sončnih elektrarn. Ker pogosto 

sončne elektrarne nimajo nameščenih piranometrov za merjenje sončnega sevanja, smo 

uporabili podatke iz najbližje samodejne meteorološke postaje, ki so bile predstavljene v 
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poglavju 2.3. Slika 3.1 prikazuje sončne elektrarne in njihove najbližje samodejne 

meteorološke postaje po Sloveniji. 

 

 

Slika 3.1: Samodejne meteorološke postaje in sončne elektrarne po Sloveniji. 

 

Na sliki 3.1 so z rdečo barvo označene samodejne meteorološke postaje in z modro sončne 

elektrarne. V tabeli 3.1 so prikazane samodejne meteorološke postaje, sončne elektrarne in 

(zračne) razdalje med njimi po regijah. 

 

Tabela 3.1: Samodejne meteorološke postaje, sončne elektrarne in razdalje med njimi. 

Regije 
Samodejne 

meteorološke postaje 
Sončne elektrarne Razdalje [km] 

Obalno-kraška in 

Goriška 

Bilje 
SE 1 

27,8 

Škocjan 10,7 

Savinjska 

Celje 
SE 2 20,2 

SE 3 0,8 

Podčetrtek 
SE 2 45,4 

SE 3 27,5 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Regije Samodejne 

meteorološke postaje 

Sončne elektrarne Razdalje [km] 

Pomurska 
Lendava 

SE 4 
8,1 

MS – Rakičan 30,3 

Gorenjska 
Kredarica 

SE 5 
5,9 

Letališče Lesce 23,4 

Osrednjeslovenska 

Ljubljana 

SE 6 10,4 

SE 7 13,6 

SE 8 5,02 

Letališče Jožeta 

Pučnika 

SE 6 10,0 

SE 7 6,5 

SE 8 21,8 

Jugovzhodna in 

posavska 

Novo mesto 

SE 9 27,2 

SE 10 27,2 

SE 11 39,4 

SE 12 25,5 

SE 13 30,8 

Črnomelj 

SE 9 52,2 

SE 10 52,2 

SE 11 51,2 

SE 12 0,6 

SE 13 48,9 

Podravska 

Letališče Edvarda 

Rusjana SE 14 
7,6 

Ptuj 19,0 

           

Zaradi varstva osebnih podatkov so v tabeli 3.1 imena sončnih elektrarn označena s 

številkami in niso podana s pravim imenom. Razdalje prikazujejo, koliko je posamezna 

samodejna meteorološka postaja oddaljena od sončne elektrarne. Iz tega bomo ugotovili, 

ali razdalja med meteorološko postajo (merjenje jakosti sončnega sevanja) in sončno 

elektrarno vpliva na natančnost rezultata faktorja učinkovitosti (3. poglavje). V tabeli 3.2 

so prikazani podatki (število fotonapetostnih modulov, aktivna površina, proizvajalec 
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fotonapetostnih modulov, naklonski kot, azimutni kot in inštalirana moč) sončnih 

elektrarn. 

 

Tabela 3.2: Podatki o sončnih elektrarnah. 

Sončna 

elektrarna 

Št. 

modulov 

Površina 

[m2] 
Proizvajalec 

Naklon 

β [°] 

Azimut γ 

[°] 

Moč Pins 

[kW] 

SE 1 474 787 Winaico 235 25 180 111,8 

SE 2 24 39,4 Bisol BMU-235 
30, 45, 

60 
172 5,5 

SE 3 197 321 Bisol BMU-235 25 171 47,9 

SE 4 50 85 Canadian Solar 40 175 12,5 

SE 5 33 41,6 Sanyo HIP-215 45 247 7,1 

SE 6 280 352,8 Sanyo HIP-210 30 180 58,8 

SE 7 420 550,2 Schott Solar 30 172 71,4 

SE 8 22 31,9 Hyundai HIS-S 45 180 4,2 

SE 9 360 453,6 Sanyo HIP-215 30 237 77,4 

SE 10 1584 2581,9 Bisol BMU-215 30 180 335 

SE 11 81 132,8 Avim A18 45 185 19,04 

SE 12 112 183,7 Avim A18 30 180 26,3 

SE 13 84 112,24 Solar World 175 30, 15 180, 270 14,7 

SE 14 283 461,3 Bisol BMU-235 30, 15 160 66,5 

 

V prilogi C so prikazani faktorji učinkovitosti za štirinajst sončnih elektrarn po Sloveniji za 

obdobje štirih let. Sončne elektrarne, ki so bile zgrajene pred letom 2012, smo poiskali s 

pomočjo spletnega portala [46]. Na slikah od 3.2 do 3.18 so prikazani faktorji učinkovitosti 

za štirinajst sončnih elektrarn po Sloveniji za povprečje štirih let. 
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Slika 3.2: Faktor učinkovitosti SE 1 za samodejni meteorološki postaji Bilje in Škocjan za povprečje štirih 

let. 

 

 

Slika 3.3: Faktor učinkovitosti SE 2 za samodejno meteorološko postajo Celje za povprečje štirih let. 

 

 

Slika 3.4: Faktor učinkovitosti SE 2 za samodejno meteorološko postajo Podčetrtek za povprečje štirih let. 
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Slika 3.5: Faktor učinkovitosti SE 3 za samodejni meteorološki postaji Celje in Podčetrtek za povprečje štirih 

let. 

 

 

Slika 3.6: Faktor učinkovitosti SE 4 za samodejni meteorološki postaji Lendava in Murska Sobota – Rakičan 

za povprečje štirih let. 

 

 

Slika 3.7: Faktor učinkovitosti SE 6 za samodejni meteorološki postaji Ljubljana in Letališče Jožeta Pučnika 

za povprečje štirih let. 
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Slika 3.8: Faktor učinkovitosti SE 7 za samodejni meteorološki postaji Ljubljana in Letališče Jožeta Pučnika 

za povprečje štirih let. 

 

 

Slika 3.9: Faktor učinkovitosti SE 8 za samodejni meteorološki postaji Ljubljana in Letališče Jožeta Pučnika 

za povprečje štirih let. 

 

 

Slika 3.10: Faktor učinkovitosti SE 9 za samodejni meteorološki postaji Novo mesto in Črnomelj za 

povprečje štirih let. 
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Slika 3.11: Faktor učinkovitosti SE 10 za samodejni meteorološki postaji Novo mesto in Črnomelj za 

povprečje štirih let. 

 

 

Slika 3.12: Faktor učinkovitosti SE 11 za samodejni meteorološki postaji Novo mesto in Črnomelj za 

povprečje štirih let. 

 

 

Slika 3.13: Faktor učinkovitosti SE 12 za samodejni meteorološki postaji Novo mesto in Črnomelj za 

povprečje štirih let. 
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Slika 3.14: Faktor učinkovitosti SE 13 za samodejni meteorološki postaji Novo mesto in Črnomelj za 

povprečje štirih let. 

