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Fotovoltaika kot pomemben vir pridobivanja električne energije
V današnji druţbi se vedno bolj uveljavlja sodobni način ţivljenja: vse večja
industrializacija, vedno večji pretok blaga, informacij in ljudi, vse večje koncentracije
prebivalcev v mestnih središčih ter hitrejši tempo ţivljenja. Takšen način ţivljenja je
vzrok za vedno večjo porabo električne energije, kar vodi do neugodnih podnebnih
sprememb ter izčrpavanje zemeljskega plina in nafte. Narava nas dejansko sili k
pridobivanju električne energije iz virov, ki ne morejo poiti, hkrati pa ne onesnaţujejo
okolja. Takšni viri so alternativni viri energije. Poznamo več alternativnih virov
energije, mi pa se bomo osredotočili na izkoriščanje sončne energije za proizvodnjo
električne energije s fotovoltaiko. V diplomski nalogi bomo predstavili njene splošne
lastnosti, njeno vlogo v prihodnosti in poloţaj glede na primarne vire pridobivanja
električne energije. Predstavili bomo tudi njen veliki in hitri razvoj na trgu v zadnjih
letih. Pojasnili bomo vlogo logistike pri izgradnji sončnih elektrarn, optimizirali
logistične procese in procese, ki nastopajo neposredno pri izgradnji sončne elektrarne
ter poskušali ugotoviti, kdaj bo električna energija, pridobljena s fotovoltaiko,
konkurenčna pridobivanju električne energije iz primarnih virov.
Ključne besede: fotovoltaika, sončna elektrarna, sončni moduli, logistični procesi,
optimizacija procesov
Photovoltaics as important source of electric energy
A modern way of life in the form of an increasing industrialization, an increasing flow
of goods, information, and people, an increasing concentration of population in urban
centres, and increasing tempo of life is more and more prevailing in the contemporary
society. Such a lifestyle is the cause of increased power consumption, leading to adverse
climate change and depletion of natural gas and oil resources. The nature is literally
forcing us to extract the electric energy from sources which are inexhaustible, and at the
same time do not pollute the environment. Such sources are alternative energy sources.
There are several alternative sources of energy but we will focus on the exploitation of
solar energy to produce electricity by photovoltaics. In this thesis we are presenting its
general features, its future role and position in relation to the primary sources of electric
energy. We will also present the increasingly rapid growth of the photovoltaic market in
the recent years. We will clarify the role of logistics in the construction of solar power
stations, optimize logistics processes as well as the processes, which occur directly in
the construction of a solar power station, and will try to ascertain when the electrical
energy produced by photovoltaics will be competitive to that generated by primary
energy sources.
Keywords: photovoltaics, solar power station, solar panels, logistic processes, process
optimization
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SEZNAM KRATIC
AC – izmenična napetost
DC – enosmerna napetost
EPIA – Zdruţenje evropske fotovoltaične industrije
JARSE – Javna agencija Republike Slovenije za energijo
OVE – obnovljivi viri energije
PGD – pridobitev gradbenega dovoljenja
PID – projekt izvedenih del
PV – fotovoltaika
PZI – projekt za izvedbo
SE – sončna elektrarna ali solarna elektrarna
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UVOD
Vse hitrejša industrializacija narekuje tudi vedno hitrejši tempo ţivljenja, ki mu mora
sodobna druţba slediti. Hitri tempo ţivljenja pomeni hitrejši pretok blaga, informacij in
ljudi, kar pomeni potrebo po vedno večjih količinah električne energije in s tem
povzročanje neugodnih vplivov na okolje. Z neugodnimi okoljskimi spremembami, ki
smo jim priča zadnja leta, so se začele intenzivne raziskave glede moţnosti razvoja
novih obnovljivih in okolju prijaznih virov energije. Med obnovljivimi viri energije je
potrebno izpostaviti Sonce, saj je ta večjedrski reaktor praktično neizčrpen vir energije.
Je skupen izraz za vrsto postopkov pridobivanja energije iz sončne svetlobe in ima
največjo gostoto moči med obnovljivimi viri energije. V najširšem pomenu vsebuje
sončna energije vse energije, ki izhajajo iz Sonca, vključno z vetrom, biomaso, vodno
energijo in energijo iz oceanov.
V tej diplomski nalogi se bomo osredotočili na enega okolju najprijaznejših načinov za
pridobivanje električne energije z izkoriščanjem sončne energije–fotovoltaiko.
Fotovoltaika je veda, ki preučuje pretvorbo energije svetlobe, natančneje energijo
fotonov, v elektriko. Gre za pretvarjanje sončne energije v enosmerno električno
energijo, tiho in brez onesnaţevanja, s sončnimi celicami. Je mlada industrijska panoga,
ki je s subvencionalno politiko v zadnjih letih dosegla velik razvoj tako na globalnem
kot tudi na evropskem trgu. Po raznih napovedih se pričakuje še večji razvoj v
prihodnjih letih. Porodi pa se vprašanje, ali in kdaj bo fotovoltaični trg tako narasel, da
bo postal konkurenčen pridobivanju električne energije iz primarnih virov.
Konkurenčnost fotovoltaike na trgu je odvisna od cene postavitve sončne elektrarne. Ta
pa je odvisna od stroškov materiala komponent za izgradnjo in stroškov dela. Na stroške
dela močno vpliva tudi organizacija logističnih procesov in procesov, ki potekajo med
gradnjo sončne elektrarne. Na zniţanje stroškov materiala pa vpliva trg.
V prvem poglavju diplomske naloge smo najprej opisali splošne trditve o fotovoltaiki, v
drugem poglavju smo obravnavali stanje fotovoltaike na slovenskem in evropskem trgu
ter njeno povezavo z vodikovimi gorivnimi celicami. V tretjem poglavju smo na
konkretnem primeru izvedli analizo stroškov in procesov, ki se pojavljajo pri gradnji
sončne elektrarne, in analizo logističnih procesov.
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Na konkretnem primeru smo izvedli tudi analizo lokacije za postavitev sončne
elektrarne, predvideno proizvodnjo električne energije in finančno analizo, ki nam pove,
kdaj se investicija v postavitev sončne elektrarne povrne. V četrtem poglavju sledi
optimizacija logističnih procesov, optimizacija ostalih procesov in primerjava stroškov
gradnje pred optimizacijo in po njej. V petem poglavju pa smo, glede na svoje
ugotovitve in razne druge vire, podali napoved časa prehoda na obnovljive vire energije
(fotovoltaiko).

Namen, cilji in osnovne trditve
Namen in cilji diplomske naloge so, ugotoviti, ali ima fotovoltaika dobre predispozicije,
da postane pomemben način za pridobivanje električne energije v prihodnje. Ali
oziroma kdaj bo postala konkurenčna pridobivanju električne energije iz primarnih
virov, zanima nas pa tudi raziskava moţnosti zniţanja cen dela in komponent
fotovoltaičnih sistemov z optimizacijo stroškov in logističnih ter ostalih procesov.

Predpostavke in omejitve
Zastavili smo si naslednje predpostavke:
 cena materiala za postavitev sončne elektrarne se bo z leti niţala, stroški dela za
postavitev sončne elektrarne pa se z leti ne bodo drastično zmanjšali;
 fotovoltaika ima ogromen potencial, in jo bo z uveljavljenostjo na večjih trgih laţje
širiti.
Pri obravnavanju problema smo se srečali predvsem s pomanjkanjem primarne literature
v slovenskem jeziku, saj je fotovoltaika na slovenskem trţišču prisotna šele kratek čas.

Predvidene metode raziskovanja
Fotovoltaika zavzema več področij, zato je bilo potrebno uporabiti tudi različne metode
raziskovanja. Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili deskriptivno metodo s
študijem domače in tuje literature. Ta je bila prisotna predvsem v teoretičnem delu.
Nadalje smo uporabili kavzalno metodo z uporabo intervjuja, saj smo potrebovali
različne podatke o fotovoltaiki, ki jih še ni mogoče dobiti preko različnih medijev. V
analizi obstoječega stanja smo uporabili analitično in sintetično metodo, s katerima smo
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celoto razčlenili na posamezne dele in posamezne dele zdruţili v celoto. V zaključnem
delu smo uporabili metodo komparacije, s katero smo primerjali rezultate. Skozi celotno
raziskavo pa je bila prisotna tudi statistična metoda, s katero smo podatke zbrali, jih
obdelali in predstavili v novi obliki.
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1 FOTOVOLTAIKA KOT POMEMBEN VIR ENERGIJE
Moderne druţbe, še posebej industrijske, so popolnoma odvisne od velikih količin
energije. Predvsem v zadnjih dveh stoletjih je bil človek priča hitremu razvoju
civilizacije, k čemur je bistveno prispevala uporaba fosilnih goriv (premog, nafta, plin)
in naprav, ki pretvarjajo kemično energijo goriv v mehansko delo. Tako je človeštvo do
leta 1992 porabilo 2/3 energije, ostale zaloge nafte pa naj bi porabili v naslednjih dveh
stoletjih. Zaradi čedalje manjših zalog neobnovljive energije, ki nam je na voljo, in
zaradi škode, ki jo uporaba le-te povzroča okolju in človeku, smo prisiljeni poiskati in
uporabiti druge vire energije, po moţnosti takšne, ki je neomejena, njena uporaba pa
neškodljiva za okolje. Takšni viri energije so obnovljivi viri energije, ki nastajajo pri
pretvorbi sončnega sevanja kot toplota, biomasa, hidroenergija, veter, voda (Medved &
Novak, 2000, str. 1-4).
Naš predmet raziskovanja bo fotovoltaika. Fotovoltaika je veda, ki preučuje pretvorbo
energije svetlobe, natančneje energijo fotonov, v elektriko. Gre za pretvarjanje sončne
energije v enosmerno električno energijo, tiho in brez onesnaţevanja, s sončnimi
celicami. Sončne celice oziroma sončni moduli se med seboj povezujejo in tvorijo
sisteme za proizvodnjo električne energije. Sončne celice vzporedno ali zaporedno
poveţemo in dobimo module sončnih celic v obliki panelnih plošč, ki jih ščitijo pred
atmosferskimi in drugimi vplivi. Moduli se drug ob drugem zlagajo v fotonapetostne
kolektorje, ki skupaj z drugimi potrebnimi komponentami tvorijo fotonapetostni sistem.
Fotonapetostne sisteme je enostavno namestiti, so zanesljivi in zahtevajo minimalno
vzdrţevanje (Drev & Onuk, 2007, str. 170).

1.1 Sonce–obnovljiv vir energije
Sonce je tipična zvezda, kakršnih je v naši galaksiji več milijard. Je večjedrski reaktor,
ki je praktično neizčrpen vir energije. Poleg tega pa je tudi čist, obnovljiv, brezplačen in
donosen vir, ki lahko zagotovi pomemben del energije za naše potrebe, ki z leti vedno
bolj naraščajo.
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Sončna energija, izsevana na Zemljo, je 15.000-krat večja od energije, ki jo porabi
človek. Je skupen izraz za vrsto postopkov pridobivanja energije iz sončne svetlobe in
ima največjo gostoto moči med obnovljivimi viri energije. V najširšem pomenu vsebuje
sončna energija vse energije, ki izhajajo iz Sonca, vključno z vetrom, biomaso, vodno
energijo in energijo iz oceanov. Sončno energijo ţe stoletja izrabljajo številni
tradicionalni načini gradnje, v zadnjem času pa je zanimanje zanjo ekstremno naraslo,
saj se je razširila zavest, da so drugi energetski viri, kot so fosilna goriva, omejeni,
hkrati pa tudi negativno vplivajo na okolje. Najprej se je izkoriščanje sončne energije
začelo uporabljati na energetsko nedostopnih oz. teţje dostopnih delih, sedaj pa se je
izkoriščanje sončne energije ţe razširilo tudi drugod (Energap, b.d.).
Energija Sonca, ki pade na Zemljo, omogoča primerne pogoje za ţivljenje na Zemlji.
Sončno sevanje se na površini Zemlje pretvori v toploto, potencialno in kinetično
energijo. Sončno sevanje v vseh njegovih oblikah imenujemo obnovljivi vir energije.
Njegovo trajanje je praktično neomejeno. Energijo Sonca, ki se je v preteklosti
akumulirala (premog, nafta, plin), imenujemo fosilna goriva. Deleţ fosilnih goriv, s
katerim ljudje zadovoljujemo svoje potrebe po energiji, je na prvi pogled zanemarljiv,
vendar bodo kljub temu zaloge pošle v stoletju ali dveh. Zato in zaradi nekaterih drugih
razlogov (onesnaţevanje ozračja), smo v zadnjem času začeli z večjim razvojem
tehnologije za pridobivanje električne energije z izkoriščanjem obnovljivih virov
energije. Med njimi po količini prevladuje energija Sonca, vendar pa to ni edini naravni
vir. Obnovljive vire glede na izvor delimo na sončno sevanje, planetarno energijo in
toploto (geotermalna energija). Obnovljive vire z različnimi napravami in na različne
načine pretvorimo v druge oblike energije, ki jih potrebujemo v vsakdanjem ţivljenju
(Medved & Novak, 2000, str. 31-32).
Zavest, da je človek uporabljal sončno energijo neposredno v poljedelstvu, posredno pa
pri izkoriščanju vodne energije in energije vetra, pa tudi fosilnih goriv na vsej svoji poti
razvoja, ga navdaja z upanjem, da mu bo uspelo pretvoriti neomejeno, ekološko in
politično čisto sončno energijo v vse oblike, ki jih potrebuje (Medved, 1993, str. 33).
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Sončno energijo lahko pretvarjamo v električno energijo na tri načine (Solar PV [EPIA],
b.d.):
 pasivno – s sončnimi sistemi za ogrevanje in osvetljevanje prostorov (Pomeni rabo
primarnih gradbenih elementov (okna, sončne stene, stekleniki) za ogrevanje stavb,
prezračevanje in osvetljevanje prostorov.);
 aktivno – s sončnimi kolektorji za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov (Gre
za rabo sončnih kolektorjev, v katerih se segrejeta voda za pripravo tople vode in
zrak za ogrevanje prostorov.);
 s fotovoltaiko – s sončnimi celicami, oziroma PV-moduli za proizvodnjo električne
energije.
Sonce je neizčrpen vir energije in njegova moč, proti ostalim alternativnim virom
energije, je neprimerljivo večja. S svojo močjo, čistostjo in donosnostjo predstavlja vir
energije prihodnosti. Zanimiv je tudi podatek, da Sonce pošlje na Zemljo v 3 urah toliko
energije, kot jo človeštvo porabi v enem letu. Zato bi bilo potrebno sončno energijo bolj
izkoriščati.

1.2 Obsevanje s sončno energijo
Sončno obsevanje je glavni vir energije za številne procese, ki potekajo na naši Zemlji.
Trajanje sončnega obsevanja in energija sončnega obsevanja se močno spreminjata od
kraja do kraja in seveda s časom. Sončno obsevanje ima močan neposreden vpliv na vse
gospodarske dejavnosti, ki potekajo v odprtem prostoru. Kmetijstvo in gozdarstvo
izrabljata proces fotosinteze, za druge gospodarske panoge, za npr. gradbeništvo,
turizem in promet, pa je sončno obsevanje pomemben parameter okolja (Hočevar et al.,
1984, str. 1).
Sončno obsevanje je vsota delnih prispevkov na zemeljsko ploskev v določenem
časovnem intervalu. Tako kot pri sevanju tudi pri obsevanju ločimo direktno, difuzno in
odbito komponento obsevanja (Slika 1). Glede na časovni interval pa ločimo urno,
dnevno in mesečno obsevanje, ker navadno navajamo povprečne vrednosti. Za sončno
obsevanje v tehniški praksi uporabljamo enoto kWh/m2. Glede na lego ploskev ločimo
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sončno obsevanje na vodoravne ploskve in sončno obsevanje na poljubno usmerjene
ploskve (Lenardič, 2009, str. 4-5).
Slika 1: Prehod sončnega sevanja skozi ozračje

Vir: Kastelec, Rakovec & Zakšek, 2007, str. 14.

