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Učinkovit odgovor na onesnaženost

Fotovoltaika ostaja ena najhitreje razvijajočih se gospodarskih panog na 

svetu. To je seveda logično, kajti razpolaga z neomejenim kapitalom, ki bo 

dotekal še najmanj milijon let, to je sončna oziroma solarna energija.
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Začelo se je leta 1839

Fotovoltaika (angl. photovoltaics ali PV) je prvič pritegnila pozornost francoskega 

fizika Edmunda Bequerela, ki je leta 1839 ugotovil, da določeni materiali pod vplivom 

sončne energije generirajo blag električni tok. Naravo in obnašanje svetlobe je 

pod drobnogled vzel Albert Einstein ter leta 1905 pojasnil fotovoltaični efekt, na 

katerem temelji fotovoltaika, za katerega je nato prejel tudi Nobelovo nagrado. 

Prvi fotovoltaični model je bil narejen leta 1954 v podjetju Bell Laboratories, ampak 

se je njegov razvoj za nekaj let umiril, ker so bili moduli predragi za širšo uporabo. 

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja pa je vesoljska industrija ponovno začela 

masovno proizvajati omenjene module in tako je fotovoltaika prispevala k oskrbi 

vesoljskih plovil z električno energijo.

Do širše uporabe so fotovoltaični sistemi prišli šele v sedemdesetih letih, zaradi krize 

z drugimi viri energije. Zanesljivost in izkoristek teh sistemov sta se izboljšala, tako da 

je fotovoltaika postajala vedno zanimivejši način za generiranje električne energije iz 

obnovljivih virov oziroma sončne energije.
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Leta 1954 je nastala prva uporabna 

silicijeva sončna celica s šestodstotno 

učinkovitostjo. Od takrat se je 

solarna tehnologija zelo hitro 

razvijala. Proizvajalci so bili sposobni 

proizvesti sončne celice, ki so skoraj 

30-odstotno učinkovite, raziskovalci 

v laboratorijih pa so dosegli celo 

46-odstotno učinkovitost.
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Zaostajamo za razvitim svetom
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Kljub temu da so prve silicijeve 

sončne celice nastale pred več kot 

60 leti, so se sončne elektrarne in 

s tem fotovoltaika kot pomemben 

obnovljiv vir energije razmahnile 

šele v zadnjih desetih letih.

[ 2 ]

PONEDELJEK, 15. OKTOBRA 2018TOBRA 2018



 • info@enerson.si •

• 02 234 5690 •
• www.enerson.si •

NUDIMO: 

elektrarn z najsodobnejšo opremo in 

elektrarne, varno delovanje, rentabilna 

proizvodni vir.

Koliko nas bo stala na letni ravni?

V podjetju Gen-I pojasnijo, da vračilna doba investicije v lastno 

elektrarno v povprečju znaša okrog dvanajst let, s pridobitvijo 

nepovratne finančne spodbude oziroma subvencije Eko 

sklada pa se investicija lahko povrne tudi v desetih letih. Na 

vprašanje, koliko nas bo sončna elektrarna na leto stala, pri 

Gen-I odgovarjajo: “Ogovoriti na to vprašanje je težko, saj je 

vsaka elektrarna specifična, individualno prilagojena lastnostim 

strehe, lokacije objekta in energetskih potreb gospodinjstva. Po 

izgradnji domače elektrarne bodo mesečni stroški za elektriko 

bistveno nižji in pri povprečnem gospodinjskem odjemalcu 

bodo znašali približno 25 odstotkov običajnih stroškov.”
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Če se ogrevate na elektriko

Stroški porabe električne energije so pri ogrevanju na elektriko precej višji kot pri 

povprečnem gospodinjstvu in na letni ravni znašajo v povprečju 1615 evrov, so izračunali 

v podjetju Energija Plus. “Odločitev za sončno elektrarno za samooskrbo je v tem 

primeru toliko smotrnejša, saj bo zagotovila vso potrebno energijo za domače porabnike 

električne energije brezplačno. Po postavitvi sončne elektrarne bo letni strošek električne 

energije za strošek obračunske moči in prispevka OVE in SPTE znašal samo še 155 evrov. 

Investitorji bodo po odplačilu investicije do konca uporabne dobe elektrarne (30 let) 

prihranili 29.139 evrov,” še pravijo pri podjetju Energija Plus.
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Investitorji pogosto zaradi neznanja 

premalo pozornosti namenijo kvaliteti 

modula in se osredotočajo le na 

njegovo moč in izkoristek, ki pa ni 

nujno pokazatelj kvalitete solarnega 

modula. Za solarne module so osnovni 

gradnik sončne celice, ki pa jih po večini 

proizvajajo na azijskih trgih, med njimi 

pa je velika razlika v kakovosti.

Sonce vsak dan odda približno  

37 kWh energije na en sam kvadratni 

čevelj, kar je malo manj kot  

0,10 kvadratnega metra.
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Pocenitvam še ni videti konca
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Delovanje v vseh pogojih
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