 

 

Slika 3.15: Faktor učinkovitosti SE 13 za samodejni meteorološki postaji Ljubljana in Letališče Jožeta 

Pučnika za povprečje štirih let. 

 

Iz slik od 3.2 do 3.15 vidimo, da faktor učinkovitosti v mesecih januar, februar in marec 

dosega veliko manjše vrednosti v primerjavi s poletnimi meseci. Nižje vrednosti faktorja 

učinkovitosti v teh mesecih so posledica nestaljenega snega oziroma predolgega kopičenja 

snega na fotonapetostnih modulih. Do tega problema prihaja, ker so v večini primerov 

sončne elektrarne postavljene pod nizkimi naklonskimi koti, razen pri sončni elektrarni 2 

in 12, kjer napačno postavljena jeklena nosilna konstrukcija predstavlja oviro za zdrs 

snega. V mesecih oktober, november in december večina sončnih elektrarn dosega 

maksimalne vrednosti faktorja učinkovitosti, zaradi nizkih temperatur in nezapadlega 

snega v tem obdobju. Za razliko od poletnih mesecev, kjer je posledica nizkih vrednosti 
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faktorja učinkovitosti negativni vpliv visokih temperatur na delovanje fotonapetostnih 

modulov, ne glede da je v tem obdobju sončno sevanje največje.   

 

Na sliki 3.16 sta prikazana faktorja učinkovitosti sončne elektrarne 5 (SE 5) za samodejni 

meteorološki postaji Letališče Lesce in Kredarica za povprečje štirih let. 

 

 

Slika 3.16: Faktor učinkovitosti SE 5 za samodejni meteorološki postaji Letališče Lesce in Kredarica za 

povprečje štirih let. 

 

Iz slike 3.16 vidimo, da se faktor učinkovitosti med samodejnima meteorološkima 

postajama zelo razlikuje. Največje razlike so opazne v poletnih mesecih, kjer se rezultati 

faktorja učinkovitosti med seboj razlikujejo za 30 % in več. Posledica teh razlik je pogosti 

pojav konvektivne oblačnosti na Kredarici (2514 m) zaradi nadmorske višine, ki hkrati 

zmanjšuje globalni sončni obsev. Z zmanjšanjem globalnega obseva in s tem celotnega 

mesečnega povprečja sončnega sevanja se faktor učinkovitosti v teh mesecih ekstremno 

poveča. Za razliko od ostalih samodejnih meteoroloških postaj je na postaji Kredarica 

globalni obsev povečan v zimskih, zgodnjepomladnih in poznojesenskih mesecih. 

 

Na sliki 3.17 in 3.18 so prikazani faktorji učinkovitosti sončne elektrarne 14 za samodejni 

meteorološki postaji Letališče Maribor – Letališče Edvarda Rusjana in Ptuj za povprečje 

štirih let. 
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Slika 3.17: Faktor učinkovitosti SE 14 za samodejni meteorološki postaji Maribor – Letališče Edvarda 

Rusjana in Ptuj za povprečje štirih let. 

 

 

Slika 3.18: Faktor učinkovitosti SE 14 za samodejni meteorološki postaji Maribor – Letališče Edvarda 

Rusjana in Ptuj za povprečje štirih let. 

 

Iz primerjave slik 3.17 in 3.18 vidimo, da dosega faktor učinkovitosti za drugi del sklopa 

fotonapetostnih modulov usmerjenega na jug (γ=160°) pod naklonskim kotom 15° boljše 

rezultate v poletnih mesecih, kot ostala dva sklopa fotonapetostnih modulov. Razlike med 

primerjavo samodejnih meteoroloških postaj ne presegajo 10 %, kar je relativno zelo 

dobro. Rezultati faktorja učinkovitosti za sončno elektrarno 14 dosegajo najboljše rezultate 

od vseh sončnih elektrarn, kar pomeni, da so največje vrednosti faktorja učinkovitosti v 

zimskih mesecih, najnižje pa v poletnih. Iz primerjave faktorjev učinkovitosti smo 

ugotovili, da male razdalje med samodejnimi meteorološkimi postajami in sončnimi 

elektrarnami ne vplivajo na rezultate. Večji vpliv na rezultate ima nadmorska višina, ki 

vpliva na globalno komponento sončnega sevanja. 
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3.2  ENERGIJSKI IZPLEN SONČNIH ELEKTRARN 

 

Energijski izplen je razmerje med proizvedeno energijo in nazivno močjo sončne 

elektrarne. Pogosto je uporabljen za določitev finančne vrednosti elektrarne in primerjav 

med drugimi elektrarnami. Energijski izplen določimo s (3.2): 

 

𝑌 =
𝐸

𝑃𝑆𝑇𝐶
 

 
(3.2) 

 

kjer je Y energijski izplen, E proizvedena električna energija in PSTC nazivna moč sončne 

elektrarne. Energijski izplen je odvisen od sončnega obsevanja in temperature [45].  

 

 

3.2.1 Energijski izplen sončnih elektrarn razvrščen po regijah 

 

Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili s spletnega portala [46] za obdobje od leta 2012 

do 2015 bomo v nadaljevanju podali analizo mesečnega energijskega izplena za vse sončne 

elektrarne razvrščene po regijah. V tabeli 3.3 so prikazani letni energijski izpleni za 

obdobje štirih let in povprečje. 

 

Tabela 3.3: Letni energijski izplen vseh štirinajst sončnih elektrarn za povprečje in obdobje štirih let.  

Sončne elektrarne 
Letni energijski izplen [kWh/kW] 

2012 2013 2014 2015 povprečje 

SE 1 jug 25° 1424 1228 1127 1293 1268 

SE 2 

jug 30° 955 867 860 702 846 

jug 45° 918 805 809 889 855 

jug 60° 772 668 674 717 708 

SE 3 jug 25° 1144 997 842 1006 998 

SE 4 jug 40° 1298 1222 1172 1292 1251 

SE 5 vzhod 45° 1227 1064 1047 1211 1173 

SE 6 jug 30° 1212 1024 1024 1082 1086 

SE 7 jug 30° 1159 985 985 1084 1053 

          »se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Sončne elektrarne 
Letni energijski izplen [kWh/kW] 

2012 2013 2014 2015 povprečje 

SE 8 jug 45° 1280 1066 1153 1256 1189 

SE 9 vzhod 30° 1139 979 952 1066 1034 

SE 10 jug 30° 1241 1050 1008 1076 1094 

SE 11 jug 45° 1120 1115 1058 1075 1092 

SE 12 jug 30° 1000 951 899 988 966 

SE 13 

jug 30° 1204 1034 1030 1115 1096 

jug 15° 1130 991 996 1032 1037 

vzhod 30° 952 840 823 880 874 

SE 14 

jug 35° 1325 1233 1210 1321 1272 

jug 15° 1341 1182 1273 1335 1283 

jug 15° 1325 1162 1295 1295 1261 

Skupaj 23166 20463 20237 21715 21436 

 

Iz rezultatov, predstavljenih v tabeli 3.3, je razvidno, da ima največji energijski izplen 

sončna elektrarna 14. Najslabši energijski izplen pa ima sončna elektrarna 2 orientirana na 

jugu, z naklonskim kotom 60°. Pri sončni elektrarni 2 so vsi sklopi fotonapetostnih 

modulov, v zimskem obdobju izredno senčeni, kar se odraža na samem rezultatu 

energijskega izplena. Iz rezultatov v tabeli 3.3 vidimo tudi, da so bili energijski izpleni v 

letu 2012 največji.  