Osnovo za izračun potenciala sončne energije predstavlja globalno sončno sevanje na
vodoravno ploskev. Potencial sončne energije na poljubno usmerjeno ploskev, na
primer na polje fotonapetostnih modulov, izračunamo iz vrednosti globalnega sončnega
obsevanja na vodoravno ploskev. Za pretvorbo sončne energije v električno je
najpomembnejše direktno sončno sevanje. Zato je orientiranost fotonapetostnih
modulov izredno pomembna. Prav tako je izredno pomembno tudi difuzno sevanje pri
sprejemnikih sončne energije. Najpogosteje navajamo povprečne vrednosti sončnega
obsevanja. Povprečno dnevno globalno sončno obsevanje je povprečno dnevno sprejeto
sončno obsevanje na vodoravno ploskev v danem mesecu. Največ sončne energije
prejme Zemlja med 9. in 16. uro, kar je potrebno upoštevati pri načrtovanju gradnje
sončne elektrarne. Moduli morajo biti nameščeni tako, da so v tem času kar najmanj
osenčeni (Lenardič, 2009, str. 4-5).
Osnovno pravilo torej je, da morajo biti moduli čim krajši čas osenčeni, saj lahko ţe
majhna osenčena površina modula znatno zmanjša izhodno moč. Če na primer na modul
postavimo dlan in tako osenčimo pribliţno 1/36 modula, se izhodna moč zmanjša za
okoli 80%. Eno od pravil pa je tudi neprekinjeno osončenje: če je le moţno, naj bo to
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vsaj med 9. in 16. uro (sončni čas), saj v tem času prejme Zemlja 80 % sončnega
sevanja. Za načrtovanje izgradnje fotonapetostnih sistemov je bistveno poznavanje
gibanja Sonca. Poznati moramo čas in trajanje osenčenja, ki ju določimo tako, da v
diagram sončne poti vnesemo poloţaj ovir. Le-te lahko določimo ročno z uporabo
kompasa ali pa uporabimo ustrezno programsko opremo. Na trgu so na voljo naprave z
vgrajenim kompasom in izdelanim diagramom sončne poti (Lenardič, 2009, str. 131).

1.3 Glavne komponente fotovoltaičnega sistema
1.3.1 Sončne celice
»Leta 1839 je francoski fizik Alexandre-Edmond Becquerel odkril, da se jakost
električnega toka med elektrodama v elektrolitu poveča, ko so elektrode obsijane s
sončnim sevanjem. Odkril je fotoelektrični pojav. Fotoelektrični pojav je posledica
delovanja elektromagnetnega valovanja (IR, svetlobe, UV, rentgenskih in gama ţarkov)
na električno nabite delce snovi. Energija fotonov se prenese elektronom, protonom ali
drugim delcem. Med drugimi med fotoelektrične pojave uvrščamo fotoprevodnost, ko
se snovi, ki je obsijana s sončnim sevanjem, spremeni električna upornost (značilni
snovi sta selen in kadmijev sulfid CdS), fotoluminiscenco, ko fotoni vzbudijo elektrone
snovi, ki s časovno zakasnitvijo oddajajo fotone drugih valovnih dolţin, ter
fotovoltaični pojav, ko gre za pretvorbo energije fotonov v električno energijo. Zato
štejemo fizika Bacquerela za iznajditelja sončnih celic v fizikalnem pomenu« (Medved
& Novak, 2000, str. 136).
»Nagel razvoj sončnih celic pa je omogočilo odkritje sončne celice iz silicija leta 1954 v
Bellovih laboratorijih v ZDA. Takoj so dosegli 6-krat višje izkoristke v primerjavi z
najboljšo dotedanjo selensko celico. Poleg tega je silicij drugi najbolj razširjen element,
saj ga je v zemeljski skorji skoraj 28 %« (Medved & Novak, 2000, str. 136).
Sončne celice so naprave, najpogosteje narejene iz polprevodnih snovi, kot so silicij,
germanij, kadmijev sulfid, kadmijev telurid in dr. Danes so najbolj razširjene
monokristalne in polikristalne silicijeve sončne celice (Medved & Novak, 2000, str. 54).
Njihova učinkovitost se povečuje, cena pa je vedno niţja, zato jih uporabljamo vedno
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pogosteje tudi v urbaniziranih naseljih, kjer prispevajo električno energijo v javno
omreţje (Medved & Novak, 2000, str. 33).
Sončna celica je osnovni gradnik fotovoltaičnega sistema. Je naprava, ki sončne fotone
(sončno energijo) preko elektronov pretvori v elektriko. Zgrajena je iz dveh plasti: P-in
N-tipa silicija. Skupna debelina celice je pribliţno 0,3 mm (Lenardič, 2009, str. 17).
»Sončna celica nastane, ko na zgornji strani n-sloja izdelamo rešetkasto kovinsko
elektrodo, ki ne prekriva več kot 5% površine in tako minimalno vpliva na prodiranje
fotonov v notranjost celice. Večjo absorpcijo fotonov zagotavlja tudi maloodbojni sloj, s
katerim je prevlečena površina. Na spodnji strani celice (p-tip) pa celotno površino
prekrijemo s kovinsko površino–elektrodo. Dokler sončna celica ni osončena, so
elektroni in vrzeli v mirovanju, zaradi električnega polja v zaporni plasti p-n sloja«
(Medved & Novak, 2000, str. 138).
Če je sončna celica obsijana, pa absorbirani fotoni z dovolj veliko energijo vzbudijo
atome, pri silicijevi celici so to fotoni z valovno dolţino 1.15

, in ob določenih

pogojih povzročijo izbijanje elektronov, posledično pa v materialu nastanejo dodatne
vrzeli. Število sproščenih elektronov je odvisno od valovne dolţine sončnega sevanja.
Ko svetloba z dovolj veliko energijo v plasti PN zbije elektrone, nastanejo pari
elektron–vrzel. Ta pojav imenujemo fotoefekt (Slika 2).
Slika 2: Delovanje silicijeve sončne celice

Vir: Medved & Novak, 2000, str. 13.

Mia Dobovičnik: Fotovoltaika kot pomemben vir pridobivanja električne energije

9

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

univerzitetni študijski program

Električno polje v zaporni plasti povzroči premikanje elektronov v N-tip polprevodnika,
vrzeli pa potujejo v nasprotno smer in se zbirajo na zadnji strani celice v P-tipu
polprevodnika. Ker je vedno več sproščenih elektronov in vrzeli iz zaporne plasti,
nastane v N-tipu preseţek negativnega naboja (elektroni), v P-tipu pa se pojavi preseţek
pozitivnega naboja (vrzeli). Med njima tako nastane električno polje oz. električna
napetost in dobimo generator enosmerne električne napetosti (Lenardič, 2009, str. 1819).
Sončne celice proizvajajo napetost okoli 0,5 V in tok okoli 200 A. Da bi lahko s
celicami oskrbovali standardna nizkonapetostna trošila (običajno 12 V), moramo več
celic med seboj povezati v serijo. Ker so celice krhke, zaradi cene pa mora biti doba
delovanja dolga, več celic vzporedno ali zaporedno zdruţujemo v fotonapetostne
module. Moduli so v obliki plošče, na katero so celice pritrjene in zaščitene pred
mehanskimi, atmosferskimi in drugimi vplivi. Fotonapetostni moduli se zdruţujejo v
fotonapetostne ravne kolektorje, ti pa skupaj z ostalimi komponentami, potrebnimi za
izgradnjo sončne elektrarne (razsmerniki, regulatorji, akumulatorji itd.), tvorijo
fotonapetostni sistem (Energap, b.d.).
Celice so vezane v seriji, zato skozi vse celice teče enak tok, kar pomeni, da bi samo ena
slaba celica (z visoko upornostjo) vplivala na lastnosti celotnega modula. Zato so vse
celice pred vgradnjo testirane, v modul pa vgrajene tiste z enako karakteristiko. Vsaka
celica je opremljena z obtočno diodo, ki preprečuje, da bi okvara ene celice vplivala na
učinkovitost modula, po drugi strani pa preprečuje pregrevanje posamezne celice, ki je
osenčena in ima zato velik upor (Medved & Novak, 2000, str. 144).
1.3.2 Fotonapetostni moduli
Fotonapetostni modul je pomemben element sončne elektrarne. Sestavljen je iz
vzporedno ali zaporedno vezanih enakih sončnih celic in omogoča pretvarjanje sončne
energije v enosmerni električni tok. Ker fotonapetostnega modula ne moremo v celoti
zapolniti s sončnimi celicami, je njihov izkoristek od izkoristka sončnih celic, ki smo ga
navedli predhodno, niţji. Različne tehnologije izdelave sončnih celic omogočajo tudi
izdelavo različnih modulov (Lenardič, 2009, str. 36).
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Pri tankoslojnih celicah so lahko fleksibilni ali izdelani kot strešni elementi, lahko pa so
izdelani tudi kot toplotno izolacijski fasadni elementi. Moduli so lahko veliki tudi nekaj
m2. Lahko nadomestijo klasično stekleno fasado, tako za namestitev modulov ne
potrebujemo dodatnih površin, pa tudi investicijski stroški so niţji (Slika 3). Z uporabo
amorfnih prosojnih celic ali s poljubno gosto razporeditvijo kristalnih celic pa stavbe
tudi senčimo ali jih primerno naravno osvetlimo (Medved & Novak, 2000, str. 144145).
Slika 3: Okno in fasada s sončnimi celicami

Vir: Medved & Novak (2000, str.145)

Navadno delimo module glede na vrsto uporabljenih sončnih celic ali glede na namen
uporabe. Glede na tipe vgrajenih sončnih celic ločimo fotonapetostne module iz
kristalnih celic (polikristalni in monokristalni moduli) ter module iz amorfnega silicija.
Poznane so tudi druge vrste fotonapetostnih modulov, vendar jih v praksi redko
srečujemo. Moduli morajo ustrezati predpisanim standardom, ki določajo električne in
tudi mehanske lastnosti, kar zagotavlja njihovo dolgotrajno, zanesljivo in varno
delovanje (Lenardič, 2009, str. 36).

1.3.3 Razsmerniki
Razsmernik (inverter) je naprava, ki pretvarja enosmerni električni tok, pridobljen iz
solarnih polj, v izmenični električni tok. Je gradnik sončne elektrarne, preko katerega se
enosmerni električni tok pretvori v izmeničnega. Imenujemo ga tudi srce sončne
elektrarne, saj njegova kvaliteta določa donos. Razsmernik je glavni del povezave
fotonapetostnega sistema z javnim elektroenergetskim omreţjem. Njegova funkcija je,
omogočiti kar najvišji pretok energije od sončnega generatorja v omreţje, in to v zelo
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zahtevnih pogojih nihanja vhodnih količin. Zaradi različnega sončnega obsevanja
(senčenje) ima lahko sončni generator v vsakem trenutku drugačno vrednost
proizvedene energije. Za razsmernik je dobro, da deluje v širokem območju vhodnih
napetosti in na ta način pretvarja kar največjo moč glede na spremenljive vhodne
napetosti (Lenardič, 2009, str. 62).
Cena naprav je odvisna od moči in gladkosti spreminjanja izmeničnega signala. Njihovo
moč izberemo glede na najvišjo obremenitev. Razsmernik je lahko samostojna enota, ki
je povezana z moduli sončnih celic, baterijami in trošili, lahko pa je dodan
posameznemu modulu. Fotovoltaični sistemi so lahko priključeni na javno omreţje,
tako da trenutni višek elektrike oddajajo v omreţje, kar pomeni učinkovitejše delovanje
fotovoltaičnega sistema (Medved & Novak, 2000, str. 147).

1.3.4 Regulatorji
Regulator polnjenja je del fotonapetostnega sistema, ki skrbi za pravilno polnjenje
akumulatorskih baterij v samostoječih fotonapetostnih sistemih. Skrbi tudi za zaščito
baterij pred prevelikim polnjenjem in preglobokim praznjenjem. Preveliko polnjenje in
pregloboko praznjenje namreč skrajšujeta ţe tako kratko ţivljenjsko dobo baterij.
Regulatorji spadajo med cenejše dele fotonapetostnih sistemov, so pa pomembni, saj
lahko znatno vplivajo na dolgoročno zanesljivo delovanje in dober izkoristek. Slabo
delovanje regulatorja povzroča višje stroške vzdrţevanja sistema in slab izkoristek.
Povzroča pa lahko še dodatne stroške zaradi baterij, ki so ob slabem delovanju
regulatorja najbolj prizadete, spadajo pa med draţje dele samostojnih fotonapetostnih
sistemov. Regulatorji polnjenja lahko delujejo ves čas, ko je vhodna napetost prisotna,
in polnijo baterije s konstantno napetostjo oziroma tokom ali pa jih polnijo v ciklih
(Lenardič, 2009, str. 103).

1.3.5 Akumulatorji
Akumulatorske baterije uporabljamo za shranjevanje električne energije, ki jo
pridobimo med dnevom za rabo, ko sončnega sevanja ni dovolj na razpolago.
Akumulator deluje v dveh fazah, in sicer v fazi plitvega polnjenja v sončnih dneh in
globokega praznjenja v obdobjih, ko ni dovolj sončne energije. Akumulatorji
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predstavljajo velik del stroškov otočnega fotonapetostnega sistema, so pa tudi
najšibkejši del v solarnem sistemu, saj imajo najkrajšo ţivljenjsko dobo v celotnem
sistemu. Poznamo različne vrste akumulatorskih baterij. Najpogosteje so v
fotonapetostnih sistemih uporabljene svinčeve akumulatorske baterije, ki zahtevajo
ustrezno ravnanje in odlaganje po izteku ţivljenjske dobe. Druge vrste akumulatorskih
baterij so še nikelj-kadmijeve baterije, nikelj-ţelezove baterije, srebro-cinkove baterije
in natrij-ţveplove baterije. Včasih se uporabljajo le nikelj-kadmijeve baterije, ostale
vrste pa se uporabljajo le redko ali celo samo v preizkusnih laboratorijskih primerih
(Lenardič, 2009, str. 120).
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2 STANJE NA PODROČJU FOTOVOLTAIKE
Svetovne potrebe po energiji neizmerno hitro naraščajo zaradi vse hitrejše
industrializacije, vse večje koncentracije prebivalcev v mestnih središčih, naraščanja
njihovega števila, uveljavljanja sodobnih načinov prodaje in vse hitrejšega tempa
ţivljenja. S hitro gospodarsko rastjo in rastjo standarda prebivalstva se energetske
potrebe povečujejo tudi med prebivalstvom in ne samo v industriji. Drţave za razvoj in
nadaljnjo rast zato nujno potrebujejo vedno več energetskih virov. Uporaba
neobnovljivih virov energije povzroča številne okoljske probleme s sproščanjem
strupenih plinov v ozračje. Problem pa je tudi, da bodo ti viri energije nekoč pošli. Zato
se trg odziva na to z višanjem cen nafte in vlaganjem v razvoj novih, predvsem zelenih
tehnologij. Torej svet vedno bolj teţi k uporabi obnovljivih virov energije za
proizvajanje električne energije (HTZ, I.P., d.o.o., 2008, str. 5).

Tako bo uporaba obnovljivih virov energije velik faktor v boju proti podnebnim
spremembam, njihova uporaba pa bo prispevala tudi h gospodarski rasti, ustvarjanju
novih delovnih mest ter povečanju energetske vrednosti. Med obnovljive vire energije
štejemo biomaso, sončno energijo, vetrno energijo, hidroenergijo in geotermalno
energijo. Med obnovljivimi viri energije je pomembna prav sončna energija, saj jo je
mogoče s sončnimi celicami neposredno pretvarjati v enosmerni električni tok
(fotovoltaika) (Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji, b.d.).
Elektrika, pridobljena iz sončnih elektrarn, ima (razen razmeroma majhne moči in
visoke cene) v primerjavi z energijo, pridobljeno iz drugih virov, številne prednosti. Je
prijazna do ljudi in okolja, ker ne ustvarja emisij škodljivih snovi ali hrupa. Stroški
vzdrţevanja so zelo majhni, sončna energija pa je dokaj racionalna, saj je Sonce
neizčrpen vir energije.
Čeprav je za namestitev sončnih elektrarn za pridobivanje električne energije potrebno
veliko prostora in je moč sončnih celic razmeroma majhna (iz enega kvadratnega metra
sončnih celic dobimo pribliţno sto vatov moči), bi morali to vrsto energije bolj
izkoriščati ţe zato, ker je ni potrebno plačati. Moč obsevanja Sonca je nekaj tisočkrat
večja od porabe energije po celem svetu v enem letu. Z namestitvijo sončnih celic na
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strehe bivalnih in industrijskih objektov pa bi zadostili vsem potrebam po električni
energiji po celem svetu (HTZ, I.P., d.o.o, 2008, str. 9).
»Kljub temu je zmogljivost sončnih elektrarn v svetovnem merilu še majhna in dosega
komaj desettisočinko celotne pridobljene električne energije. Svetovni trg fotovoltaike
pa izjemno hitro narašča in se uvršča med najhitreje rastoče gospodarske panoge, čeprav
je mlada industrijska panoga, katere razvoj je šele pred kratkim prešel iz laboratorijskih
raziskav na mnoţično industrijsko proizvodnjo. Letna rast svetovnega trga fotovoltaike
je v zadnjih nekaj letih 38- do 46-odstotna. V svetu nameščena moč fotovoltaičnih
elektrarn presega 10.000 megavatov. Proizvodnja električne energije iz fotovoltaičnih
elektrarn naj bi do leta 2020 dosegla štiri odstotke celotne svetovne proizvodnje
elektrike in ustvarila 400.000 delovnih mest, leta 2050 pa petino oziroma četrtino
svetovne proizvodnje« (HTZ, I.P., d.o.o, 2008, str. 9).
Slika 4 prikazuje fotovoltaiko kot pojem, ki zdruţuje tri pomembne evropske politične
cilje in potrebne vrednote za kontinuiran in kakovosten razvoj današnje druţbe: varstvo
okolja, druţbeno odgovornost in gospodarski razvoj. Ti trije pojmi jo tudi definirajo in
pojasnjujejo njen veliki razvoj v zadnjih letih.
Slika 4: Fotovoltaika združuje tri pomembne evropske politične cilje