 

Če izplen energije v kWh/kW inštalirane moči predstavimo po mesecih, dobimo slike od 

3.19 do 3.26, katere prikazujejo oceno energijskega izplena za povprečje štirih let. V 

prilogi D so prikazani energijski izpleni vseh sončnih elektrarn za obdobje štirih let. 
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Slika 3.19: Energijski izplen sončne elektrarne v Obalno-kraški in Goriški regiji za povprečje štirih let. 

 

 

Slika 3.20: Energijski izplen sončnih elektrarn v Savinjski regiji za povprečje štirih let. 

 

Na sliki 3.20 vidimo, da ima sončna elektrarna 3 zaradi najmanjšega naklona (β=25°) v 

poletnih mesecih največji energijski izplen. Sledi ji sončna elektrarna 2 s sklopi modulov 

orientiranih na jug pod naklonskim kotom 30°, 45° in 60°. 
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Slika 3.21: Energijski izplen sončne elektrarne v Pomurski regiji za povprečje štirih let. 

 

 

Slika 3.22: Energijski izplen za sončno elektrarno v Gorenjski regiji  za povprečje štirih let. 

 

 

Slika 3.23: Energijski izplen sončnih elektrarn v Osrednjeslovenski regiji za povprečje štirih let. 

 

Na sliki 3.23 je razvidno, da ima sončna elektrarna 8 zaradi največjega naklonskega kota 

(β=45°) v zimskih mesecih največji energijski izplen. Sledita ji sončni elektrarni 7 in 6 pod 
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naklonskim kotom 30°. Razvidno je tudi, da ima v povprečju sončna elektrarna 8 v 

polovici poletnega obdobja največji energijski izplen, kar prepisujemo k dejstvu, da sta 

sončni elektrarni 6 in 7 podvrženi izgubam v poletnih mesecih, saj bi zaradi manjšega 

naklonskega kota (β=30°) morali v poletnih mesecih pridelati večji energijski izplen. 

Izgube v poletnih mesecih so lahko posledica pregrevanja fotonapetostnih modulov zaradi 

nepravilne namestitve (premalo zračnega prostora med moduli), slabih spojev med 

sončnimi celicami ali vročih točk, pri katerih zaradi osenčenosti sončna celica postane 

zaporno polarizirana in predstavlja breme električnemu toku. 

 

 

Slika 3.24: Energijski izplen sončnih elektrarn v Jugovzhodni in Posavski regiji za povprečje štirih let. 

 

Iz slike 3.24 je razvidno, da ima sončna elektrarna 10 v zimskih mesecih največji 

energijski izplen, kar prepisujemo k dejstvu, da ima sončna elektrarna 11, orientirana na 

jug pod naklonskim kotom 45°, izgubo v zimskih mesecih, saj bi morala imeti največji 

energijski izplen. Razvidno je tudi, da ima sončna elektrarna 12 v mesecih januar, februar 

in marec najmanjši energijski izplen. 

 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko 

34 

 

 

Slika 3.25: Energijski izplen sončne elektrarne v Jugovzhodni in Posavski regiji za povprečje štirih let. 

 

Iz slike 3.25 je razvidno, da ima sklop fotonapetostnih modulov, orientiran na jug pod 

naklonskim kotom 30°, največji energijski izplen v zimskih mesecih in najmanjši v 

poletnih mesecih. Sonce se v zimskih mesecih giblje bolj na južni strani nebesne poloble, 

zato so v tem obdobju primerni večji naklonski koti. Razvidno je tudi, da je sklop 

fotonapetostnih modulov orientiran proti vzhodu pod naklonskim kotom 30°, 

neekonomično postavljen sistem, saj dosega v celotnem letu najslabše rezultate 

energijskega izplena. 

 

 

Slika 3.26: Energijski izplen sončne elektrarne v Podravski regiji za povprečje štirih let. 

 

Iz slike 3.26 je razvidno, da ima sklop fotonapetostnih modulov, orientiran na jug pod 

naklonskim kotom 35°, največji energijski izplen v zimskih mesecih in najmanjši v 

poletnih mesecih. Sonce se v poletnih mesecih navidezno giblje na severni strani nebesne 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko 

35 

 

poloble, zato so v tem obdobju primerni manjši naklonski koti, kar je razvidno iz slike 2.5 

v poglavju 2.3.   

 

 

3.3 FAKTOR UČINKOVITOSTI V ODVISNOSTI OD ENERGIJSKEGA IZPLEN 

ZA SONČNE ELEKTRARNE  

 

Na podlagi podatkov, ki smo jih izračunali v podpoglavju 3.1 in 3.2 so na slikah od 3.27 do 

3.31 prikazani faktorji učinkovitosti v odvisnost od energijskega izplena za vse sončne 

elektrarne razvrščene po regijah za povprečje štirih let. 

 

 

Slika 3.27: Faktor učinkovitosti v odvisnosti od energijskega izplena za sončni elektrarni 1 (SE1) in 2 (SE2). 
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Slika 3.28: Faktor učinkovitosti v odvisnosti od energijskega izplena za sončne elektrarne 3 (SE3), 4 (SE4), 5 

(SE5) in 6 (SE6). 

 

 

Slika 3.29: Faktor učinkovitosti v odvisnosti od energijskega izplena za sončne elektrarne 7 (SE7), 8 (SE8), 9 

(SE9) in 10 (SE10). 
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Slika 3.30: Faktor učinkovitosti v odvisnosti od energijskega izplena za sončne elektrarne 11 (SE11), 12 

(SE12) in 13 (SE13). 

 

 

Slika 3.31: Faktor učinkovitosti v odvisnosti od energijskega izplena za sončni elektrarni 13 (SE13) in 14 

(SE14). 
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Iz rezultatov na slikah od 3.27 do 3.31 je razvidno, da pri določenih sončnih elektrarnah 

regresijska premica faktorja učinkovitosti v odvisnosti od energijskega izplena pada, pri 

določenih pa narašča. Naraščanje in padanje regresijske premice je predvsem odvisno od 

faktorja učinkovitosti, kateri je odvisen še od drugih dejavnikov. Zaradi pogostega pojava 

senčenja in snega pride do zmanjšanja faktorja učinkovitosti v zimskih mesecih, kar 

posledično pomeni naraščanje regresijske premice. Padajoča regresijska premica nam poda 

pravilno odvisnost energijskega izplena od faktorja učinkovitosti, saj imamo v poletnih 

mesecih največji energijski izplen zaradi večje jakosti sončnega sevanja in najmanjši faktor 

učinkovitosti zaradi negativnega vpliva temperature na delovanje fotonapetostnih 

modulov. 
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4 OCENA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE V SONČNO ELEKTRARNO 

 

Pri oceni upravičenosti investicije v projekt izgradnje sončne elektrarne se glede na 

dejavnost in predvideno vrednost investicije upoštevajo finančna in ekonomska merila ter 

merila usklajenosti z normativi, standardi in stroški na enoto učinka. Za ocenjevanje 

učinkovitosti investicije v projekt so se razvile različne metode, ki so danes v splošni rabi 

in so razdeljene po dveh kriterijih: 

- statističnih in 

- dinamičnih. 

Z uporabo obeh kriterijev podjetje dobi koristne informacije, kako se odločiti glede 

investicij. Povzeto po [47] in [48]. 

 

 

4.1 STATISTIČNI KRITERIJI ZA OCENJEVANJE INVESTCIJ 

 

Statistične ocene omogočajo grobo presojo poslovnih rezultatov in običajno ne dajejo 

zadovoljivih in korektnih podatkov o posamezni investiciji. Te metode je zahodna teorija 

že zdavnaj (1950–1960) povsem zavrnila, pa tudi naši ekonomisti so še globoko v 

samoupravnem socializmu opozarjali na njihovo neustreznost, ki se najpogosteje odraža 

kot neupoštevanje vseh denarnih tokov investicije, neupoštevanje časovne razporeditve 

denarnih tokov in investicijskih vložkov. Njihova edina prednost je v enostavnosti.  

 

 

4.1.1 Donosnost ali rentabilnost investicij 

 

Donosnost investicije predstavlja v odstotkih izraženo razmerje med donosom (iz prvega 

leta) investicije in investicijskim vložkom. Z donosnostjo ali rentabilnostjo torej 

primerjamo letni donos z vloženimi sredstvi. Donosnost investicije izražena v odstotkih je 

podana s (4.1): 
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𝑅 =
𝑑𝑜𝑛𝑜𝑠𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛𝑎𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
∙ 100 

 
(4.1) 

 

kjer je R rentabilnost. 

Slaba lastnost izračuna donosnosti je, da upošteva le donos enega leta in zanemari donose, 

ki bodo ustvarjeni v kasnejšem obdobju. Poleg dobička se pri rentabilnosti upoštevajo 

amortizacija in tudi obresti, v kolikor imamo pri investiciji izposojena sredstva. Povzeto po 

[47] in [48]. 

 

 

4.1.2 Doba vračanja investicije 

 

Doba vračanja investicije pomeni število let, v katerih se povrne znesek investicije brez 

upoštevanja časovne vrednosti denarja. Za tistega, ki sprejema odločitev o realizaciji 

investicije po tej metodi, je pomemben samo čas, v katerem bodo vložena sredstva v celoti 

povrnjena. Boljša je tista investicija, ki ima krajšo dobo vračanja. Doba vračanja investicije 

je podana s (4.2): 

 

𝑑𝑜𝑏𝑎𝑣𝑟𝑎č𝑎𝑛𝑗𝑎𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑗𝑒 =
𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛𝑎𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎

𝑙𝑒𝑡𝑛𝑖𝑑𝑜𝑛𝑜𝑠
 

 
(4.2) 

 

Metoda se pogosto uporablja zaradi svoje razumljivosti in enostavnosti. Slaba lastnost 

dobe vračanja investicije je, da ne upošteva različne dinamike odnosov in vlaganj ter ne 

upošteva trajanja osnovnih sredstev. Povzeto po [48] in [50]. 

 

 

4.2 DINAMIČNI KRITERIJI ZA OCENJEVANJE INVESTICIJ 

 

Zaradi pomanjkljivosti statističnih metod ocenjevanja investicij se danes pogosteje 

uporabljajo dinamične metode ocenjevanja investicij. Pri dinamičnih metodah uspešnosti 

investicij je upoštevana tudi časovna komponenta, ki omogoča, da so časovno različno 

razporejeni učinki investicij med seboj primerljivi. Dinamična metoda opazuje investicijo 

v celotni dobi koristnosti. Povzeto po [47] in [49]. 
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4.2.1 Neto sedanja vrednost (Net present value - NPV) 

 

Neto sedanja vrednost (NPV) je metoda vrednotenja investicijskih projektov z uporabo 

tehnike diskontnih denarnih tokov. Diskontna stopnja je enaka tehtanemu povprečju 

stroškov kapitala podjetja. Če je NPV investicijskega projekta pozitivna, potem ta projekt 

zvišuje vrednost podjetju, ki vanj investira. Večja kot je NPV, večji je doprinos k 

investitorju. Če je NPV investicijskega projekta negativna, potem projekta ne izpeljemo, 

saj bi v primeru izvedbe projekta ta prinesel izgubo investitorju. NPV je določen s (4.3): 

 

𝑁𝑃𝑉 = 𝐶𝐹0 +
𝐶𝐹1

(1 + 𝑟)1
+

𝐶𝐹2
(1 + 𝑟)2

+⋯+
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
=∑

𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 
 

(4.3) 

 

kjer je CFt pričakovani neto denarni tok v času t, r je diskontna obrestna mera in n je 

celotno število obdobij. Povzeto po [50] in [52]. 

 

 

4.2.2 Diskontirana doba vračanja (Discounted payback period) 

 

Diskontirana doba vračanja je podobna običajni dobi vračanja, s to razliko, da so denarni 

tokovi diskontirani s stroškom kapitala, zato je diskontirana doba vračanja izražena kot 

število let, potrebnih za povračilo začetnega investicijskega vložka z neto prihodnjimi 

denarnimi tokovi. Diskontirana doba vračanja je podana s (4.4): 

 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑏𝑎𝑣𝑟𝑎č𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑋 +
𝑌

𝑍
 

 
(4.4) 

 

kjer je X zadnje negativno obdobje kumulativnih diskontiranih denarnih tokov, Y absulutna 

vrednost diskontiranih kumulativnih denarnih tokov ob koncu obdobja A in Z diskontirani 

denarni tokovi po obdobju A. Povzeto po [48] in [52]. 
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4.2.3 Interna stopnja donosa (Internal rate of return - IRR) 

 

Kazalec interne stopnje donosnosti (IRR) temelji na isti osnovi kot neto sedanja vrednost. 

Interna stopnja donosnosti investicije pomeni tisto diskontno stopnjo, ki izenači sedanjo 

vrednost vlaganja in sedanjo vrednost donosov. Večja kot bo interna stopnja donosnosti, za 

bolj uspešno bomo smatrali investicijo v primerjavi z drugimi. Če pa bo IRR nižja od 

obrestne mere, potem pa je pametneje vložiti denar v banko kot investirati, če za 

investicijski projekt niso pomembni drugi nefinančni kriteriji. Interna stopnja donosa je 

podana s (4.5): 

 

𝐶𝐹0 +
𝐶𝐹1

(1 + 𝐼𝑅𝑅)1
+

𝐶𝐹2
(1 + 𝐼𝑅𝑅)2

+⋯+
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑛
= 0 

 
(4.5) 

 

kjer je IRR interna stopnja donosnosti, CFt pričakovani neto denarni tok v času t in n 

celotno število obdobij. Povzeto po [47–49]. 