Vir: “Executive summary” [EPIA], b.d.
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2.1 Razvoj fotovoltaike v EU
Tudi v Evropski uniji so obnovljivi viri energije del boja proti podnebnim spremembam,
hkrati pa njihova uporaba prispeva k stabilnosti v dobavi energije ter dolgoročni
gospodarski koristi. Tako je Evropska unija v skladu s podnebno-energetskim sveţnjem
23. januarja 2008 sprejela, da naj bi do leta 2020 deleţ obnovljivih virov energije
dosegel 20 % v končni rabi energije. Brez korenitih sprememb na področju investiranja
v nove, okolju prijazne proizvodne zmogljivosti pa bi drţave članice teţko sledile
zgornjemu cilju. Zato so morale le-te s spodbudami zagotoviti razvoj trga za
pridobivanje energije z obnovljivimi viri energije. To jim tudi dobro uspeva, še posebej
na področju pridobivanja energije s fotovoltaiko. Ta je namreč, poleg izjemne globalne
rasti, dosegla veliko rast tudi v Evropi (Vladni portal z informacijami o ţivljenju v
Evropski uniji, b.d.).
Slika 5 prikazuje, kako je fotovoltaični trg v zadnjem času ekstremno narasel in še
vedno narašča. V svetovnem merilu je povprečna letna rast fotovoltaičnih sistemov v
zadnjih letih 30 %, kar pomeni, da se zmogljivost sončnih elektrarn vsako tretje leto
podvoji. Ob koncu leta 2008 se je celotna svetovna proizvodnja pribliţala 15 GW moči
napeljanih fotovoltaičnih sistemov (EPIA, 2008, str. 3).
Slika 5: Rast moči inštaliranih fotovoltaičnih sistemov od 1998 do 2008

Vir: EPIA, 2008, str. 3.
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Danes vodi Evropa z več kot 9 GW, kar predstavlja več kot 65 % celotne kumulativne
fotovoltaične zmogljivosti. Sledijo ji Japonska in Zdruţene drţave. V letu 2008 se je
fotovoltaični trg s 5,6 GW več kot podvojil glede na leto 2007 (EPIA, 2008, str. 3).
Fotovoltaični trg v Evropi je leta 2008 predstavljal več ko 80 % svetovnega trga. Med
evropskimi drţavami je bila nekaj let vodilna Nemčija, leta 2008 pa je Španija zavzela
njeno pozicijo z okoli 45 % globalnega in 56 % evropskega trga. Trg v Španiji se je, s
560 MW v letu 2007 do več kot 2511 MW v letu 2008, skoraj popeteril (EPIA, 2008,
str. 14).
Zaradi zaostajanja na področju pridobivanja elektrike iz sonca je Španija s subvencijsko
politiko drţave močno pospešila izkoriščanje sončne energije. Tako so zainteresirani
razmeroma hitro dobili dovoljenja za gradnjo sončnih elektrarn. Zasebnim vlagateljem v
solarne parke je bil deset let zagotovljen desetodstotni donos, poleg tega pa so lahko
uveljavljali tudi davčne olajšave. Poleg rasti v Španiji in Nemčiji je bil razvoj
fotovoltaičnega trga viden tudi v drugih drţavah, kot so: Italija, Francija, Češka,
Belgija, Bolgarija in Portugalska (Slika 6) (HTZ, I.P., d.o.o, 2008, str. 10)
Slika 6: Regionalni razvoj globalnega in evropskega trga

Vir: EPIA, 2008, str. 14.

Cena električne energije, pridobljene iz sončnih elektrarn, postaja vedno bolj
konkurenčna cenam konvencionalne energije. Španija in Italija imata potencial, doseči
konkurenčno ceno sončne energije ţe do leta 2012, v Nemčiji naj bi do tega prišlo do
leta 2015 (HTZ, I.P., d.o.o, 2008, str. 10).
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2.2 Razvoj fotovoltaike v Sloveniji
Glede na ostale drţave po svetu pa se fotovoltaični trg v Sloveniji razvija počasneje.
Prva sončna elektrarna z močjo 1,1 kW, priključena na električno omreţje, je bila
zgrajena na ApE v Ljubljani šele leta 2001. V letu 2005 je bila izgradnja sončnih
elektrarn še razmeroma majhna, v glavnem gradnja otočnih sistemov na teţje dostopnih
delih brez elektrike. Na večji razvoj trga sončnih elektrarn v Sloveniji je v veliki meri
vplivalo sprejetje spodbujevalnega sistema za kvalificirane proizvajalce v letu 2001 in
povečanje zagotovljenih odkupnih cen v letu 2004. Slika 7 prikazuje razvoj trga sončnih
elektrarn do leta 2008 in napoved do leta 2010. Do leta 2010 je bila napovedana 100 %
rast, doseţeno je bilo več. Leta 2010 pa so napovedali 10 MW in letno proizvodnjo do
okoli 10 GWh. Z upoštevanjem sedanjega nivoja porabe električne energije, ki je
pribliţno 12.000 GWh letno, nam sončne elektrarne s proizvodnjo 10 GWh
predstavljajo 0,08 % potrebne električne energije. Z energetskega vidika je to malo,
vendar je trenutno pomembno to, da trg sončnih elektrarn razmeroma hitro in
kontinuirano raste (Nemac, 2009, str. 1).
Slika 7: Napoved kumulativno inštalirane moči PV v Sloveniji in dejansko stanje

Vir: Nemac, 2009, str. 1.
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Glede na podatek, da je letna poraba električne energije v Sloveniji 12.000 GWh, bi
morali, da bi pokrili celoletno potrebo po električni energiji v Sloveniji, na strehe
slovenskih zgradb ali objektov postaviti 1 milijon sončnih elektrarn s površino 100 m2.
Na nekatere objekte je moţno postaviti večjo, na druge manjšo sončno elektrarno, na
nekatere pa je sploh ni mogoče postaviti. Projekt je v nekaj letih povsem izvedljiv,
vendar bi bilo dobro, da bi s procesom začeli čim prej, da bi še ujeli velik razvoj
fotovoltaike. Z novo direktivo EU mora Slovenija do leta 2020 zagotoviti 25 % deleţ
obnovljivih virov v končni rabi energije. Zato mora Slovenija izdelati in sprejeti akcijski
načrt. Nekaj analiz in ocen je v izdelavi, vendar niso še javno objavljene. V okviru
tehnološke platforme pa so oblikovali dva scenarija (Slika 8). Niţji scenarij predvideva
38 % rast, kar bi pomenilo rast inštalirane moči iz predvidenih 10 MW v letu 2010 na
470 MW do leta 2020. To pa bi ob sedanji letni porabi električne energije v Sloveniji,
okoli 12.000 GWh, predstavljalo 4 % deleţ. Višji scenarij pa predvideva 50 % rast, kar
bi pomenilo rast inštalirane moči z 10 MW na 890 MW do leta 2020. Takšna rast pa bi
povzročila 7,4 % deleţ glede na letno porabo električne energije v Sloveniji (Nemac,
2009, str. 2-3).
Slika 8: Rast inštalirane moči glede na nižji in višji scenarij

Vir: Nemac, 2009, str. 2.
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2.3 Fotovoltaika v povezavi z vodikovimi gorivnimi celicami
Poleg razvoja fotovoltaike v Sloveniji in po svetu je opazen velik razvoj tudi na
področju vodika in gorivnih celic. Vodikove gorivne celice so elektrokemični
pretvorniki energije. Za razliko od baterij, ki lahko energijo le shranjujejo, jo lahko
gorivna celica le proizvaja, dokler ji dodajamo gorivo (vodik). Imajo sposobnost
spreminjanja vodika ali vodikovega goriva direktno v električno energijo in toploto. Kot
produkt elektrokemične reakcije vodika in kisika nastane voda. To je proces elektrolize
v obratni smeri (Cook, 2001, str. 1).

Plina, vodik in kisik, se elektrokemično pretvorita v vodo, zato imajo vodikove gorivne
celice veliko prednost pred toplotnimi motorji. Le-te imajo namreč dober učinek, skoraj
tiho delovanje, in ker je gorivo vodik, ne povzročajo emisij. Če vodik proizvedemo iz
obnovljivih virov energije, potem je lahko proizvodnja električne energije z gorivnimi
celicami trajnostna. Dva glavna produkta, ki nastaneta pri gorenju katerega koli
ogljikovodikovega goriva, sta voda in ogljikov dioksid. Z naraščanjem količine vodika
v gorivu se veča deleţ vode, kar avtomatsko pomeni niţje emisije ogljikovega dioksida.
Z razvojem porabe goriv skozi čas se je tudi količina vodika v gorivih večala (Slika 9).
Glede na ta naravni razvoj goriv se zdi, da bo gorivo v prihodnosti 100% vodik (Cook,
2001, str. 1).

Slika 9: Vsebnost vodika v gorivih

Vir: Cook, 2001, str. 2.
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Sistem vodikovih gorivnih celic in sistem fotovoltaike se lahko med seboj dobro
dopolnjujeta v proizvajanju električne energije. S fotovoltaiko pridobimo električni tok,
s katerim potem lahko, s postopkom elektrolize, vodo razcepimo na vodik in kisik.
Kisik se sprosti v zrak, vodik pa shranimo, da ga lahko potem v sistemu vodikovih
gorivnih celic uporabimo kot gorivo za njihovo delovanje. Pri delovanju vodikovih
gorivnih celic kot dva glavna produkta nastaneta električni tok in toplota, kot stranski
produkt pa nastane voda (ekološko neoporečen produkt).
Sončne energije je veliko in je bolj ali manj prisotna skozi celo leto. A obstaja problem
v shranjevanju energije, kadar količina le-te predstavlja višek. Pretvorba v vodik pa nam
omogoča ravno to. Kadar imamo višek, z elektrolizo proizvajamo vodik in ga kot gorivo
uporabljamo v vodikovih gorivnih celicah, kadar sončne energije primanjkuje. Na tem
področju poteka več evropskih projektov.
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3 ANALIZA PROCESOV IN STROŠKOV PRI IZGRADNJI
SONČNE ELEKTRARNE
Fotovoltaika ima številne prednosti proti ostalim alternativnim virom izkoriščanja
energije, ima pa tudi nekaj slabosti. Glavna slabost izkoriščanja sončne energije s
fotovoltaiko je visoka začetna investicija v izgradnjo sončnih elektrarn. Nas pa zanima,
kdaj bo električna energija, proizvedena s fotovoltaiko, cenovno konkurenčna ostalim
virom električne energije in kakšne ukrepe bi bilo potrebno izvesti, da bi se to zgodilo
čim prej. Za odgovor na navedeno vprašanje bomo najprej izvedli analizo procesov in
stroškov pri izgradnji sončne elektrarne. Tako bomo dobili jasno sliko o tem, kateri
procesi trajajo najdlje in so stroškovno najdraţji in kateri stroški zavzemajo največji
deleţ. Zanimali nas bodo tudi logistični procesi, ker močno vplivajo na končno ceno
izgradnje sončne elektrarne. Pomembno je namreč, da imamo vse komponente ob
pravem času na pravem kraju, ustrezne kakovosti in po najniţjih cenah pripravljene za
vgradnjo. Logistične procese bomo podrobneje predstavili in pojasnili, kakšna je
njihova vloga pri procesu izgradnje sončne elektrarne. Nato bomo na konkretnem
primeru izvedli analizo lokacije postavitve mikro sončne elektrarne, analizo sončnega
obsevanja in analizo predvidene proizvodnje električne energije. Sledi pa še finančna
analiza, s katero bomo dobili odgovor na vprašanje, kolikšna investicija je potrebna za
izgradnjo mikro sončne elektrarne, kdaj se povrne in koliko jo je potrebno vzdrţevati.

3.1 Analiza procesov pri izgradnji sončne elektrarne
Izgradnja sončne elektrarne je, kot vsak projekt, sestavljena iz procesov. Ti se morajo
izvesti v določenem zaporedju in času, za izvedbo pa so potrebna tudi finančna sredstva.
Zato bomo v tej točki analizirali procese, ki nastopajo pri izgradnji sončne elektrarne,
jih opisali in nato tudi stroškovno opredelili. Nas zanima, koliko časa in denarja je
potrebno za izvedbo posameznega procesa in njihova soodvisnost.
Za primer bomo vzeli mikro elektrarno do 50 kW moči. Pod kotom pribliţno 30° je
postavljena na streho obstoječega objekta, ki je od sedeţa izvajalca del oddaljen 50 km.
Predpostavljamo, da se dela 20 dni in da 1 prevoţen km stane 0,50 €.
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Proces 01: Ţelja investitorja po postavitvi SE
Običajno investitor pokliče in izrazi ţeljo po postavitvi sončne elektrarne. V prvem
razgovoru se določijo: naslov parcelne številke objekta, na katerem se bo postavila
sončna elektrarna, lega objekta, orientacija strehe, moţnost priklopa na javno električno
omreţje in dogovor o moţnostih ţelene velikost elektrarne. Potrebni resursi: 1 oseba, 8
ur.

Proces 02: Ogled in analiza lokacije
Z investitorjem se je potrebno dogovoriti za datum in uro ogleda lokacije. Pri ogledu se
zberejo vsi podatki glede lege objekta, osončenosti, senčenja, tipa strešne kritine,
opravijo se meritve gabaritov objekta, preveri se moţnost priključka na javno
distribucijsko omreţje, opravijo pa se tudi fotografije pomembnih detajlov. Potrebni
resursi: manjše prevozno sredstvo (2 x 50 km x 0,30 €/km), orodje za analizo lokacije, 1
oseba, 16 ur.

Proces 03: Izdelava ponudbe
Na osnovi pridobljenih podatkov se izdela idejna zasnova s projektantskim popisom
opreme in storitev sončne elektrarne. V skladu s projektantskim popisom in cenikom
opreme in storitev se izdela ponudba. Potrebni resursi: 1 oseba, 8 ur.

Proces 04: Priprava in podpis pogodbe
Po sprejetju ponudbe in odločitvi investitorja za izvedbo je potrebno pripraviti pogodbo,
ki jo podpišeta predstavnik izvajalca in investitor. Potrebni resursi: 1 oseba, 8 ur.
Proces 05: Naročilo komponent
V skladu s ponudbo se izvede naročilo komponent pri posameznih proizvajalcih
oziroma dobaviteljih opreme. Potrebni resursi: 1 oseba, 8 ur.

Proces 06: Izdelava projektne dokumentacije
Odgovorni projektant na osnovi vseh pridobljenih podatkov izdela najprej projekt za
izvedbo–PZI, na osnovi katerega se bo izvedla nameravana gradnja. Po izvedenih delih
se izdelajo še projekt izvedenih del–PID in navodila za obratovanje ter vzdrţevanje
sončne elektrarne. Zapisnik inšpekcijskega pregleda pa je osnova za pridobitev
deklaracije za proizvodno napravo. Potrebni resursi: 1 oseba, 80 ur.
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Proces 07: Vodenje upravnega postopka
Pri upravnem postopku moramo najprej ugotoviti, ali za gradnjo sončne elektrarne
potrebujemo gradbeno dovoljenje ali ne. Pri manjših elektrarnah, postavljenih na streho,
potrebujemo le soglasje za priključitev, ki ga izda sistemski operater distribucijskega
omreţja–SODO. V primeru, da je za objekt potrebno gradbeno dovoljenje, pa je
potrebno izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja–PGD in pridobiti vsa
potrebna soglasja. Po tehničnem pregledu je potrebno oddati vlogo na Javno agencijo
Republike Slovenije za energijo (JARSE) za pridobitev deklaracije za proizvodno
napravo. Potrebni resursi: 1 oseba, 50 ur.