 

 

4.2.4 Modificirana interna stopnja donosa (Modified internal rate of return - 

MIRR) 

 

Modificirana oziroma popravljena interna stopnja donosa (MIRR) je metoda, ki je zelo 

podobna IRR, vendar jo teoretično presega s tem, da odpravi dve slabosti IRR. Metoda 

pravilno predvideva reinvestiranje pri strošku kapitala projekta in se izogne problemu 

večkratnih IRR, vendar se kljub temu ne uporablja tako obširno kot IRR kriterij. [52] 

Izračunamo jo tako, da si izberemo neko reinvesticijsko stopnjo (diskontno obrestno mero 

r) in po njej naobrestimo vse posamezne donose do konca dobe koristnosti investicije. 

Tako izračunamo skupno končno vrednost premoženja. To končno stanje izenačimo z 

začetnim vložkom in poiščemo stopnjo. Modificirana interna stopnja donosa je podana s 

(4.6): 

 

∑
𝐶𝑂𝐹𝑡
(1 + 𝑟)𝑡

=
∑ 𝐶𝐼𝐹𝑡(1 + 𝑟)

𝑛−𝑡𝑛
𝑡=0

(1 + 𝑀𝐼𝑅𝑅)𝑛

𝑛

𝑡=0

=
𝑇𝑉

(1 +𝑀𝐼𝑅𝑅)𝑛
 

 
(4.6) 
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kjer COF predstavlja denarne odlive (investicijske izdatke), CIF predstavlja denarne prilive 

v času t in r diskontno obrestno mero. Povzeto po [49], [50] in [51]. 

 

 

4.2.5 Indeks donosnosti (Profitability index - PI) 

 

Indeks donosnosti (PI) je metoda, ki primerja sedanjo vrednost prihodnjih denarnih tokov z 

začetnim investicijskim izdatkom na relativni osnovi. PI je razmerje med prihodnjimi 

denarnimi tokovi in začetnim investicijskim izdatkom projekta. PI pristop je soroden NPV 

metodi. Če je NPV projekta pozitivna, potem bo tudi PI večji od 1 in obratno. PI je znan 

tudi kot razmerje koristi in stroškov. PI je podan s (4.7): 

 

𝑃𝐼 =

∑
𝐶𝐼𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0

∑
𝐶𝑂𝐹

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0

 

 

(4.7) 

 

kjer COF predstavlja denarne odlive (investicijske izdatke), CIF predstavlja denarne prilive 

v času t in r diskontno obrestno mero. Povzeto po [49–51]. 

 

 

4.3 ANALIZA INVESTICIJE V SONČNE ELEKTRARNE  

 

Investicije v izgradnjo oziroma postavitev sončne elektrarne lahko predstavljajo velik 

investicijski strošek. Investicijo v sončno elektrarno lahko razdelimo na tehnični in 

ekonomski del [48]. Investicijo predstavljajo stroški materiala, montaže in načrtovanja 

sistema. V strukturi cene zajemajo moduli približno 55 %, razsmerniki 13 %, nekaj več kot 

15 % zavzema inštalacijski material, montaža zahteva nekaj več kot 10 % sredstev, ostalo 

pa načrtovanje in dokumentacija sistema [49–50]. Ekonomski del investicije je predvsem 

odvisen tudi od tehničnega dela. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili investicije v izgradnjo štirinajstih sončnih elektrarn po 

Sloveniji. Analiza investicije bo opravljena za dve vrsti odkupnih cen električne energije. 
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Prva analiza bo opravljena za odkupno ceno električne energije v času priklopa sončne 

elektrarne na omrežje (2009–2012), ko so bile odkupne cene električne energije veliko 

večje kot danes. Druga analiza pa bo opravljena za odkupno ceno električne energije v letu 

2013, kjer so se razmere že bistveno poslabšale. V tabeli 4.1 so prikazane odkupne cene 

električne energije glede na leto priklopa sončne elektrarne na omrežje in za leto 2013. 

[53] 

 

Tabela 4.1: Odkupne cene električne energije. 

Sončna 

elektrarna 

Leto 

priklopa na 

omrežje 

Velikost sončne 

elektrarne 

(razred) 

Odkupna cena 

električne energije 

(glede na leto 

priklopa) [€/MWh] 

Odkupna cena 

električne energije 

(2013) [€/MWh] 

SE 1 2011 >1MW 304,02 120,58 

SE 2 2010 >50kW 386,38 131,86 

SE 3 2011 >50kW 386,38 131,86 

SE 4 2012 >50kW 290,82 131,86 

SE 5 2009 >50kW 415,46 131,86 

SE 6 2009 >1MW 380,02 120,58 

SE 7 2009 >1MW 380,02 120,58 

SE 8 2010 >50kW 386,38 131,86 

SE 9 2009 >1MW 380,02 120,58 

SE 10 2010 >1MW 359,71 114,15 

SE 11 2012 >50kW 290,82 131,86 

SE 12 2012 >50kW 290,82 131,86 

SE 13 2009 >50kW 415,46 131,86 

SE 14 2012 >1MW 266,01 120,58 

 

Glede na zakonsko razvrstitev sončnih elektrarn v velikostnem redu spadajo sončne 

elektrarne iz tabele 4.1 med mikro (>50kW) in male (>1MW) sončne elektrarne. Vseh 

štirinajst sončnih elektrarn je postavljenih na stavbah ali gradbenih konstrukcijah, zato zanj 

veljajo 15-letne odkupne cene s strani države. Po koncu 15-letne odkupne cene in do konca 

obratovanja sončne elektrarne bodo odkupne cene električne energije definirane s tržnimi 

cenami električne energije, katere so v letih od 2009 do 2013 znašale vse od 65 €/MWh do 

50 €/MWh. Ocenjevalci trga za električno energijo predpostavljajo 1–2 % rast tržne cene 
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na leto [50–51]. V tabeli 4.2 so prikazani proizvajalci, cene, moči in površine 

monokristalnih silicijevih modulov. 

 

Tabela 4.2: Proizvajalci, moči, površine in cene fotonapetostnih modulov. 