Proces 08: Vodenje del in nadzor
Odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik morata med postavitvijo sončne elektrarne
nadzirati potek. Potrebni resursi: 2 osebi, 16 ur.
Proces 09: Tehnološka podpora in nadzor delovišča
Tehnolog med izgradnjo večkrat preveri ustreznost opravljenih del, če je potrebno,
svetuje in opravlja meritve. Potrebni resursi: 1 oseba, 32 ur.
Proces 10: Zavarovanje gradbišča, označbe
Pred začetkom del je potrebno gradbišče ustrezno zavarovati, postaviti gradbiščno tablo
in ostale oznake, določene z zakonom o varstvu pri delu. Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur.
Proces 11: Montaţa nosilne konstrukcije
V skladu s projektno dokumentacijo je potrebno najprej na strešno konstrukcijo
namestiti nosilce, na katere se namestijo aluminijasti profili in ostali elementi nosilne
konstrukcije PV-modulov. Potrebni resursi: 4 osebe, 120 ur.
Proces 12: Montaţa PV modulov na nosilno konstrukcijo
PV-module je potrebno na nosilno konstrukcijo privijačiti s posebnimi pritrdilnimi
elementi, vsak modul v štirih točkah. Moduli se med montaţo ţe električno povezujejo,
tako da dobimo verige 15 do 17 zaporedno vezanih modulov. Potrebni resursi: 4 osebe,
120 ur.
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Proces 13: Izdelava in postavitev DC-stikalnih blokov
Določi se lokacija za postavitev DC-stikalnih blokov, ki mora biti čim bliţje PVmodulom zaradi zaščite pred prenapetostjo. DC je potrebno privijačiti na steno oziroma
na podkonstrukcijo PV-modulov. Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur.

Proces 14: Elektro povezave PV-modulov in DC-stikalnih blokov
Dvoţilni priključek verige PV-modulov (+ in -), ki je izveden s solarnim kablom,
pripeljemo in priključimo v DC-stikalni blok, kjer sta izvedeni nadtokovna in
prenapetostna zaščita verige PV-modulov. Odvisno od izvedbe lahko na 1 DC-stikalni
blok priključimo do 4 verige PV-modulov. Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur.

Proces 15: Postavitev razsmernikov
V skladu s projektno dokumentacijo je potrebno namestiti nosilce razsmernikov, na
katere se potem posamezni razsmerniki pritrdijo. Pri tem je potrebno biti pozoren na
razdalje med razsmerniki zaradi ustreznega hlajenja. Potrebni resursi: 2 osebi, 16 ur.
Proces 16: Električne povezave med DC-stikalnimi bloki in razsmerniki
Dvoţilni priključek od posamezne verige PV-modulov peljemo preko DC-stikalnega
bloka, kjer sta izvedeni prenapetostna in nadtokovna zaščita posamezne verige
modulov, do vhodov razsmernikov. Vhodi razsmernikov so razvedeni s konektorji, tako
da moramo na konce kablov izvesti ustrezne konektorje za priključitev na vhode
razsmernikov. Potrebni resursi: 2 osebi, 16 ur.

Proces 17: Izdelava in postavitev AC-stikalnih blokov
Skupina razsmernikov je običajno povezana na en AC-stikalni blok, ki je običajno
nameščen v omarici iz jeklene pločevine in ga je potrebno namestiti na steno blizu
razsmernikov. Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur.
Proces 18: Električne povezave med AC-stikalnimi bloki in razsmerniki
Iz AC-strani razsmernikov je potrebno opraviti kabelske povezave do AC-stikalnega
bloka, kjer je izvedena nadtokovna zaščita razsmernikov. Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur.

Mia Dobovičnik: Fotovoltaika kot pomemben vir pridobivanja električne energije

25

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

univerzitetni študijski program

Proces 19: Izdelava in postavitev merilnega mesta
Merilno mesto se običajno izvede v prostostoječi omarici, v kateri je nameščena oprema
merilnega mesta (števec, tokovniki in zaščitne naprave). Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur.

Proces 20: Priklop in polaganje kabla
V pripravljeno kabelsko kanalizacijo je potrebno poloţiti kabel, katerega dolţina je
odvisna od razdalje med AC-omarico in merilnim mestom. Potrebni resursi: 2 osebi, 8
ur.
Proces 21: Prevoz materiala in delavcev na delovišče
Za prevoz materiala in delavcev na delovišče in nazaj se uporablja kombinirano vozilo.
Potrebni resursi: kombinirano vozilo, 2 x 50 km x 0,5 €/km x 20 dni.
Proces 22: Zakonsko predpisane meritve, izdelava poročil
Po končani izvedbi merilec z ustreznim certifikatom opravi meritve in izdela poročilo o
opravljenih meritvah. Potrebni resursi: 1 oseba, 16 ur.
Proces 23: Spuščanje v pogon
Po priklopu na javno električno omreţje odgovorni osebi izvedeta vse potrebne
preizkuse in spustita sončno elektrarno v obratovanje. Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur.
Proces 24: Šolanje uporabnika
Izvede se šolanje uporabnika glede uporabe, obratovanja in vzdrţevanja sončne
elektrarne.
Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur.
(Dobovičnik, osebna komunikacija, 10. april 2010)
Vsi procesi in njihova stroškovna opredelitev so prikazani v tabeli 1. Ugotovili smo, da
največji strošek predstavljata proces 11, montaţa nosilne konstrukcije, in proces 12,
montaţa PV-modulov, saj tudi trajata časovno najdlje, z vidika cene na uro pa
ugotovimo, da predstavlja največji strošek izdelava projektne dokumentacije.
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Tabela 1: Opis in stroškovna opredelitev delovnih procesov
št.
delavcev

št. ur

cena na
uro

cena skupaj

ţelja investitiorja po postavitvi

1

8

25

200,00

ogled lokacije in analiza lokacije

1

16

25

400,00

izdelava ponudbe

1

8

25

200,00

priprava in podpis pogodbe

1

8

25

200,00

naročilo komponent

1

8

25

200,00

izdelava projektne dokumentacije

1

80

50

4.000,00

vodenje upravnega postopka

1

50

25

1.250,00

vodenje del in nadzor

2

16

25

800,00

tehnološka podpora in nadzor
delovišča

1

32

25

800,00

zavarovanje gradbišča, označbe

2

8

15

240,00

montaţa nosilne konstrukcije

4

120

15

7.200,00

montaţa PV-modulov na nosilno
konstukcijo

4

120

15

7.200,00

izdelava in postavitev DC-stikalnih
blokov

2

8

15

240,00

elektro povezave PV-modulov in DCstikalnih blokov

2

8

15

240,00

postavitev razsmernikov

2

16

15

480,00

elektro povezave med DC-stikalnimi
bloki in razsmerniki

2

16

15

480,00

izdelava in postavitev AC-stikalnih
blokov

2

8

15

240,00

elektro povezave med AC-stikalnimi
bloki in razsmerniki

2

8

15

240,00

izdelava in postavitev merilnega
mesta

2

8

15

240,00

priklop in polaganje kabla

2

8

15

240,00

opis delovnega procesa

prevoz materiala in delavcev na
delovišče
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zakonsko predpisane meritve,
izdelava poročil

1

16

25

400,00

spuščanje v pogon

2

8

25

400,00

šolanje uporabnika

2

8

25

400,00

skupaj

27.290,00

3.2 Analiza stroškov pri izgradnji sončne elektrarne
»Najoţja opredelitev stroškov vključuje le stroške kot denarni izraz porabljenih
poslovnih prvin v procesu ustvarjanja poslovnih učinkov, in sicer ne glede na to, ali gre
za denarno ovrednoteno porabo dejanskih potroškov prvin poslovnega procesa ali pa le
za njihov arbitriran znesek (na primer v zvezi z amortizacijo pri časovnih metodah
amortiziranja). Širša opredelitev stroškov vključuje poleg stroškov v najoţjem smislu
tudi vse sestavine, ki sooblikujejo poslovni izid v zvezi s postavkami, ki jih odštevamo
od prihodkov danega obdobja« (Tekavčič, 1997, str. 16).
V tej točki bomo analizirali stroške, ki predstavljajo deleţ pri postavitvi fotovoltaičnega
sistema in so sestavni del vsakega projekta. Namen je, ugotoviti, kaj predstavlja največji
deleţ stroškov, da bomo potem laţje izvedli optimizacijo. Stroške pri postavitvi PVsistema predstavljata material (moduli, razsmerniki, kabli…) in delo (Tabela 2).
Tabela 2: Stroški dela in materiala za postavitev PV-sistema
količina

merska
enota

217

kos

PV modul 230 Wp

1

kpl

podkonstrukcija

6

kos

6

opis

cena na enoto

cena skupaj

414,00

89.838,00

10.000,00

10.000,00

DC spojišče

250,00

1.500,00

kos

razsmerniki

2.100,00

12.600,00

1

kos

AC spojišče

750,00

750,00

1

kos

merilno mesto

2.500,00

2.500,00

1

kpl

kabli

4.576,00

4.576,00
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1

kpl

računalniški nadzor

1.200,00

1.200,00

1

kpl

delo

27.290,00

27.290,00

HTZ, I.P., d.o.o., b.d.

Ugotovili smo, da stroški materiala predstavljajo kar 82 % deleţ stroškov pri postavitvi
fotovoltaičnega sistema, delo pa 18 % (Slika 10). V prihodnje se bodo niţale predvsem
cene modulov, razsmernikov in podkonstrukcije, torej bo v prihodnje razmerje med
stroški dela in materiala pri postavitvi fotovoltaičnega sistema vedno bolj izenačeno.
Poleg zniţevanja cen bodo z razvojem novih tehnologij vedno manjše, laţje in
enostavnejše za vgradnjo tudi komponente. Na zmanjšanje stroškov dela pa lahko
vplivamo predvsem z dobro organizacijo in dobro izvedbo logističnih procesov pri
nabavi, transportu, skladiščenju in vgradnji komponent fotovoltaičnega sistema. Slika
11 prikazuje procentualno razdelitev stroškov vseh komponent pri postavitvi
fotovoltaičnega sistema. Navedene komponente tudi najbolj vplivajo na končno ceno
investicije.
Slika 10: Analiza stroškov dela in materiala pri postavitvi PV- sistema

Slika 11: Analiza stroškov postavitve PV-sistema
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3.3 Analiza logističnih procesov pri izgradnji sončne elektrarne
Logistika je dejavnost, ki povezuje aktivnosti oskrbe z materialom in storitvami, njihove
pretvorbe v polizdelke in izdelke ter dostave le-teh odjemalcem. Logistika vključuje vse
udeleţene v oskrbovalni verigi. Oskrbovalna veriga se začne pri dobavitelju osnovnih
surovin, se nadaljuje po verigi dodajanja vrednosti surovin, ki se tako pretvarja v
polizdelek, ta pa naprej skupaj z ostalimi polizdelki do končnega izdelka. Proces pa se
zaključi šele s predajo izdelka končnemu potrošniku. Med proizvajalcem in kupcem pa
so lahko še posredniki (distributerji, grosisti–trgovci na debelo in trgovci na drobno). V
vseh fazah tega procesa se praviloma pojavljajo vmesna skladišča. V smeri od
dobavitelja proti potrošniku potekajo tudi informacijski ter kreditni tokovi. Oskrbovalna
veriga pa je obojesmerna. Tokovi potekajo tudi v obratni smeri, od kupca proti
dobavitelju. V tej smeri teče tudi informacijski tok s podatki o potrebah trga in zahtevah
kupca, od kupca po celotni verigi dobaviteljev pa poteka denarni tok kot plačilo za
izdelek in opravljeno storitev (Fatur, Košir & Kavčič, 2006, str. 202-203).
Vsi ti časovni in prostorski pretoki oziroma njihova kakovost bistveno določajo
uspešnost delovanja različnih procesov in s tem celotne druţbe. Zato trditev, da
razvitost posameznih druţb lahko ocenjujemo na osnovi razvitosti njihovih logističnih
procesov, še kako drţi. Ti procesi oziroma različni tokovi pa zahtevajo velik napor in
povzročajo tudi pomemben del celotnih druţbenih stroškov, kar samo še povečuje
potrebo po njihovi dobri organizaciji in učinkoviti optimizaciji vseh logističnih
procesov (Čiţman, 2002, str. 12).
Celovit stroškovni koncept je torej ključ do učinkovitega managementa logističnih
procesov, kar pomeni, da v organizaciji ne smejo biti obravnavane samo posamezne
aktivnosti, ampak mora biti njen cilj zmanjšanje celotnih stroškov logističnih aktivnosti.
Zmanjšanje stroškov na enem samem področju lahko povzroči povečanje stroškov na
drugem (Čiţman, 2002, str. 22).
Večina logističnih procesov ne dodaja nobene vrednosti svojemu izdelku, vendar pa vsi
procesi povzročajo stroške. Zato bosta naša naloga in cilj, dane logistične procese, ki so
bistvenega pomena pri izgradnji sončne elektrarne, izvesti čim bolj optimalno in
učinkovito.
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3.3.1 Nabava opreme
Nabavna politika je del poslovne politike podjetja. V preteklih letih sta se pomen in
vloga nabave bistveno spremenila, saj je nabava postala pomembna poslovna funkcija.
Nabava veliko prispeva k povečanju dobičkonosnosti z zniţanjem nabavnih stroškov.
Največje moţnosti za prihranke so mogoče na področju največjih izdatkov. To pa so v
večini podjetij prav nabavni stroški in plače. Nabavni stroški v povprečju dosegajo 60
% lastne cene izdelka, v trgovinskih podjetjih pa znaša nabavna vrednost blaga
povprečno 70 % prodajne cene. Temeljna naloga nabave je oskrba podjetij s
surovinami, storitvami, izdelavnim materialom, energijo, pomoţnim materialom, z
napravami, stroji itd. Za poslovni uspeh pa ni pomembna le pravilna količina materiala,
temveč da je ta tudi ustrezne kakovosti, kupljen po primerni ceni in pravočasno na
razpolago. Za uspešno oblikovanje nabavne politike je pomembno poznavanje potreb po
materialu, nabavnih pogojev in trţnih razmer (Logoţar, 2004, str. 100).

V zadnjih 20 letih so oskrbne verige postale opazno bolj kompleksne. Podjetja sedaj
sodelujejo z vrsto dobaviteljev, zunanjimi ponudniki storitev in distribucijskimi
partnerji. Ta kompleksnost je pripeljala do sprememb pri trgovanju z dobrinami,
naraščanja pričakovanj strank in do potreb po hitrih odgovorih na povpraševanje na
trgu, saj se trţne razmere vedno hitreje in stalno spreminjajo (Hugos, 2006, str. 88).
V skoraj vseh organizacijah so pomembne nabavne aktivnosti, ker močno vplivajo na
uspešno poslovanje podjetja. Pomembnejše aktivnosti nabavne sluţbe so (Čiţman,
2002, str. 49):
 lokacija, vrednotenje in priprava dobaviteljev materiala, potrebščin in storitev;
 dobro sodelovanje z dobavitelji z vidika kakovosti, dostave in izmenjave ali vrnitve;
 iskanje novih virov produktov ali materialov;
 razumen nakup predmetov glede na: kakovost-ceno, ţivljenjsko dobo, servis,
vzdrţevanje;
 kooperacija z dobavitelji: popusti pri ceni, vrednostna analiza, analiza naredi ali
kupi, trţna analiza in planiranje za daljše obdobje;
 vzdrţevanje učinkovite komunikacije med oddelki v organizaciji in z obstoječimi ali
potencialnimi dobavitelji;
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 seznanjenje vodstva z vplivom stroškov nabave in vplivom sprememb nabavnih cen
na trţišču na dobiček podjetja.
Nabavna funkcija je velikega stroškovnega pomena v podjetju, saj lahko poleg
takojšnjega prihranka pri nabavnih cenah posredno vpliva tudi na konkurenčnost
podjetja. Pogosto se izkaţe, da so posredni prispevki večji od tistih, ki jih prihranimo
neposredno.
Nabavna funkcija lahko posredno vpliva na poslovno uspešnost podjetja z manjšimi
zalogami, z zniţanjem stroškov kakovosti, s standardizacijo materialov, s prispevkom k
inovacijam in z vedno večjo fleksibilnostjo. K zniţanju cene lahko prispeva tudi z
zmanjšanjem različnih vrst materiala. To pa lahko doseţemo s standardizacijo
materialov oz. dobaviteljev. S tem zmanjšamo količino materiala na zalogi in
postanemo manj odvisni od določenih dobaviteljev. K zniţanju stroškov v nabavi in
poslovni uspešnosti podjetja lahko prispevamo tudi z manjšimi zalogami. Manjše zaloge
lahko doseţemo z uvedbo stroge discipline pri dobaviteljih, z dobro časovno
razporeditvijo nabave in s posebnimi dogovori o zalogah z dobavitelji. Zniţanje lastne
cene pa lahko doseţemo tudi z inovacijami, ki so navadno posledica intenzivnega
medsebojnega sodelovanja med dobavitelji in kupci. Nabava si mora aktivno
prizadevati za takšna medsebojna sodelovanja, saj lahko le tako pripomore k
nepretrganemu toku inovacij in izboljšav materiala, kar pa vodi k večji konkurenčnosti
na trgu (Weele, 1998, str. 36).
Tudi pri izgradnji sončnih elektrarn je nabava pomembna. Potrebna je namreč nabava
komponent za izgradnjo sončne elektrarne, pri čemer je potrebno poudariti
fotonapetostne module, ki predstavljajo 60 % stroškov materiala za izgradnjo. Pri
nabavnem procesu lahko izbiramo med tremi načini, ki postavljajo različne zahteve
nabavni logistiki:
 nabava materiala takrat, ko ga potrebujemo;
 nabava materiala na zalogo;
 sinhronizirana izdelava ali nabava materiala.