Sončna 

elektrarna 
Proizvajalec Moč [W] Površina [m2] Cena [€] 

SE 1 Winaico 235 235 1,66 171,6 

SE 2 Bisol BMU-235 235 1,63 171,6 

SE 3 Bisol BMU-235 235 1,63 171,6 

SE 4 Canadian Solar 250 1,66 182,5 

SE 5 Sanyo HIP-215 215 1,25 156,95 

SE 6 Sanyo HIP-210 210 1,26 153,3 

SE 7 Schott Solar 170 1,31 124,1 

SE 8 Hyundai HIS-S 190 1,45 138,7 

SE 9 Sanyo HIP-215 215 1,26 156,95 

SE 10 Bisol BMU-215 215 1,62 156,95 

SE 11 Avim A18 235 1,62 171,6 

SE 12 Avim A18 235 1,62 171,6 

SE 13 Solar World 175 175 1,15 127,75 

SE 14 Bisol BMU-235 235 1,63 171,6 

 

V tabeli 4.2 je bila pri ceni fotonapetostnih modulov izbrana povprečna cena na enoto 

moči, ki je znaša 0,73 €/W in izkoristek 15,9 %. Poenostavitev je bila opravljena zaradi 

nerealnih in težko dostopnih cen različnih fotonapetostnih modulov na trgu. Sklicevali smo 

se na cene izdelkov podjetja BISOL.  

 

Pri izračunu upravičenosti investicije so predvideni naslednji stroški:  

- stroški letnega zavarovanja 150 € (25 %), 

- stroški letnega delovanja in vzdrževanja 500 €, 

- stroški letne komunikacije (internet, telefonija) 100 €, 

- strošek menjave razsmernikov po 15 (oz. 16) letih 250 €/W, 

- investicijski stroški v ostalo opremo, 

o ostala inštalacija 0,32 €/W, 
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o merilno mesto in priključek 0,19 €/W, 

o dokumentacija 0,04 €/W, 

o razsmerniki in pripadajoča inštalacija 0,20 €/W. 

Vir financiranja bo sestavljen iz lastnih sredstev v višini 20 % in iz bančnega posojila oz. 

kredita v višini 80 %. V tabeli 4.3 so glede na parametre iz tabele 4.1 in 4.2 prikazane 

izračunane vrednosti posameznih delov investicije v sončno elektrarno. 

 

Tabela 4.3: Vrednosti posameznih delov investicije v sončno elektrarno. 

Sončna 

elektrarna 

Sončni 

moduli 

[€] 

Ostale 

inštalacije 

[€] 

Merilna 

mesta in 

priključek 

[€] 

Dokumentacija 

[€] 

Razsmerniki 

in 

inštalacija 

[€] 

Skupni 

investicijski 

strošek 

[€] 

SE 1 81314,7 33417,0 20050,2 4455,6 22857,2 162094,7 

SE 2 3948 1692 1015,2 225,6 1157,3 8038,1 

SE 3 33795,3 13888,5 8333,1 1851,8 9499,7 67368,4 

SE 4 8750 3750 2250 500 2565 17815 

SE 5 4966,5 2128,5 1277,1 283,8 1455,8 10111,7 

SE 6 40572 17640 10584 2352 12065,7 83213,7 

SE 7 49266 21420 12852 2856 14651,2 101045,2 

SE 8 3260,4 1254 752,4 167,2 857,7 6291,7 

SE 9 60372 23220 13932 3096 15882,4 116502,4 

SE 10 277992 106920 64152 14256 73133,9 536453,9 

SE 11 14847,3 5710,5 3426,3 761,4 3905,9 28651,4 

SE 12 20529,6 7896 4737,6 1052,8 5400,8 39616,8 

SE 13 9996 4410 2646 588 3016,4 20656,4 

SE 14 51873,9 19951,5 11970,9 2660,2 13646,8 100103,3 

 

V tabeli 4.4 je prikazana predvidena proizvodnja električne energije in prihodki od prodaje 

električne energije v prvem letu obratovanja. 
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Tabela 4.4: Predvidena proizvodnja električne energije in prihodki od prodaje električne energije. 

Sončna 

elektrarna 

Proizvodnja el. 

energije [kWh] 

Dobiček od prodaje el. 

energije (2009–2012) [€] 

Dobiček od prodaje el. 

energije (2013) [€] 

SE 1 247458 75232,19 32911,92 

SE 2 10167,8 3928,63 1352,32 

SE 3 83460,6 32247,51 11100,26 

SE 4 19615 5704,44 2608,8 

SE 5 10496,9 4361,03 1396,08 

SE 6 83576 31760,55 11115,61 

SE 7 130442,3 49570,68 17348,83 

SE 8 7562,9 2922,15 1005,87 

SE 9 114033,7 43335,10 15166,49 

SE 10 645617,5 232235,08 85867,13 

SE 11 34720,8 10097,51 4617,87 

SE 12 45649,7 13275,85 6071,41 

SE 13 25560,4 10619,31 3399,53 

SE 14 108875,1 28961,88 14480,39 

 

Pri izračunu predvidene proizvodnje električne energije, ki je prikazana v tabeli 4.4, je 

uporabljeno optimalno letno povprečje sončnega sevanja, ki je za vsako samodejno 

meteorološko postajo prikazano v poglavju 2.3 na slikah od 2.2 do 2.4. To nam pove, da je 

v tabeli 4.4 izračunana maksimalna proizvodnja električne energije v primeru pravilne 

postavitve (naklonski in azimutni kot) fotonapetostnih modulov. Predvidena letna 

proizvodnja vsako leto upade za 1 % in traja do konca 20. leta, kjer se pri 80 % 

proizvodnje prvega leta ustali in traja do konca življenjske dobe sončne elektrarne (25 let). 

Na slikah od 4.1 do 4.14 so prikazani grafi dobe vračanja investicije za dve različni 

odkupni ceni električne energije na sončno elektrarno. Na slikah od 4.1 do 4.14 je doba 

vračanja investicije, ki je podana s (4.2), prikazana na polarnih grafih v odvisnosti od 

naklonskega in azimutnega kota. Barva prikazuje leta vračanja dobe investicije, pri čemer 

smo za robni pogoj izbrali  povrnitev investicije v obdobju 10-ih let. 
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Slika 4.1: Doba vračanja investicije sončne elektrarne 1 (SE1) za odkupne cene električne energije v letu 

2011 (304,02 EUR/MWh) in 2013 (120,58 EUR/MWh). 

 

 

Slika 4.2: Doba vračanja investicije sončne elektrarne 2 (SE2) za odkupno ceno električne energije v letu 

2010 (386,38 EUR/MWh). 

 

 

Slika 4.3: Doba vračanja investicije sončne elektrarne 3 (SE3) za odkupne cene električne energije v letu 

2010 (386,38 EUR/MWh) in 2013 (131,86 EUR/MWh). 
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Slika 4.4: Doba vračanja investicije sončne elektrarne 4 (SE4) za odkupno ceno električne energije v letu 

2012 (290,82 EUR/MWh). 

 

 

Slika 4.5: Doba vračanja investicije sončne elektrarne 5 (SE5) za odkupno ceno električne energije v letu 

2009 (415,46 EUR/MWh). 

 

 

Slika 4.6: Doba vračanja investicije sončne elektrarne 6 (SE6) za odkupne cene električne energije v letu 

2009 (380,02 EUR/MWh) in 2013 (120,58 EUR/MWh). 
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Slika 4.7: Doba vračanja investicije sončne elektrarne 7 (SE7) za odkupne cene električne energije v letu 

2009 (380,02 EUR/MWh) in 2013 (120,58 EUR/MWh). 

 

 

Slika 4.8: Doba vračanja investicije sončne elektrarne 8 (SE8) za odkupno ceno električne energije v letu 

2010 (386,38 EUR/MWh). 

 

 

Slika 4.9: Doba vračanja investicije sončne elektrarne 9 (SE9) za odkupne cene električne energije v letu 

2009 (380,02 EUR/MWh) in 2013 (120,58 EUR/MWh). 
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Slika 4.10: Doba vračanja investicije sončne elektrarne 10 (SE10) za odkupne cene električne energije v letu 

2010 (359,71 EUR/MWh) in 2013 (114,15 EUR/MWh). 

 

 

Slika 4.11: Doba vračanja investicije sončne elektrarne 11 (SE11) za odkupne cene električne energije v letu 

2012 (290,82 EUR/MWh) in 2013 (131,86 EUR/MWh). 

 

 

Slika 4.12: Doba vračanja investicije sončne elektrarne 12 (SE12) za odkupne cene električne energije v letu 

2012 (290,82 EUR/MWh) in 2013 (131,86 EUR/MWh). 
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Slika 4.13: Doba vračanja investicije sončne elektrarne 13 (SE13) za odkupne cene električne energije v letu 

2009 (415,46 EUR/MWh) in 2013 (131,86 EUR/MWh). 

 

Slika 4.14: Doba vračanja investicije sončne elektrarne 14 (SE14) za odkupne cene električne energije v letu 

2012 (266,01 EUR/MWh) in 2013 (120,58 EUR/MWh). 

 

Iz primerjave slik od 4.1 do 4.14 je razvidno, da je pri upoštevanju odkupne cene električne 

energije iz obdobja izgradnje sončne elektrarne (2009–2012) doba vračanja investicije pri 

maksimalnem sončnem sevanju krajša kot pri odkupnih cenah električne enerije za leto 

2013. Razvidno je tudi, da pravilna usmeritev fotonapetostnih modulov v obdobju od 2009 

do 2012 ni imela velikega vpliva na povrnitev investicije zaradi visokih odkupnih cen 

električne energije. Rezultati dobe vračanja investicije za sončne elektrarne 2, 4, 5 in 8 pri 

odkupnih cenah električne energije v letu 2013 ne dosegajo povrnitve v obdobju 10-ih let. 

Za odkupne cene električne enerije za leto 2016 oz. 2017, katere so bile sprejete za 

investitorje sončnih elektrarn s starni Agencije za energijo, znašajo med 72,5 €/MWh do 

85,98 €/MWh, kar v povprečju znese 81,48 €/MWh. Pri takšnih vrednostih odkupne cene 

se doba vračanja investicije pri maksimalnem sončnem sevanju za sončne elektrarne 2, 4 in 
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5 ne povrne v času življenjske dobe sončne elektrarne (25 let). Pri ostalih sončnih 

elektrarnah se doba vračanja investicije pri maksimalnem sončnem sevanju povrne v 

obdobju od 9 do 18 let.   

 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko 

54 

 

5 SKLEP 

 

Magistrsko delo obravnava analizo optimalnih naklonskih in orientacijskih kotov za 

štirinajst samodejnih meteoroloških postaj, njihove povezanosti s proizvodnjo električne 

energije za štirinajst sončnih elektrarn pri izračunu faktorja učinkovitosti in odvisnosti 

glede na povrnitev stroškov investicije pri izgradnji sončne elektrarne. 

 

Na osnovi pridobljenih podatkov o sončnem sevanju na vodoravno površino s strani ARSO 

in pretvorbi s pomočjo matematičnega modela Liu in Jordan smo ugotovili, da je razpon 

ugodnih azimutnih kotov v poletnem obdobju med 153 in 221°, kar je posledica položaja 

Sonca v poletnem obdobju na severni strani nebesne poloble. V zimskem obdobju pa 

razpon azimutnih kotov leži bolj skupaj in ima večjo vlogo naklonski kot. Pri izračunu 

optimalnih naklonskih kotov za samodejne meteorološke postaje brez in z difuznim 

sončnim sevanjem smo ugotovili, da je naklonski kot večji pri izračunu brez upoštevanja 

difuznega sončnega sevanja. Posledica povečanja naklonskega kota je, ker direktnemu 

sončnemu sevanju popravimo vpadni kot sončnih žarkov in s tem izboljšamo izkoristek 

direktne obsevanosti na opazovano površino. 

 

Pri izračunu faktorja učinkovitosti za vseh štirinajst sončnih elektrarn smo ugotovili, da v 

največji meri predstavlja padec vrednosti v zimskem obdobju sneg in zasenčenost 

modulov. Ugotovili smo tudi, da večja oddaljenost samodejnih meteoroloških postaj od 

sončne elektrarne nima vpliva na rezultate, vendar moramo biti pozorni na nadmorsko 

višino in relief. To lahko vidimo pri rezultatih faktorja učinkovitosti za visokogorsko 

področje, kot je Kredarica, kjer v poletnem obdobju zaradi pogoste konvektivne oblačnosti 

pride do zmanjšanja globalnega sončnega sevanja. Iz rezultatov faktorja učinkovitosti smo 

ugotovili, da dosega najslabše rezultate sončna elektrarna 2 iz Savinjske regije, katera ima 

zaradi napačno dimenzionirane nosilne konstrukcije v zimskem obdobju probleme pri 

zdrsu snega. Sončna elektrarna 14 iz Podravske regije, zaradi svojih visokih vrednosti 
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faktorja učinkovitosti v zimskem in nizkih vrednosti faktorja učinkovitosti v poletnem 

obdobju, prikazuje najbolj realne rezultate, kateri v povprečju dosegajo vrednosti med 80 

in 90 %. Odvisnost faktorja učinkovitosti od energijskega izplena nam prikazuje 

regresijska premica, katera je v večini primerov naraščajoča, kar lahko pripišemo k 

dejstvu, da imajo fiksno postavljene sončne elektrarne največje probleme v zimskih 

mesecih, kjer bi dejansko moral biti faktor učinkovitosti glede na energijski izplen največji. 

 

Pri opravljeni analizi upravičenosti investicije v izgradnjo sončne elektrarne smo ugotovili, 

da na upravičenost investicije najbolj vpliva jakost sončnega sevanja in odkupna cena 

električne energije. Analiza upravičenosti investicije je bila za vseh štirinajst sončnih 

elektrarn opravljena pri maksimalnem sončnem sevanju in pri dveh različnih odkupnih 

cenah električne energije. Iz rezultatov je bilo razvidno, da v obdobju visokih odkupnih 

cen električne energije (2009–2012) usmeritev fotonapetostnih modulov ni bila tako 

pomembna kot v letu 2013. Razvidno je tudi, da je pri odkupnih cenah električne energije 

za leto 2013, doba vračanja investicije v povprečju med 8 in 9 let, medtem ko je doba 

vračanja investicije pri odkupnih cenah električne energije za leto 2016 oz. 2017 med 9 in 

18 let. 
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PRILOGE 

 

PRILOGA A: DNEVNA POVPREČJA SONČNEGA SEVANJA ZA ŠTIRINAJST 

SAMODEJNIH METEOROLOŠKIH POSTAJ. 