Mia Dobovičnik: Fotovoltaika kot pomemben vir pridobivanja električne energije

32

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

univerzitetni študijski program

Tako je pri nabavi komponent za izgradnjo sončne elektrarne pomembna izbira
dobavitelja. Ta mora biti skrbno izbran, saj je od dobavitelja odvisno, kakšen material
bomo dobili, po kakšni ceni in ali ga bomo dobili pravočasno.

3.3.2 Transport opreme
»Transport spada v najstarejše oblike druţbene dejavnosti. Ţe v prvotnih oblikah
človeške druţbe je bila potreba po prevozu ljudi in stvari, saj brez transporta ni
pridobivanja dobrin. Izkoriščali so naravne poti (reke, jezera in morja), ki so dajale
pogonsko silo in kazale pot. Prve organizirane oblike transporta so nastale v času
razcveta drţav v starem veku. (Trgovanje med starimi vzhodnimi drţavami sega v 3.
tisočletje pr. n. š.). Takratne drţave so slovele kot pomembne pomorske sile. V tem
obdobju je bil transport dejavnost trgovine-trgovci so bili lastniki prevoznih sredstev in
blaga. Kot samostojna gospodarska dejavnost se je transport razvil šele v srednjem veku
z razvojem kapitalizma« (Godnič, 2005, str. 8).
Transport je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s premeščanjem ali prevozom ljudi
oziroma dobrin iz enega kraja v drugega. To premeščanje oziroma prevoz poteka po
transportnih poteh s transportnimi sredstvi in na podlagi ustrezne organizacije.
Transportno sredstvo je vsako tehnično sredstvo, ki je namenjeno prevozu ljudi in
stvari. Transportna pot pa je pot, po kateri se giblje transportno sredstvo iz enega kraja v
drugega in je lahko naravna ali umetna. Naravne poti so zračne in vodne, umetne pa so
zgradili ljudje (ceste, proge, kanali, cevovodi ipd.) (Godnič, 2005, str. 8-10).
»Transport povzroča stroške, ki so eni največjih v logistiki in lahko pomembno vpliva
na prodajno ceno izdelka. Ta vpliv je velik pri prevozu surovega materiala zaradi
majhne cene na enoto tovora, majhen pa pri prevozu draţjih predmetov (elektronski
sistemi, stroji, računalniki). Skratka, z naraščanjem stroškov notranjega in zunanjega
transporta postaja učinkovit management transporta za podjetje vse pomembnejši«
(Čiţman, 2002, str. 106).
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Med najbolj razširjene načine transporta glede na uporabo transportnih sredstev spadajo:
 cestni (motorni);
 tirni (ţelezniški);
 vodni;
 zračni;
 cevni transport.
Z vidika poslovnih procesov v organizaciji ločujemo zunanji in notranji transport. Nas
zanima predvsem transport komponent od dobavitelja do prejemnika, zato se bomo
osredotočili na zunanji transport.

Osnovna naloga zunanjega transporta je zadovoljevanje zahtev planske dostave, ki
vključuje dostavljanje določenih količin materiala določene kakovosti ob točno
določenem času, kakor tudi zahtev planskega odvoza. Odvija se v okviru izmenjave
blaga med različnimi poslovnimi partnerji, kjer je osnovni cilj planska dostava blaga po
najniţjih moţnih stroških. Večkrat zunanji transport v podjetju deluje kot neke vrste
servisna sluţba, ki zagotavlja nabavo transportnih storitev in v tem primeru deluje kot
običajna nabavna storitev. Podjetja pogosto izvajajo zunanji transport z lastnimi
transportnimi sredstvi, vsekakor pa morajo ugotavljati in analizirati optimalne
transportne poti in organizirati tak transport , da bodo celotni transportni stroški
minimalni. Predvsem pa se mora zunanji transport vključiti v celotno poslovanje
podjetja in povezati s celotnim logističnim poslovanjem. Z drugimi logističnimi
dejavnostmi mora biti v tesnem medsebojnem odnosu, prejemati od njih naloge in jim
posredovati potrebne informacije (Čiţman, 2002, str. 108-109).
Transport je pomembna komponenta pri procesu postavitve sončne elektrarne, saj
mogoča prevoz materiala od dobavitelja do podjetja, s tem pa podjetju tudi povzroča
stroške. Zato je pomembno, kje naročimo komponente (domači ali tuji trg), kakšen tip
transporta uporabimo za prenos le-teh (cestni, ţelezniški, vodni, zračni itd.), odločiti se
moramo tudi o lastnem prevozu (večja zanesljivost in prilagodljivost) ali najemu tujega
prevoznika. Pri sprejemanju transportnih odločitev pa moramo upoštevati in
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medsebojno primerjati tudi dejavnike kakovosti transporta: hitrost, cena oz. stroški,
rednost, pogostost in varnost.
3.3.3 Skladiščenje opreme
Skladiščenje postaja vse bolj specializirana dejavnost. Na eni strani so ponudniki
skladiščnih storitev, ki razpolagajo z vso potrebno tehnologijo, na drugi pa koristniki
teh storitev. Skladiščenje lahko opredelimo kot pomembno področje v gospodarjenju
vsakega proizvodnega podjetja. Skladišča so blaţilci, ki z zalogami omogočajo, da
proizvodnja poteka nemoteno. Močno so povezani z zalogami, saj je njihova glavna
naloga vzdrţevanje zalog. Skladišča izravnavajo časovne razlike med proizvodnjo in
uporabo blaga, torej so namenjena premostitvi časa. Osnovni tok materiala teče od
dobavitelja preko nabave, proizvodnje in prodaje do kupca. Vendar različni vplivi
pogosto prekinjajo ta tok. Tem vplivom pravimo motnje materialnega toka, ki se
pojavljajo na različnih točkah poslovanja podjetja (Koler, 2004, str. 53).
Cilj skladiščne dejavnosti je zagotovitev preskrbe vseh uporabnikov s potrebnim
materialom ob čim večji ekonomičnosti omenjene preskrbe. Skladiščenje predstavlja
eno od funkcij v celotnem logističnem sistemu. Zato je potrebno skladiščno dejavnost
vključiti v celotno organizacijo podjetja, zagotoviti strokovnost in preglednost dela,
ustrezno notranjo organiziranost, stalno informiranost ter zanesljivost in točnost
opravljanja skladiščnih nalog. Osnovna skladiščna funkcija je varovalna funkcija, od
koder izhaja glavni cilj skladiščenja: premostiti časovne razlike med proizvodnjo in
prodajo izdelkov. Pri tem pa mora biti material količinsko in kakovostno neoporečen.
Skladišče s svojo osnovno funkcijo povzroča proizvodnemu podjetju določene stroške
in s tem bistveno vpliva na njegovo uspešnost (Koler, 2004, str. 54).
Skladiščni stroški nastanejo zaradi mirovanja blaga v proizvodnem ali neproizvodnem
podjetju. Delimo jih v tri skupine: stroški skladiščnega materiala, polizdelkov, blaga;
stroški skladiščnega prostora in stroški delovanja skladišč. S stroški skladiščenega
materiala mislimo predvsem na tiste, ki nastanejo kot posledica zalog materiala. Te nase
veţejo obratna sredstva, obresti za ta sredstva pa predstavljajo strošek. Za stroške
delovanja skladišč veljajo stroški delovne sile, stroški skladiščnih naprav in vsi stroški,
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povezani z managementom skladišč ter vodenjem evidenc in kontrole o sprejetem
oziroma izdanem materialu (Čiţman, 2002, str. 55).
Pri gradnji sončnih elektrarn so potrebna skladišča za hrambo komponent in s tem tudi
časovno premostitev. In tudi tukaj nastanejo skladiščni stroški, ki močno vplivajo na
uspešnost podjetja in na končno ceno postavitve sončne elektrarne. Podjetje se lahko
odloči za lastno skladišče ali za skladiščenje v najemnih skladiščih. Lahko pa se odloči
tudi za dostavo materiala neposredno na delovišče. Pri postavitvi skladišča sta
pomembni tudi vrsta skladišča in ustrezna lokacija, zgrajeno pa mora biti po predpisanih
standardih.

3.4 Analiza lokacije
Pri postopku načrtovanja fotonapetostnega sistema sta zelo pomembna dva koraka:
analiza lokacije in ovrednotenje energijskega izplena, saj slabo izbrana lokacija in
nenatančno ovrednotenje solarnih dobitkov močno vplivata na učinkovitost delovanja
elektrarne in dobo, v kateri se bo investicija povrnila. V postopku analize lokacije in
ovrednotenja solarnih dobitkov je potrebno analizirati senčenje modulov, določiti
naklon modulov, ovrednotiti potencial sončnega obsevanja ter določiti solarne dobitke
oziroma letno proizvodnjo električne energije. To so računsko zahtevni koraki, zato je
priporočljiva uporaba programske opreme (Lenardič, 2009, str. 129).
Za pritrjevanje in ustrezen naklon modulov sluţi podkonstrukcija. Glede na tip kritine
so na voljo različni načini pritrjevanja. V primeru pritrjevanja na streho se posluţujemo
naslednjega principa:
 pritrditev strešnih nosilcev (kljuka, jahač) na streho oziroma na nosilne elemente
strehe (špirovci, betonski nosilci…);
 prečni aluminijasti profili se pritrdijo na strešne nosilce z za to namenjenimi
spojnimi kosi;
 v primeru spremembe naklona na prečne aluminijaste profile pritrdimo podporne
trikotnike, s katerimi spremenimo naklon modulov;
 vzdolţne aluminijaste profile (pod moduli) s kriţnimi spojnimi elementi pritrdimo
na prečne aluminijaste profile ali pa na podporne trikotnike;
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 PV-module privijačimo na aluminijaste profile z U vmesnimi in končnimi
pritrdilnimi elementi, in sicer posamezni modul v 4 točkah.
Z uporabo programske opreme smo naredili načrt postavitve sončne elektrarne na streho
objekta, ki ga prikazuje slika 12.
Slika 12: Tipična postavitev sončne elektrarne na streho objekta

3.5 Sončno obsevanje in predvidena proizvodnja električne energije
Osnovni podatek, ki ga uporabimo kot izhodišče pri določanju solarnih dobitkov
sistema, je potencial sončnega sevanja. Potencial sončnega sevanja temelji na meritvah
sončnega obsevanja na vodoravno ploskev ali računskih modelih, lahko pa je tudi
kombinacija obojega. Potencial sončnega sevanja podajamo kot povprečne vrednosti za
tipični dan v mesecu, za natančnejše izračune pa v povprečnih urnih vrednostih za
tipični dan v mesecu (Lenardič, 2009, str. 130).
Za izvedbo analize lokacije in napoved proizvodnje električne energije lahko uporabimo
programsko opremo. Zadevna programska oprema nam po vnosu koordinat in ostalih
podatkov izvede izračun proizvodnje električne energije iz danega fotovoltaičnega
sistema in rezultate poda v obliki tabel in diagramov, prikazanih v nadaljevanju.

Mia Dobovičnik: Fotovoltaika kot pomemben vir pridobivanja električne energije

37

univerzitetni študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Kot vhodne podatke smo vnesli sončno elektrarno, moči 50 kWp, postavljeno na strehi
stanovanjske hiše pod naklonom 30°, locirano v Velenju (Dobovičnik, osebna
komunikacija, 12. april 2010):


lokacija: Velenje, Kavče: 46°20'45" severno, 15°06'17" vzhodno;



nadmorska višina: 426 m;



moč PV-sistema: 50 kWp (multi ali mono kristalni silicij);



ocenjene izgube zaradi temperature: 12,2 % (pri lokalni temperaturi okolice);



ocenjene izgube zaradi odbojnega kota: 2,8 %;



ostale izgube (kabli, razsmerniki…): 6 %;



skupne izgube PV-sistema: 19,9 %.
Tabela 3: Dnevna in mesečna povprečna proizvodnja električne energije in sončnega
sevanja

Fiksni sistem: naklon = 35°, orientacija = -20°
Month

Ed

Em

Hd

Hm

Jan

76.30

2360

1.74

53.9

Feb

111.00

3110

2.56

71.8

Mar

141.00

4380

3.43

106

Apr

174.00

5210

4.35

131

May

185.00

5730

4.75

147

Jun

192.00

5770

5.03

151

Jul

203.00

6290

5.30

164

Avg

192.00

5940

5.04

156

Sept

164.00

4910

4.11

123

Oct

121.00

3740

2.97

92.1

Nov

81.30

2440

1.91

57.3

Dec

56.90

1760

1.30

40.2

142

4300

3.55

108

Yearly average
Total for year

51700

1290

Vir: “Photovoltaic Geographical Information System-Interactive maps” [JRC], b.d.
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Ed: povprečna dnevna proizvodnja elektrike iz danega sistema (kWh);



Em: povprečna mesečna proizvodnja elektrike iz danega sistema (kWh);



Hd: povprečna dnevna vsota globalnega sončnega sevanja na m2, ki jo sprejmejo
moduli danega sistema (kWh/m2);



Hm: povprečna mesečna vsota globalnega sončnega sevanja na m2, ki jo sprejmejo
moduli danega sistema (kWh/m2).

Iz tabele 3 je razvidna predvidena proizvodnja fotovoltaičnega sistema, moči 50 kWp,
ki bo nameščen na strehi objekta v Velenju. Streha je pod naklonom 30° in ni obrnjena
idealno proti jugu, ampak je 20° proti vzhodu. Dani sistem bo proizvedel 51.700 kWh
električne energije na leto. Pri tem so upoštevane ţe vse izgube, kot so izgube zaradi
temperature okolice, izgube zaradi oblike obzorja, izgube razsmernikov, kablov in
ostale opreme.
Na letnem povprečju je mesečna proizvodnja 4300 kWh, letna napoved proizvodnje
znaša 51.700 kWh, specifična proizvodnja elektrarne, moči 50 kW, pa znaša 1.034
kWh/kWp.
S sliko 13 je prikazana proizvodnja električne energije fotovoltaičnega sistema, moči 50
kWp, za posamezen mesec v letu. Najmanjša pričakovana proizvodnja je v decembru
(1760 kWh), največja pa v juliju (6290 kWh). Povprečna mesečna proizvodnja je 4300
kWh.
Slika 13: Povprečna mesečna proizvodnja električne energije (kWh) danega PV-sistema
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Osnovno pravilo pri načrtovanju fotonapetostnega sistema je, da naj moduli ne bodo
osenčeni oziroma naj bodo osenčeni čim krajši čas. Ţe majhna osenčenost modula lahko
znatno zmanjša izhodno moč. Eno od pravil je tudi, da naj bo neprekinjeno osončenje
zagotovljeno med 9. in 16. uro. V tem času namreč Zemlja prejme 80 % sončne
energije. Za pravilno oziroma optimalno postavitev sončnih modulov je bistveno
poznavanje gibanja sonca.Čas in trajanje osenčenja določimo tako, da v diagram sončne
poti vnesemo poloţaj ovir, ki ga določimo ročno, z uporabo kompasa ali pa si
pomagamo z ustrezno programsko opremo (Lenardič, 2009, str.131).
Slika 14 prikazuje obliko obzorja in pot sonca 21. decembra, ko je dan najkrajši (modra
črta), in pot sonca 21. junija, ko je dan najdaljši (rdeča črta). Prikazana je tudi oblika
obzorja; na vzhodu je hrib Koţelj. Objekt leţi pod hribom na zahodu, kar je razvidno iz
diagrama.
Slika 14: Pot sonca 21. decembra (modra), pot sonca 21. junija (rdeča) in oblika
horizonta izbrane lokacije

Vir: “Photovoltaic Geographical Information System-Interactive maps” [JRC], b.d.
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3.6 Finančna analiza
Glavna slabost sončnih elektrarn so visoke začetne investicije, zato smo z odgovornim
projektantom in vodjo razvojnega tima sončnih celic na HTZ-ju, Zoranom
Dobovičnikom, zbrali vse podatke, ki jih potrebujemo, in izračunali, po koliko letih se
nam investicija v sončno elektrarno povrne. Za izračun smo vzeli sončno elektrarno,
moči 50 kWp, postavljeno na streho stanovanjskega objekta pod kotom 30°.
V prejšnjem poglavju smo prišli do podatka o letni proizvodnji zadevne sončne
elektrarne, ki znaša 51.700 kWh. Specifična cena postavitve sončne elektrarne 50 kWp
na ključ za leto 2010 znaša 2.8 €/Wp. Padec učinkovitosti sistema je 1% na leto.
Vrednost kapitala je 6 % vrednosti investicije na leto. Stroški za vzdrţevanje so 1 %
vrednosti investicije na leto. Cena po načinu zagotovljenega odkupa za leto 2010 je
0.386 €/kWh in je zagotovljena za dobo 15 let. Predvidena trţna cena po preteku 15 let
je 0.10 €/kWh. Podatke smo strnili v tabeli 4.
Tabela 4: Vhodni parametri za finančno analizo investicije v sončno elektrarno
1

OBRATOVALNE KARAKTERISTIKE

1.1

inštalirana moč elektrarne

50,000

[kWp]

1.2

predvidnena letna proizvodnja

51.700

[kWh/leto]

2

TARIFE

2.1

feed in tarifa (predvidena)

0,386

[eur]

2.2

tarifa (po izteku 15. leta) (predvidena)

0,100

[eur]

2.3

feed in korekcija 1 (0-5let)

0,000

[%]

2.4

feed in korekcija 2 (6-10let)

0,000

[%]

2.5

feed in korekcija 3 (11 let in več)

0,000

[%]

[%]

3

IZGUBE

3.1

izkoristek razsmernika

98,000

3.2

padec kap. modulov f(t)

20% v 25 letih

3.3

ocena ostalih izgub

6,000
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4

STROŠKI OBRATOVANJA

4.1

obratovalni stroški elektrarne 1-15 let

100,000

[eur]

4.2

obratovalni stroški elektr. 15-30 let

150,000

[eur]

5

STROŠKI KAPITALA

5.1

neto vrednost investicije

144.104,00

[eur]

5.2

cena kapitala (obr.mera)

5,000

[%]

6

RAZMEJITVE INVEST. KAPITALA

6.1

investitor

0,000

[eur]

6.2

nepovratna sredstva

0,000

[eur]

HTZ, I.P., d.o.o., b.d.

Iz diagrama (slika 15) je razvidno, da se investicija povrne v 10-ih letih. Po 15-ih letih
se konča podpora s feed-in tarifo (0,386 €/kWh) in preidemo na trţno vrednost elektične
energije, ki je manjša od podpore s feed-in tarifo. Trţna vrednost električne energije je
trenutno 0,06 €/kWh, vendar z leti narašča in predvidevamo, da bo po 15-ih letih z 0,06
€ narasla na 0,10-0,15 € (upoštevali smo 0,10 €) – vseeno še vedno manjši znesek od
feed in tarife. Zato v 14. letu krivulja na grafu rahlo pade. Padec pa je tudi posledica
menjave razsmernikov. Le-te je namreč potrebno po 14-ih letih zamenjati. Nato začne
krivulja spet naraščati.
Slika 15: Denarni tok
DENARNI TOK - saldo

200.000
150.000

EUR

100.000
50.000
0
-50.000
-100.000

-150.000
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Mia Dobovičnik: Fotovoltaika kot pomemben vir pridobivanja električne energije

42

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

univerzitetni študijski program

4 OPTIMIZACIJA LOGISTIČNIH IN OSTALIH
PROCESOV PRI POSTAVITVI FOTOVOLTAIČNEGA
SISTEMA
Smisel vsakega delovnega procesa je v ustvarjanju dobrin za zadovoljevanje druţbenih
potreb. Druţba namreč postavlja cilje delovnih procesov in vrednoti njihove rezultate.
Nekatere zahteve lahko druţba postavlja v obliki različnih določil in predpisov ter
preverja njihovo uresničitev. V glavnem pa potrebe druţbe izraţa trţišče, ki vrednoti
rezultate delovnih sistemov neposredno s ceno. Postavlja jim tri osnovne zahteve: čas,
kvaliteto in ceno. Čas je nenadomestljiva prvina, ki ţe od nekdaj obvladuje človekovo
ţivljenje. V sodobnih poslovnih odnosih pa postaja še pomembnejši. Vsaka zamuda na
trţišču lahko močno zmanjša učinek ali ga celo izniči. Dobro razporejanje časa in
ustrezno gospodarjenje z njim morata biti torej pomembna cilja vodenja in oblikovanja
delovnih procesov. Čas pa vpliva tudi na druge dejavnike in cilje procesa, predvsem
stroške. Trţišče zahteva tudi kvaliteto proizvodov in storitev. Eden ciljev delovnega
procesa mora biti torej zagotovitev kvalitete. Le-ta pa ne sme biti cilj sama sebi, saj
trţišče zahteva čisto določeno kvaliteto, povezano s ceno proizvoda. Cena proizvoda ali
storitve določa moţnost njegove prodaje. Z njo trţišče vrednoti uspešnost delovanja
vsakega delovnega sistema. Nujen cilj delovanja delovnega procesa mora torej biti
racionalnost gospodarjenja. Doseči pa jo je mogoče s povečanjem vrednosti proizvoda
ali z zniţevanjem stroškov (Kaltnekar, 1989, str. 17-19).
V tem poglavju bo torej naš cilj zniţevanje stroškov oziroma izbira najoptimalnejših
odločitev. Najprej se bomo osredotočili na optimizacijo logističnih procesov, ki so
pomembni pri postavitvi sončne elektrarne, nato pa bomo optimirali tudi procese, ki
potekajo pri sami izgradnji fotonapetostnega sistema.

4.1 Optimizacija logističnih procesov
Pri izgradnji sončne elektrarne nas zanimajo predvsem nabava, transport in skladiščenje
komponent, ki so potrebne za izgradnjo sončne elektrarne. Potrebno je izpostaviti
sončne module, saj ti, kot smo ţe ugotovili v analizi stroškov dela in materiala za
izgradnjo sončne elektrarne, predstavljajo kar 60 % stroškov.
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Poraja se vprašanje, kje je najbolje nabaviti module, kako nabaviti, kateri moduli so
najoptimalnejši glede na kvaliteto in ceno, katero vrsto transportnega sredstva uporabiti,
katero vrsto skladišča itd. Zato bomo poskušali izbrati čim bolj optimalne moţnosti za
dobavo, transport in skladiščenje materiala.

4.1.1 Nabava
V podjetju zaloge povzročajo veliko finančno breme in zmanjšujejo učinkovitost
podjetja. Zato je management zalog ena najpomembnejših logističnih dejavnosti v
organizacijah in je neposredno povezana z nabavno logistiko. Zaloge nase veţejo
ogromna finančna sredstva, vendar pa tudi delujejo kot blaţilec med proizvodnjo,
prodajo proizvodov in notranjim transportom. Zato je potrebno poiskati optimalni nivo
zalog. Zaloge ne morejo biti vedno enake, saj proizvodni proces ne teče vedno
enakomerno in neodvisno od zunanjih in notranjih vplivov. Na njihov nivo vplivajo
številni dejavniki, ki izhajajo predvsem iz pogojev proizvodnega procesa in stanja na
prodajnem in nabavnem trgu. Zaloge so izredno pomembno področje gospodarjenja v
vsaki organizaciji. Omogočajo ustrezno delovanje številnih drugih funkcij, predvsem
proizvodnje, prodaje in nabave. Vzdrţevanje zalog pa na drugi strani povzroča tudi
stroške. Zaradi obeh vidikov, moţnosti oskrbe in stroškov, vsaka odločitev, ki je
povezana z managementom zalog, lahko močno vpliva na gospodarnost celotnega
podjetja (Čiţman, 2002, str. 53-54).
Poznamo tri načine preskrbe materiala z zalogami:
 nabava materiala takrat, ko ga potrebujemo;
 nabava materiala na zalogo;
 sinhronizirana izdelava ali nabava materiala.
 Nabava materiala takrat, ko ga potrebujemo
To je najenostavnejši način preskrbe materiala, saj ga nabavimo takrat, ko ga v
poslovnem sistemu potrebujemo. Ta način ima svoje prednosti in slabosti. Prednosti se
kaţejo predvsem v tem, da blaga ni potrebno skladiščiti, kar zmanjšuje skladiščne
stroške in z njim povezana obratna sredstva v zalogah materiala. V primeru, da material
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ne prispe pravočasno v poslovni sistem, pa lahko pride do zastoja v proizvodnji in
posledično do prekoračitve dobavnega roka ter neustrezne izkoriščenosti proizvodnih
zmogljivosti. Ta način je uporaben predvsem za nabavo blaga, ki je na trţišču vedno na
voljo, in za blago, ki ga potrebujemo takoj in ga nismo upoštevali v planu nabave
(Logoţar, 2004, str. 100-103).
Fotovoltaika je mlada industrijska panoga, zato se njeno trţišče zelo hitro razvija in s
tem tudi spreminja. Velikemu preobratu na trţišču smo bili priča tudi to leto (2010).
Cene modulov so se zniţale od lanske povprečne cene 2,5 €/Wp na letošnjo povprečno
ceno 1,7 €/Wp. Na nemškem trţišču so zaradi tega napovedali zmanjšanje feed-in tarife
za 15 % in s tem povzročili veliko povpraševanje po vseh komponentah PV-sistemov.
Tako se je čakalna doba za dobavo komponent močno podaljšala. To je povzročilo
prekinitve v podjetjih, ki se ukvarjajo z izgradnjo sončnih elektrarn. Čas postavitve
sončne elektrarne je zelo pomemben, saj se podpora in cene materiala letno spreminjajo.
Za investitorje pa je izjemno pomembno, kdaj bo postavitev končana in spuščena v
pogon, saj bodo v odvisnosti od tega deleţni različne podpore s strani drţave. Torej je,
zaradi nepredvidljivega dogajanja na trţišču, ta način nabave zelo tvegan.


Nabava materiala na zalogo

Ta način omogoča, da je material vedno na voljo, ko ga v proizvodnji potrebujemo.
Tako se poslovni sistem zavaruje pred trţnim nihanjem ponudbe tega materiala in
dobavno nezanesljivostjo pri dobaviteljih. S tem se povečajo stroški skladiščenja in
obratna sredstva, vezana v zalogah materiala. Seveda pa je ob tem potrebno ugotoviti
optimalno naročeno količino materiala (Logoţar, 2004, str. 100-103).

Trg fotovoltaike se zelo hitro in nepredvidljivo spreminja, zato je pametno imeti nekaj
zaloge. Bolje je imeti zalogo, kot da pride do prekinitev v procesu postavitve sončne
elektrarne. Vendar pa visoke zaloge povzročajo tudi visoke stroške. Zato je potrebno
naročiti neko optimalno količino materiala, pri čemer pogosto izbiramo med
ekonomičnostjo in zanesljivostjo. To sta dve nasprotni si načeli, ki ju povezuje čas. S
časom vedno bolj raste zanesljivost zaloge, ekonomičnost pa pada. Sekanje teh dveh
načel pa pomeni optimalnost zaloge. Vendar je teţko vedno najti optimum, zato lahko
pride do prevelikih količin zaloge in s tem do nepotrebnih stroškov.
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 Sinhronizirana izdelava ali nabava materiala
To je način izdelave ali dobave materiala, ki poskuša odpraviti napake prejšnjih dveh
načinov. Gre za tako imenovan sistem časovno točnega oskrbovanja. Dobavitelj mora
dobaviti material v točno določenem roku, ki je opredeljen s potrebami po tem
materialu v proizvodnji. Vsakdanje potrebe po materialu so usklajene z dobavo, za
katero je značilno, da se material dostavlja iz transportnega mesta neposredno na
proizvodna mesta. S tem doseţemo najkrajši čas pretoka materiala. Tako ima sistem le
varnostne zaloge, ki omogočajo nizke stroške vezave materiala in skladiščenja. Potrebni
pa so zanesljivi dobavitelji. Med dobavitelji in prejemnikom namreč pride do tesnega
sodelovanja, ki zahteva intenzivno izmenjavo informacij (Logoţar, 2004, str. 100-103).
Ta način dobave je sicer najoptimalneje naravnan, vendar ga je tudi najzahtevneje
izvesti. Potrebni so zelo dobro poznavanje trţnih razmer, dobra organiziranost in dobra
informiranost. V našem primeru gre za nestanovitne trţne razmere, saj je fotovoltaika
mlada industrijska panoga, ki se zelo hitro razvija in s tem tudi na trgu obnaša
nepredvidljivo. Cene modulov in ostalih komponent padajo, kar potegne za seboj tudi
malce nepredvidljive manevre politike. Potrebno je torej imeti zanesljive dobavitelje in
biti v tesni povezanosti z njimi. Vendar je danes na trgu ţe veliko število ponudnikov,
kar je dobro, saj s konkurenco med seboj povzročajo boljše pogoje za nas: niţje cene,
večjo prilagodljivost in tudi zanesljivost.
Po vseh pozitivnih in negativnih straneh vsakega od načinov nabave smo se odločili za
sinhronizirano dobavo materiala. Omogoča dostavo opreme, kadar jo potrebujemo,
neposredno na delovišče, kar omogoča nizke stroške vezave materiala in skladiščenja.
Obenem pa imamo tudi varnostne zaloge, da ne pride do nezaţelenih prekinitev v
procesu. Konkurenca med dobavitelji pa omogoča niţje cene materiala in večjo
povezanost z njimi, kar je še dodaten plus. Je najzahtevnejši način dobave, vendar se z
dobrim poznavanjem trţnih razmer, s hitrimi reakcijami in dobrimi odnosi z dobavitelji
da izvesti in lahko organizaciji prihrani veliko nepotrebnih stroškov.
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4.1.2 Transport
Vrsta in stroški transporta komponent za izgradnjo sončne elektrarne so v veliki meri
odvisni od izbire dobavitelja. Od leta 2005, ko je prvi slovenski proizvajalec Bisol začel
proizvajati module, so proizvajalci PV-sistemov večinoma uporabljali njihove module.
Pozneje so evropski proizvajalci modulov zniţali cene, tako da so postali konkurenčni
in s tem omogočili, da so se začeli mnoţično uporabljati. Danes pa se uporabljajo tudi
kitajski, japonski, indijski in drugi moduli, ki so sicer slabše kvalitete, vendar z nizko
ceno konkurirajo evropskim proizvajalcem.
Zato se bomo pri transportu fotonapetostnih modulov omejili na tri (najpogostejše)
moţnosti izbire dobavitelja:
 dobavitelj na domačem trgu (Slovenija)
 dobavitelj na evropskem trgu (Nemčija)
 dobavitelj na globalnem trgu (Indija)
Kot primer dobavitelja na domačem trgu smo vzeli slovenski Bisol, d.o.o. (Prebold), za
primer na evropskem trgu smo vzeli nemški MAGE SOLAR GMBH (Aulendorf), za
primer na globalnem trgu indijski Solar Semiconductor (Hyderabat), za lokacijo
proizvajalca pa smo določili mesto Velenje. Gre za transport 200 fotonapetostnih
modulov, kolikor jih je potrebno za postavitev 50 kW mikro sončne elektrarne. Vsak
modul je teţek 20 kg, torej znaša teţa tovora 4 t. Volumen in teţa modulov ustrezata
prostornini in nosilnosti enega tovornjaka ali 20 fit kontejnerja (Tabela 5).
Na relaciji Prebold–Velenje smo se odločili za cestni transport. Gre za transport manjše
količine blaga, kratko pot (cca. 20 km), poleg tega pa je s cestnim transportom večja
dostopnost in lahko blago pripeljemo neposredno na kraj prevzetja (brez pretovarjanj).
Kot transportno sredstvo smo uporabili kamion. Za relacijo Aulendorf (Nemčija)–
Velenje smo se prav tako odločili za cestni transport (kamionski prevoz). Gre sicer za
večjo razdaljo (cca. 660 km), vendar je tovora ravno za en kamion oziroma kontejner in
se ne bi splačalo transportirati po ţeleznici. Pa tudi dostopnost je večja in ni potrebe po
pretovarjanju in kombiniranju z drugo vrsto transporta. Pri transportu blaga iz Indije,
Hyderbat–Koper–Velenje, pa je potrebna kombinacija dveh transportnih sredstev.
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Odločili smo se za transport z ladjo do Kopra in od tod z vlečnim vozilom, na katerega
se pritrdi prikolica za kontejner, do Velenja. To so posebne odprte prikolice s ključi za
pričvrščevanje kontejnerjev in se ne morejo uporabljati za prevoz drugega tovora, zato
običajno opravijo prevoz v nasprotno smer prazne, kar je potrebno vračunati v ceno
prevoza. Cena prevoza kontejnerjev in kamionskih vozil po Evropi je pribliţno 1,1
€/km.
Tabela 5: Cene modulov in transportni in specifični stroški
drţava

Slovenija

Nemčija

Indija

firma

BISOL, d.o.o.