 

 

Polarni graf dnevnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota β in 

orientacijskega kota aw, podano za štiri letne čase za samodejno meteorološko postajo Bilje. 
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Polarni graf dnevnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota β in 

orientacijskega kota aw, podano za štiri letne čase za samodejno meteorološko postajo Škocjan. 
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Polarni graf dnevnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota β in 

orientacijskega kota aw, podano za štiri letne čase za samodejno meteorološko postajo Celje. 
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Polarni graf dnevnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota β in 

orientacijskega kota aw, podano za štiri letne čase za samodejno meteorološko postajo Podčetrtek. 
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Polarni graf dnevnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota β in 

orientacijskega kota aw, podano za štiri letne čase za samodejno meteorološko postajo Lendava. 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko 

66 

 

 

 

Polarni graf dnevnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota β in 

orientacijskega kota aw, podano za štiri letne čase za samodejno meteorološko postajo Murska Sobota –

Rakičan.  
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Polarni graf dnevnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota β in 

orientacijskega kota aw, podano za štiri letne čase za samodejno meteorološko postajo Kredarica. 
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Polarni graf dnevnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota β in 

orientacijskega kota aw, podano za štiri letne čase za samodejno meteorološko postajo Letališče Lesce. 
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Polarni graf dnevnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota β in 

orientacijskega kota aw, podano za štiri letne čase za samodejno meteorološko postajo Ljubljana. 
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Polarni graf dnevnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota β in 

orientacijskega kota aw, podano za štiri letne čase za samodejno meteorološko postajo Letališče Jožeta 

Pučnika – Kranj. 
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Polarni graf dnevnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota β in 

orientacijskega kota aw, podano za štiri letne čase za samodejno meteorološko postajo Novo mesto. 
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Polarni graf dnevnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota β in 

orientacijskega kota aw, podano za štiri letne čase za samodejno meteorološko postajo Črnomelj. 
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Polarni graf dnevnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota β in 

orientacijskega kota aw, podano za štiri letne čase za samodejno meteorološko postajo Ptuj. 
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Polarni graf dnevnega povprečja sončnega obsevanja Hc [Wh/m2] v odvisnosti od naklonskega kota β in 

orientacijskega kota aw, podano za štiri letne čase za samodejno meteorološko postajo Letališče Edvarda 

Rusjana – Maribor. 
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PRILOGA B: OPTIMALNI NAKLONSKI KOTI ZA OBDOBJE OD 2012 DO 2015. 

 

 

Optimalni naklonski koti vseh samodejnih meteoroloških postaj za leto 2012. 

 

 

Optimalni naklonski koti vseh samodejnih meteoroloških postaj za leto 2013. 
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Optimalni naklonski koti vseh samodejnih meteoroloških postaj za leto 2014. 

 

 

Optimalni naklonski koti vseh samodejnih meteoroloških postaj za leto 2015. 
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PRILOGA C: FAKTORJI UČINKOVITOSTI ZA ŠTIRINAJST SONČNIH 

ELEKTRARN ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET. 

 

 

Faktor učinkovitosti SE 1 za samodejni meteorološki postaji Bilje in Škocjan za obdobje štirih let. 

 

 

Faktor učinkovitosti SE 2 za samodejno meteorološko postajo Celje za obdobje štirih let. 

 

 

Faktor učinkovitosti SE 2 za samodejno meteorološko postajo Podčetrtek za obdobje štirih let. 
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Faktor učinkovitosti SE 3 za samodejni meteorološki postaji Celje in Podčetrtek za obdobje štirih let. 

 

 

Faktor učinkovitosti SE 4 za samodejni meteorološki postaji Lendava in Murska Sobota – Rakičan za 

obdobje štirih let. 

 

 

Faktor učinkovitosti SE 5 za samodejni meteorološki postaji Letališče Lesce in Kredarica za obdobje štirih 

let. 
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Faktor učinkovitosti SE 6 za samodejni meteorološki postaji Ljubljana in Letališče Jožeta Pučnika za obdobje 

štirih let. 

 

 

Faktor učinkovitosti SE 7 za samodejni meteorološki postaji Ljubljana in Letališče Jožeta Pučnika za obdobje 

štirih let. 

 

 

Faktor učinkovitosti SE 8 za samodejni meteorološki postaji Ljubljana in Letališče Jožeta Pučnika za obdobje 

štirih let. 
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Faktor učinkovitosti SE 9 za samodejni meteorološki postaji Novo mesto in Črnomelj za obdobje štirih let. 

 

 

Faktor učinkovitosti SE 10 za samodejni meteorološki postaji Novo mesto in Črnomelj za obdobje štirih let. 

 

 

Faktor učinkovitosti SE 11 za samodejni meteorološki postaji Novo mesto in Črnomelj za obdobje štirih let. 
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Faktor učinkovitosti SE 12 za samodejni meteorološki postaji Novo mesto in Črnomelj za obdobje štirih let. 

 

 

Faktor učinkovitosti SE 13 za samodejni meteorološki postaji Novo mesto in Črnomelj za obdobje štirih let. 

 

 

Faktor učinkovitosti SE 13 za samodejni meteorološki postaji Novo mesto in Črnomelj za obdobje štirih let. 
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Faktor učinkovitosti SE 14 za samodejni meteorološki postaji Maribor – Letališče Edvarda Rusjana in Ptuj za 

obdobje štirih let. 

 

 

Faktor učinkovitosti SE 14 za samodejni meteorološki postaji Maribor – Letališče Edvarda Rusjana in Ptuj za 

obdobje štirih let. 
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PRILOGA D: ENERGIJSKI IZPLEN ZA ŠTIRINAJST SONČNIH ELEKTRARN ZA 

OBDOBJE ŠTIRIH LET. 

 

 

Energijski izplen sončne elektrarne v Obalno-kraški in Goriški regiji za obdobje štirih let. 

 

 

Energijski izplen sončnih elektrarn v Savinjski regiji za obdobje štirih let. 
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Energijski izplen sončne elektrarne v Pomurski regiji za obdobje štirih let. 

 

 

Energijski izplen za sončno elektrarno v Gorenjski regiji za obdobje štirih let. 

 

 

Energijski izplen sončnih elektrarn v Osrednjeslovenski regiji za obdobje štirih let. 
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Energijski izplen sončnih elektrarn v Jugovzhodni in Posavski regiji za obdobje štirih let. 

 

 

Energijski izplen sončne elektrarne v Jugovzhodni in Posavski regiji za obdobje štirih let. 

 

 

Energijski izplen sončne elektrarne v Podravski regiji za obdobje štirih let. 
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PRILOGA E: IZJAVA O AVTORSTVU IN ISTOVETNOSTI TISKANE IN 

ELEKTRONSKE OBLIKE ZAKLJUČNEGA DELA 
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