MAGE SOLAR GmbH

Solar Semiconducto

cena modula [€/Wp]

1,70

1,59

1,35

vrsta transporta

cestni

cestni

vodni/cestni

vrsta transportnega

kamionski

sredstva

prevoz

ladja; vlečno vozilo
kamionski prevoz

+ prikolica s
kontejnerjem

transportni stroški [€]

80

730

2200

specifični stroški [€/Wp]

0,002

0,015

0,044

Ugotovili smo, da so razlike v cenah modulov pri majhnem naročilu majhne (Slika 16).
Pri gradnji večjih sončnih elektrarn pa bi bile razlike večje in bi ţe očitno vplivale na
stroške v organizaciji.
Slika 16: Cena za modul v posamezni državi (Slovenija, Nemčija, Indija)
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Katera izbira bi bila najoptimalnejša, je teţko oceniti, saj poleg specifične cene
obstajajo še drugi vidiki. Dobava indijskih modulov ima svojo prednost v ceni, vendar
ima tudi kar nekaj slabosti. Čas dostave je 30-35 dni, kar je v nasprotju z ostalima
relacijama (v enem dnevu ali dveh) bistveno več. Potrebno je pretovarjanje
(manipulacije) v Luki Koper z vodnega na cestni transport, kar znese 150-200 €.
Obstaja tudi velika moţnost spremembe tečaja valute (v Indiji imajo USD), kar lahko še
poveča stroške. Blago je na poti izpostavljeno raznim nevarnostim, ki lahko preprečijo
pravočasno dostavo. Ob morebitni okvari materiala ali potrebi po kakšnem delu bi spet
nastopil problem. Obstaja pa tudi vprašanje kakovosti modulov. Banke v Sloveniji, ki
dajejo kredit za nabavo predvidenih modulov, preverjajo njihovo kvaliteto, ki mora biti,
v izogib kakršnemu koli tveganju, na evropskem nivoju. Trenutno morda še ni najbolj
optimalno naročati material iz teh »vzhodnih« drţav, vendar verjamemo, da bo
postopoma prišlo do izboljšanja kvalitete komponent, s tem do mnoţične dobave
materiala in prevlade teh drţav, zaradi kakovosti in cene, nad evropskimi. Glede
odločitve o dobavi iz Slovenije oziroma iz katere koli druge evropske drţave (v našem
primeru Nemčije), pa je potrebna odločitev predvsem z vidika poznavanja in
zanesljivosti dobavitelja.
4.1.3 Skladiščenje
Pri procesu postavitve sončne elektrarne je pomembno, da imamo komponente ob
pravem času na pravem mestu, v ustrezni količini in kvaliteti, ob čim niţjih stroških
pripravljene za vgradnjo. Zaloge predstavljajo strošek, ki je tesno povezan s stroški
skladiščenja. Z nizkimi zalogami ni mogoče vedno zadovoljiti potreb porabnikov,
potrebno je večkratno naročanje, teţko je načrtovati proizvodni proces in prihaja do
zamujanja z dobavami. Visoke zaloge pa povzročajo visoke skladiščne stroške, potrebo
po večji investiciji v skladiščni prostor in opremo, nevarnost poškodbe, okvaro blaga ali
tatvine, v zalogah vezana obratna sredstva pa povzročajo pomanjkanje obratnih
sredstev. Da bi proces skladiščenja izvedli čim optimalneje, moramo določiti optimalno
količino zalog in se odločiti za najprimernejšo obliko skladiščenja. Če se podjetje odloči
za skladišče, ima lahko lastnega ali pa skladišči v najemnih prostorih. Moţna pa je tudi
dostava materiala neposredno na delovišče, torej brez skladišča.
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Lastno skladišče omogoča učinkovito operiranje, majhno potrebo po delovni sili in
nizke variabilne stroške, vendar so na drugi strani večji fiksni in obratovalni stroški
samega skladišča. Najemno skladišče pa ima to prednost, da ni fiksnih in obratovalnih
stroškov skladiščnega prostora, so pa toliko večji variabilni stroški. Pri načinu dostave
materiala neposredno na delovišče pa je prednost ta, da ni ne stroškov zalog ne stroškov
skladiščenja niti dodatnih transportnih stroškov. Problem pa je, da ni na vsakem
delovišču moţnosti začasnega skladiščenja. Slabost je tudi odvisnost od trţišča in
vremenskih vplivov.
Glede na to, da smo se odločili za sinhronizirano nabavo materiala, bomo kot
najoptimalnejšo moţnost izbrali tudi dostavo materiala neposredno na delovišče, kar
sicer pomeni večjo odvisnost od trţišča, dobaviteljev in vremenskih vplivov. Vendar je
z dobrim sodelovanjem z dobaviteljem in spremljanjem dogajanja na trgu in dobro
organiziranostjo povsem izvedljivo. Odpravi stroške zalog, skladiščenja in dodatnega
transporta. Ni potrebnih investicij v izgradnjo skladišča in ni potrebnega vzdrţevanja;
tako odpadejo fiksni in variabilni stroški skladiščenja, pa tudi potrebe po tehnološki
opremljenosti skladišča in po delovni sili ni.

4.2 Razčlenitev ostalih procesov in njihova optimizacija
Tabela 6 je razdeljena na 2 stolpca. V levem stolpcu so napisani vsi procesi o postavitvi
mikro sončne elektrarne, moči 50 kW, v desnem stolpcu pa je izvedena optimizacija
posameznega procesa z zmanjšanjem potrebnih resursov. Sončna elektrarna je
postavljena na streho obstoječega objekta pod kotom pribliţno 30°. Objekt je od sedeţa
izvajalca del oddaljen 50 km.
Tabela 6: Razčlenitev, opis procesov in njihova optimizacija
OPIS PROCESA

OPTIMIZACIJA PROCESA

Proces 01: Ţelja investitorja po postavitvi
SE
Običajno investitor pokliče in izrazi ţeljo po Priprava obrazcev, v katere se vnesejo
postavitvi sončne elektrarne. V prvem podatki o lokaciji, legi in merah
razgovoru se določijo: naslov parcelne objekta.
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številke objekta, na katerem se bo postavila
sončna elektrarna, lega objekta, orientacija Prihranek: 25 %
strehe, moţnost priklopa na javno električno
omreţje in dogovor o moţnostih ţelene
velikost elektrarne.
Potrebni resursi: 1 oseba, 8 ur

Potrebni resursi: 1 oseba, 6 ur

Proces 02: Ogled in analiza lokacije
Z investitorjem se je potrebno dogovoriti za Izdelava

navodil

in

potrebnih

datum in uro ogleda lokacije. Pri ogledu se obrazcev, ki jih pošljemo investitorju,
zberejo vsi podatki glede lege objekta, da jih sam izpolni in s tem prihranimo
osončenosti, senčenja, tipa strešne kritine, pot in čas. Še vedno pa je potrebno
opravijo se meritve gabaritov objekta, podatke obdelati.
preveri se moţnost priključka na javno
distribucijsko omreţje in opravijo se tudi Prihranek: 50 %
fotografije pomembnih detajlov.
Potrebni resursi: manjše prevozno sredstvo ( Potrebni resursi: 1 oseba, 8 ur
2 x 50 km x 0,30 €/km), orodje za analizo
lokacije, 1 oseba, 16 ur
Proces 03: Izdelava ponudbe
Na osnovi pridobljenih podatkov se izdela Proces je ţe optimalen, zato ga ne
idejna zasnova s projektantskim popisom moremo časovno optimizirati. Lahko
opreme in storitev sončne elektrarne. V pa ga pripravimo kakovostneje.
skladu s projektantskim popisom, cenikom
opreme in storitev se izdela ponudba.
Potrebni resursi: 1 oseba, 8 ur
Proces 04: Priprava in podpis pogodbe
Po sprejetju ponudbe in odločitvi investitorja Proces je optimalen.
za izvedbo je potrebno pripraviti pogodbo, ki
jo

podpišeta

predstavnik

izvajalca

in

investitor.
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Potrebni resursi: 1 oseba, 8 ur
Proces 05: Naročilo komponent
V skladu s ponudbo se izvede naročilo Pripraviti ustrezno bazo podatkov o
komponent pri posameznih proizvajalcih dobaviteljih in opremi, ki jo ponujajo,
ter podlage za hitro izvedbo naročila.

oziroma dobaviteljih opreme.

Prihranek: 25 %
Potrebni resursi: 1 oseba, 8 ur

Potrebni resursi: 1 oseba, 6 ur

Proces 06: Izdelava projektne dokumentacije
Odgovorni

projektant

na

vseh Izvedba tipskih rešitev, ki jih potem

osnovi

pridobljenih podatkov izdela najprej projekt uporabimo v projektih.
za izvedbo–PZI, na osnovi katerega se bo
izvedla nameravana gradnja. Po izvedenih
delih se izdelajo še projekt izvedenih del–
PID

in

navodila

za

obratovanje

Prihranek: 10 %

ter

vzdrţevanje sončne elektrarne. Zapisnik
inšpekcijskega pregleda pa je osnova za
pridobitev

deklaracije

za

proizvodno

napravo.
Potrebni resursi: 1 oseba, 72 ur

Potrebni resursi: 1 oseba, 80 ur
Proces 07: Vodenje upravnega postopka

Pri upravnem postopku moramo najprej Upravni

postopek

je

ţe

precej

ugotoviti, ali za gradnjo sončne elektrarne poenostavljen, vendar ga nekateri
potrebujemo gradbeno dovoljenje ali ne. Pri javni usluţbenci, ki niso poučeni o teh
manjših elektrarnah, postavljenih na streho, zadevah,

zavirajo.

Na

drţavnem

potrebujemo le soglasje za priključitev, ki ga nivoju je, da pospeši in poenostavi
izda

sistemski

operater

distribucijskega upravni postopek.

omreţja–SODO. V primeru, da je za objekt
potrebno

gradbeno

dovoljenje,

pa

je Prihranek: 20 %
potrebno izdelati projekt za pridobitev
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gradbenega dovoljenja–PGD in pridobiti vsa
potrebna soglasja. Po tehničnem pregledu je
potrebno oddati vlogo na Javno agencijo
Republike Slovenije za energijo (JARSE) za
pridobitev

deklaracije

za

proizvodno

napravo.
Potrebni resursi: 1 oseba, 50 ur

Potrebni resursi: 1 oseba, 40 ur

Proces 08: Vodenje del in nadzor
Odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik Proces je optimalen.
morata med postavitvijo sončne elektrarne
nadzirati potek.
Potrebni resursi: 2 osebi, 16 ur
Proces 09: Tehnološka podpora in nadzor
delovišča
Tehnolog med izgradnjo večkrat preveri Proces je optimalen.
ustreznost opravljenih del, če je potrebno,
svetuje in opravlja meritve.
Potrebni resursi: 1 oseba, 32 ur
Proces 10: Zavarovanje gradbišča, označbe
Pred začetkom del je potrebno gradbišče Potrebno je pripraviti vso potrebno
ustrezno zavarovati, postaviti gradbiščno opremo, ki jo pred začetkom del samo
tablo in ostale oznake, določene z zakonom postavimo.
o varstvu pri delu.
Prihranek: 50 %
Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur

Potrebni resursi: 2 osebi, 4 ure

Proces 11: Montaţa nosilne konstrukcije
V skladu s projektno dokumentacijo je Natančne
potrebno najprej na strešno konstrukcijo vnaprejšnja
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namestiti nosilce, na katere se namestijo natančna

seznanitev

s

tehnično

aluminijasti profili in ostali elementi nosilne dokumentacijo lahko pripomorejo, da
na gradbišču izvedemo delo hitreje in

konstrukcije PV-modulov.

učinkoviteje.

Prihranek: 25 %
Potrebni resursi: 4 osebe, 120 ur

Potrebni resursi: 4 osebe, 90 ur

Proces 12: Montaţa PV-modulov na nosilno
konstrukcijo
PV-module

je

konstrukcijo

potrebno

privijačiti

na
s

nosilno Uporaba

Moduli

se

med

avtomatskih

posebnimi dviţnih naprav za prenos PV-modulov

pritrdilnimi elementi, vsak modul v štirih na
točkah.

kakovostnih

montaţo

mesto

gradnje

ţe avtomatskih

in

uporaba

s

kontrolo

izvijačev

električno povezujejo, tako da dobimo navora.
verige 15 do 17 zaporedno vezanih modulov.
Prihranek: 25 %
Potrebni resursi: 4 osebe, 120 ur

Potrebni resursi: 4 osebe, 90 ur

Proces 13: Izdelava in postavitev DCstikalnih blokov
Določi se lokacija za postavitev DC- Ustrezna

priprava

in

natančna

stikalnih blokov, ki mora biti čim bliţje PV- seznanitev s tehnično dokumentacijo,
modulom zaradi zaščite pred prenapetostjo. priprava šablon za vrtanje lukenj in
DC je potrebno privijačiti na steno oziroma uporaba kakovostnega orodja.
na podkonstrukcijo PV-modulov.
Prihranek: 20 %
Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur

Potrebni resursi: 2 osebi, 6,4 ure

Proces 14: Elektro povezave PV-modulov in
DC-stikalnih blokov
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Dvoţilni priključek verige PV-modulov (+ Uporaba

kakovostnega

orodja

in

in -), ki je izveden s solarnim kablom, materiala

za

kablov

in

spajanje

pripeljemo in priključimo v DC-stikalni izvedba hitrospojnih priključkov.
blok, kjer sta izvedeni nadtokovna in
prenapetostna zaščita verige PV-modulov.
Odvisno od izvedbe lahko na 1 DC-stikalni

Prihranek: 10 %

blok priključimo do 4 verige PV-modulov.
Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur

Potrebni resursi: 2 osebi, 7,2 ure

Proces 15: Postavitev razsmernikov
V skladu s projektno dokumentacijo je Ustrezna

priprava

in

natančna

potrebno namestiti nosilce razsmernikov, na seznanitev s tehnično dokumentacijo,
katere se potem posamezni razsmerniki priprava šablon za vrtanje lukenj in
pritrdijo. Pri tem je potrebno biti pozoren na uporaba kakovostnega orodja.
razdalje med razsmerniki zaradi ustreznega
hlajenja.
Prihranek: 20 %
Potrebni resursi: 2 osebi, 16 ur

Potrebni resursi: 2 osebi, 12,8 ure

Proces 16: Elektro povezave med DCstikalnimi bloki in razsmerniki
Dvoţilni priključek od posamezne verige Uporaba

kakovostnega

orodja

in

PV-modulov peljemo preko DC-stikalnega materiala.
bloka, kjer sta izvedeni prenapetostna in
nadtokovna

zaščita

posamezne

verige

modulov, do vhodov razsmernikov. Vhodi

Prihranek: 10 %

razsmernikov so razvedeni s konektorji, tako
da moramo na konce kablov izvesti ustrezne
konektorje

za

priključitev

na

vhode

razsmernikov.
Potrebni resursi: 2 osebi, 16 ur

Potrebni resursi: 2 osebi, 14,4 ure

Proces 17: Izdelava in postavitev ACstikalnih blokov
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Skupina razsmernikov je običajno povezana Ustrezna

priprava

in

natančna

na en AC-stikalni blok, ki je običajno seznanitev s tehnično dokumentacijo,
nameščen v omarici iz jeklene pločevine in priprava šablon za vrtanje lukenj in
ga je potrebno namestiti na steno blizu uporaba kakovostnega orodja.
razsmernikov.
Prihranek: 20 %
Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur

Potrebni resursi: 2 osebi, 6,4 ure

Proces 18: Elektro povezave med ACstikalnimi bloki in razsmerniki
Iz AC-strani razsmernikov je potrebno Uporaba
opraviti
stikalnega

kabelske
bloka,

povezave
kjer

je

do

kakovostnega

orodja

in

AC- materiala.

izvedena

nadtokovna zaščita razsmernikov.
Prihranek: 10 %
Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur

Potrebni resursi: 2 osebi, 7,2 ure

Proces 19: Izdelava in postavitev merilnega
mesta
Merilno

mesto

se

običajno

izvede

v Ustrezna

priprava

in

natančna

prostostoječi omarici, v kateri je nameščena seznanitev s tehnično dokumentacijo,
oprema merilnega mesta (števec, tokovniki priprava šablon za vrtanje lukenj in
in zaščitne naprave).

uporaba kakovostnega orodja.

Prihranek: 20 %
Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur

Potrebi resursi: 2 osebi, 6,4 ure

Proces 20: Priklop in polaganje kabla
V pripravljeno kabelsko kanalizacijo je Ustrezna oprema za vlečenje kabla
potrebno poloţiti kabel, katerega dolţina je skozi kabelsko kanalizacijo.
odvisna od razdalje med AC-omarico in
merilnim mestom.
Prihranek: 10 %
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Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur

Potrebni resursi: 2 osebi, 7,2 ure

Proces 21: Prevoz materiala in delavcev na
delovišče
Za prevoz materiala in delavcev na delovišče Prilagojeno kombinirano vozilo, ki
in nazaj se uporablja kombinirano vozilo..

ima 3 sedeţe za prevoz potnikov in
čim večji tovorni prostor z mini
delavnico in nosilci na strehi za
prevoz aluminijastih profilov, dolţine
do 6 m.

Prihranek: 10 %
Potrebni resursi: kombinirano vozilo, 2 x 50 Potrebni resursi: kombinirano vozilo,
km x 0,5€/km x 20 dni

2 x 50 km x 0,5 €/km x 18 dni

Proces 22: Zakonsko predpisane meritve,
izdelava poročil
Po končani izvedbi merilec z ustreznim Proces je optimalen.
certifikatom

opravi

meritve

in

izdela

poročilo o opravljenih meritvah.
Potrebni resursi: 1 oseba, 16 ur
Proces 23: Spuščanje v pogon
Po priklopu na javno električno omreţje Priprava »check« liste za hitrejše
odgovorni osebi izvedeta vse potrebne preverjanje sistema.
preizkuse in spustita sončno elektrarno v
obratovanje.
Prihranek: 10 %
Potrebni resursi: 2 osebi, 8ur

Potrebni resursi: 2 osebi, 7,2 ure

Proces 24: Šolanje uporabnika
Izvede se šolanje uporabnika glede uporabe, Priprava in dostopnost gradiva preko
obratovanja

in

vzdrţevanja

sončne
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elektrarne.

spleta.

Prihranek: 20 %
Potrebni resursi: 2 osebi, 8 ur

Potrebni resursi: 2 osebi, 6,4 ure

Vir: Dobovičnik, osebna komunikacija, 10. april 2010

4.2.1 Primerjava stroškov gradnje pred optimizacijo in po njej
Po optimizaciji procesov, ki potekajo pri izgradnji sončne elektrarne, smo opravili še
primerjavo med stroški pred optimizacijo in po njej. Rezultati so prikazani v tabeli 7.
Predpostavljamo, da lahko stroški dela za postavitev sončne elektrarne padejo, kolikor
smo jih mi sposobni optimizirati, vendar potem na tej stopnji tudi ostanejo. Stroški
materiala pa se neodvisno od nas zmanjšujejo in bodo še v prihodnosti, odvisno od
stanja na trgu, padali.
Tabela 7: Stroški gradnje PV-sistema pred optimizacijo in po njej
št.
delavcev

št. ur

cena
na uro

cena
skupaj

št. ur

cena
skupaj

ţelja investitorja po
postavitvi

1

8

25

200,00

6

150,00

ogled lokacije in izdelava
študije izvedljivosti

1

16

25

400,00

8

200,00

izdelava ponudbe

1

8

25

200,00

8

200,00

priprava in podpis pogodbe

1

8

25

200,00

8

200,00

naročilo komponent

1

8

25

200,00

6

150,00

izdelava projektne
dokumentacije

1

80

50

4.000,00

72

3.600,00

vodenje upravnega postopka

1

50

25

1.250,00

40

1.000,00

vodenje del in nadzor

2

16

25

800,00

16

800,00

tehnološka podpora in
nadzor delovišča

1

32

25

800,00

32

800,00

zavarovanje gradbišča,
označbe

2

8

15

240,00

4

120,00

opis delovnega procesa
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montaţa nosilne
konstrukcije

4

120

15

7.200,00

90

5.400,00

montaţa PV-modulov na
nosilno konstukcijo

4

120

15

7.200,00

90

5.400,00

izdelava in postavitev DCstikalnih blokov

2

8

15

240,00

6,4

192,00

elektro povezave PVmodulov in DC-stikalnih
blokov

2

8

15

240,00

7,2

216,00

postavitev razsmernikov

2

16

15

480,00

12,8

384,00

elektro povezave med DCstikalnimi bloki in
razsmerniki

2

16

15

480,00

14,4

432,00

izdelava in postavitev ACstikalnih blokov

2

8

15

240,00

6,4

192,00

elektro povezave med ACstikalnimi bloki in
razsmerniki

2

8

15

240,00

7,2

216,00

izdelava in postavitev
merilnega mesta

2

8

15

240,00

6,4

192,00

priklop in polaganje kabla.

2

8

15

240,00

7,2

216,00

prevoz materiala in delavcev
na delovišče

1.000,00

0,00

zakonsko predpisane
meritve, izdelava poročil

1

16

25

400,00

16

400,00

spuščanje v pogon

2

8

25

400,00

7,2

360,00

šolanje uporabnika

2

8

25

400,00

6,4

320,00

skupaj

27.290,00

21.140,00

Z optimizacijo procesov smo dosegli padec cene stroškov dela s 27.290 € na 21.140 €.
To je padec za 22,5 %.
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5 NAPOVED ČASA PREHODA NA OVE
Tranzicija na obnovljiv energijski sistem je po eni strani nujna, saj nam zmanjkuje časa
zaradi podnebnih sprememb in izčrpavanja nafte ter plina, po drugi strani pa lahko s
tehnološkim razvojem fotovoltaične tehnologije v prihodnje pričakujemo padanje cen
do te mere, da bo fotovoltaična tehnologija trţno konkurenčna ostalim virom električne
energije. Do leta 2030 bi lahko ploščati moduli dosegli učinkovitost v razponu 10-25 %
(35% za koncentracijske) in zniţali proizvodne stroške od 5 do 12 €c/kWh, ţivljenjska
doba sistemov pa bi se podaljšala na 40 let. Letni stroški vzdrţevanja bodo leta 2030
znašali 0.5–1% investicijskih stroškov. Fotovoltaični moduli bodo osnovani na
netoksičnih materialih, povratni čas energijskega vloţka pa bo manjši od enega leta. Po
letu 2030 se bo učinkovitost povečala zaradi prihoda novih konceptov. Energijska
pretvorbena učinkovitost bo v razponu 30-50%, kar bo omogočalo učinkovito uporabo
razpoloţljivega prostora. En kvadratni meter nameščenih modulov v sončnih regijah bo
z najvišjo učinkovitostjo prinašal 1000 kWh električne energije na leto. Cene modulov
pa bodo kontinuirano padale (Slika 17). Zelo široka uporaba fotovoltaike bo zahtevala
kombinacijo kritja iz drugih obnovljivih virov in razvoj ravnoteţnih in shranjevalnih
tehnologij.
Slika 17: Padanje cen fotonapetostnih modulov, glavnih komponent sončne elektrarne

Vir: “Executive summary” [EPIA], b.d.
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Po scenariju, ki ga je pripravil National Renewable Energy Laboratory – A.T. Kearney
analysis, je predvideno, da bodo cene fotovoltaičnih sistemov od leta 2009 do leta 2020
padle za 60 % in da se bo padanje cen nadaljevalo do leta 2030 in dalje. Iz diagrama
(Slika 18) vidimo, da je bila povprečna specifična cena PV-sistema v letu 2009 3.3
€/Wp. V letu 2010 je specifična cena PV-sistema 2.8 €/Wp, kar je razvidno tudi iz
analize v prejšnjih poglavjih. V letu 2020 je predvidena specifična cena PV-sistema 1.3
€/Wp.
Slika 18: Padanje specifične cene PV-sistema

Vir: “Executive summary” [EPIA], b.d.

Medtem ko cene PV-sistemov padajo, pa cena električne energije narašča. V letu 2010
je trţna cena električne energije pribliţno 6 €c/kWh. Glede na predvideno naraščanje
trţne cene, si postavimo ciljno trţno ceno električne energije na 10 €c/kWh za industrijo
in 15 €c/kWh za ostale porabnike.
Slika 19 prikazuje odvisnost cene električne energije iz PV-sistema od osončenosti
oziroma od specifične proizvodnje električne energije kWh/kWp za različna časovna
obdobja in nastavljeno ciljno trţno ceno električne energije 10 €c/kWh oziroma 15
€c/kWh.
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Slika 19: Padanje cene električne energije iz PV-sistema
specifična proizvodnja kWh/kW

specifična proizvodnja kWh/kW

industrija

ostali porabniki

Vir: “Executive summary” [EPIA], b.d.

Iz diagrama (Slika 20) ugotovimo, da v drţavah z večjo osončenostjo pride do sekanja
krivulj ţe v letu 2016. PV-sistemi s specifično proizvodnjo 1600 kWh/kWp bodo v letu
2016 proizvajali električno energijo po 10 €c/kWh (Španija, Italija, Grčija). Sistemi s
specifično proizvodnjo 1250 kWh/kWp pa bodo v letu 2020 proizvajali električno
energijo po 10 €c/kWh (Slovenija, Primorska regija).
Slika 20: Predvideno naraščanje cen električne energije za navedene države

Vir: “Executive summary” [EPIA], b.d.
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ZAKLJUČEK
Fotovoltaika je mlada industrijska panoga, ki se intenzivno razvija v zadnjih letih.
Razširjanje te tehnologije na evropski in globalni ravni ni več vprašljivo, vprašanje je le,
kdaj se bo to zgodilo. Za fotovoltaiko je pomemben kontinuiran razvoj, da bo lahko v
bliţnji prihodnosti konkurirala konvencionalnim tehnologijam. Pomembno je namreč,
da zmanjšamo negativne učinke na okolje in prepustimo bodočim generacijam boljši
planet. Veliko drţav po svetu si ţe prizadeva za boljši jutri s politiko spodbude za
intenzivnejši razvoj fotovoltaike. V naši diplomski nalogi smo ţeleli dokazati, da ima
fotovoltaika dobre predispozicije za nadaljnji razvoj in da bo nekoč konkurenčna
primarnim virom pridobivanja električne energije. Naš cilj je bil tudi, raziskati vpliv
optimizacije logističnih in ostalih procesov na zniţanje stroškov postavitve sončne
elektrarne in s tem morebitno pospešitev njene konkurenčnosti pred drugimi viri
pridobivanja električne energije.
Fotovoltaiko in njene značilnosti smo preučevali na mikro sončni elektrarni 50 kW in na
podlagi njene letne proizvodnje električne energije ter trenutnih subvencij izračunali,
kdaj se investicija v elektrarno povrne in kolikšna je njena učinkovitost. Ugotovili smo,
da se investicijski stroški, ki naj bi bili njena največja slabost, v pribliţno 10-ih letih
povsem povrnejo. Učinkovitost elektrarne pade le za 1 % na leto in tako je sončna
elektrarna po 20-ih letih še vedno 80 % učinkovita. Fotovoltaika ima tudi dobre naravne
in geografske predispozicije, s katerimi izpodriva druge alternativne vire. Sonce namreč
oddaja energijo na praktično vseh delih sveta (nekje bolj, drugje manj), vetra ali morja
pa ni na vseh predelih. Da bi ugotovili njene zmoţnosti za konkurenčnost primarnim
virom, smo morali opraviti raziskavo trga. Ugotovili smo, da je fotovoltaika močno
pospešila svoj razvoj, saj je povprečna letna rast v zadnjih nekaj letih kar 30 %. V
fotovoltaični zmogljivosti vodi Evropa, v kateri sta vodilni Nemčija in Italija. Evropski
fotovoltaični trg predstavlja kar 80% svetovnega trga, sledijo ji Japonska in Zdruţene
drţave. V Sloveniji se je začela fotovoltaika razvijati malo kasneje, vendar s
spodbudami ravno tako iz leta v leto dosegamo vedno večji napredek in presegamo
pričakovanja. Zanimal nas je tudi vpliv optimizacije logističnih in ostalih procesov na
zniţanje stroškov postavitve sončne elektrarne. Ugotovili smo, da z optimizacijo
logističnih procesov (nabava, transport, skladiščenje) lahko vplivamo na zmanjšanje
stroškov postavitve sončne elektrarne, zato smo jih analizirali in izbrali najoptimalnejše
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moţnosti. Stroški modulov predstavljajo največji strošek pri izgradnji sončne elektrarne,
kar 60 %, zato smo se pri optimizaciji logističnih procesov osredotočili prav nanje. Pri
načinu nabave smo se odločili za sinhronizirano nabavo materiala, saj gre za nabavo
takrat, kadar jo potrebujemo, obenem pa omogoča varnostne zaloge. Pri transportu
modulov smo se odločili za nabavo na domačem oziroma evropskem trgu, odvisno od
zanesljivosti dobavitelja. Kot najoptimalnejšo moţnost smo izbrali cestni prevoz, saj gre
za transport manjše količine materiala in se ga lahko transportira v kamionu. S tem
načinom transporta pa je zagotovljena tudi večja dostopnost in ni potrebe po
pretovarjanju. Transportiranje iz »vzhodnjaških« drţav ima še kar nekaj slabosti v
primerjavi s transportom blaga iz evropskih drţav. Vendar v prihodnosti obstaja velika
moţnost, da pride do konkurenčnosti med temi drţavami. Pri procesu skladiščenja je po
naši presoji najoptimalnejša izbira dostava komponent (modulov) neposredno na
delovišče, ki obenem sovpada z izbiro načina sinhronizirane nabave, torej brez skladišča
in skladiščnih ter ostalih stroškov. Analizirali in optimizirali pa smo tudi procese, ki
potekajo pri sami izgradnji fotonapetostnega sistema, in z majhnimi spremembami
dosegli padec stroškov dela za 22,5 %.
Pogoji za izvedbo optimizacije so precej enostavni. Pri optimizaciji logističnih procesov
so potrebni predvsem dobra organizacija, spremljanje dogajanja na trgu in dobra
informiranost. Gre za nestanovitne trţne razmere, saj je fotovoltaika mlada industrijska
panoga, ki se zelo hitro razvija in se s tem tudi na trgu obnaša nepredvidljivo. Cene
modulov in ostalih komponent padajo, kar potegne za seboj tudi malce nepredvidljive
manevre politike. Zato je pri sinhroniziranem načinu nabave potrebno imeti zanesljive
dobavitelje in biti v tesni povezanosti z njimi. Pri transportu so prav tako zelo
pomembni zanesljivi dobavitelji in poznavanje trţnih razmer, da se le-ta izvede skladno
z dogovorom. Način skladiščenja, v našem primeru gre za dostavo neposredno na
delovišče, pa je odvisen od nabave in transporta. Pomembno je namreč, da dobimo
material ob pravem času na pravo mesto, v pravi količini in kvaliteti. Torej vsi trije
procesi potekajo v neki medsebojni odvisnosti in za vse so potrebni dobra
organiziranost, poznavanje trţnih razmer, informiranost ter dobri odnosi z dobavitelji.
Pri uvedbi optimizacije procesov, ki sodelujejo pri sami postavitvi sončne elektrarne, pa
je prav tako potrebna boljša organiziranost, da se nekatere zadeve ustrezno pripravijo
prej, da se izdelajo določeni obrazci in formularji, potrebno pa bi bilo tudi nekaj
sredstev investirati v sodobnejšo in kakovostnejšo opremo.
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Prišli smo do zaključkov, da ima fotovoltaika dobre predispozicije za nadaljnji razvoj,
saj ima elektrika, pridobljena iz sončnih elektrarn, številne prednosti. Je prijazna do
ljudi in okolja, ker ne ustvarja emisij škodljivih snovi ali hrupa. Stroški vzdrţevanja so
zelo majhni, sončna energija pa je dokaj racionalna, saj je sonce neizčrpen vir energije.
Razmere na trgu pa so le odraz teh prednosti. Fotovoltaika se v zadnjih nekaj letih
namreč neizmerno hitro razvija in ruši vsa pričakovanja in napovedi strokovnjakov na
tem področju. Ugotovili smo tudi to, da je fotovoltaika zelo učinkovita v kombinaciji z
vodikovimi gorivnimi celicami, ki omogočajo shranjevanje električne energije v obliki
vodika, kar dodatno prispeva k dobremu nadaljnjemu razvoju te industrijske panoge.
Zanimal pa nas je tudi vpliv optimizacije logističnih in ostalih procesov na zniţanje
stroškov sončne elektrarne in s tem morebitna pospešitev konkurenčnosti proti
primarnim virom pridobivanja električne energije. Ugotovili smo, da lahko ţe z boljšo
organizacijo logističnih procesov in procesov, ki nastopajo pri izgradnji sončne
elektrarne, znatno vplivamo na zmanjšanje stroškov. Z nekaj investicije v sodobnejšo in
kakovostnejšo opremo pa lahko še dodatno vplivamo na zniţanje stroškov. Prišli smo
tudi do spoznanja, da lahko z optimizacijo procesov zmanjšamo stroške dela le do neke
mere, stroški materiala pa se v odvisnosti od trga kontinuirano zmanjšujejo.
Predstavljajo 82 % stroškov in tako njihovo zniţanje bistveno vpliva na konkurenčnost
fotovoltaike s primarnimi viri pridobivanja električne energije.
Po naših ugotovitvah bo fotovoltaika v drţavah, najbolj razvitih na tem področju,
postala konkurenčna leta 2016 (Španija, Nemčija, Italija, Grčija), v večini ostalih drţav
pa nekje do leta 2020. Mi lahko z optimizacijo procesov znatno zniţamo stroške
postavitve sončne elektrarne, vendar na njeno konkurenčnost ne moremo vplivati. Za to
bo poskrbel trg s padanjem cen materiala.
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