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NASLOV 

Analiza smotrnosti postavitve sončnih kolektorjev za ogrevanje 

sanitarne vode ter podporo pri dogrevanju prostorov v prehodnih 

obdobjih 

IZVLEČEK 

V magistrskem delu smo obravnavali temo ogrevanja sanitarne vode na konkretnem 

primeru stanovanjske hiše v Solkanu ter želeli ugotoviti, ali so kolektorji na 

opazovani stavbi ugodna rešitev. Poleg ogrevanja sanitarne vode smo se osredotočili 

tudi na dogrevanje prostorov v prehodnih obdobjih. S pomočjo različnih analiz smo 

ugotovili, da so na opazovani lokaciji dobre razmere za postavitev kolektorjev. 

Opisali smo sončne kolektorje, vrste in delovanje ter njihove prednosti in slabosti ter 

jih s tehničnega in finančnega vidika primerjali s toplotnimi črpalkami.  

V poglavju o tehniških primerjavah smo sistem kolektorjev in toplotne črpalke 

primerjali predvsem glede na teoretične dobre in slabe lastnosti sistema. V 

finančnem delu pa smo najprej pregledali vrste sončnih kolektorjev ter cene na 

slovenskem trgu, nato pa smo s pomočjo kalkulacij in finančnih primerjav s 

toplotnimi črpalkami ugotovili, da so sončni kolektorji na dolgi rok nekoliko boljša 

izbira, saj bi glede na trenutne cene energentov z njimi v 20 letih prihranili več 

denarja, le doba vračanja bi bila pri toplotnih črpalkah nekoliko krajša. Kalkulacije 

smo naredili še za primer, da bi se cene kurilnega olja v prihodnje vsakih pet let 

zvišale povprečno za 25 % ter ugotovili, da bi se doba vračanja pri kolektorjih tako 

občutno skrajšala, čisti prihranki pa bi se še povečali. 

V zadnjem poglavju smo analizirali še možnost kombinacije sistema kolektorjev in 

toplotne črpalke zrak/voda za celoletno ogrevanje, ga primerjali z drugimi sistemi 

ogrevanja ter ugotovili, da bi bil le-ta zelo ekonomičen.  

KLJUČNE BESEDE 

obnovljivi viri energije, ogrevanje sanitarne vode, sončni kolektorji, toplotne črpalke 
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TITLE 

Installing solar collectors for purposes of heating sanitary water and 

supporting heating of premises in transitional periods: a viability 

analysis 

ABSTRACT 

In this thesis, we discussed the theme of hot water heating for a particular residential 

building case in Solkan and we wanted to determine if solar collectors are a good 

solution. At the same time we wanted to observe a system that would allow reheating 

places during transitional periods. Through analysis we found that the conditions for 

the installation of collectors on the observed location are very good. We described 

solar panels, their types, operation and the advantages and disadvantages of their use 

and then we compared the performance with by a technical and financial data of heat 

pumps.  

In the chapter of technical comparisons we compared panels and heat pump systems, 

with the emphasis on the theoretical advantages and disadvantages of the this two 

systems. In the financial part of the study we first examined types and prices of solar 

panels in Slovenia. Through calculations and financial comparison with heat pumps 

we found that in the long period the solar collectors are a slightly better choice 

because in 20 years we save more money only the payback period of the investment 

in the heat pumps is slightly shorter.  

We also made calculations for a case that the price of heating oil would change in the 

future with an average increase of 25% every five years and we found that the 

payback periods would be shortened and savings would be increased. 

In the last chapter we even analyzed the possibility of combination of solar panels 

and heat pump air / water heating for year-round, and compared this system to other 

heating systems and we found that is very economical.  

KEYWORDS 

renewable energy, sanitary hot water, solar collectors, heat pumps 
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1 UVOD 

V današnjih časih se veliko govori o prekomerni rabi energije in onesnaževanju 

okolja. Onesnaževanje okolja postaja vse večji globalen problem, saj še vedno 

uporabljamo veliko virov energije, ki niso prijazni do okolja oziroma niso t. i 

obnovljivi viri energije (v nadaljevanje OVE). V Evropi predstavljata ogrevanje in 

hlajenje stavb skoraj polovico končne porabe energije v gospodinjstvih in industriji. 

Tudi v slovenskih gospodinjstvih smo največ energije v letu 2010 porabili za 

ogrevanje prostorov (65,7 % končne porabe) in za ogrevanje sanitarne vode (15,9 % 

končne porabe) (Rutar, 2011). Glede na te podatke lahko sklepamo, da z 

zmanjšanjem porabe energije za ogrevanje lahko veliko prispevamo k ohranjanju 

čistega in boljšega okolja, v katerem živimo.  

Poleg problema prekomerne porabe energije ter onesnaževanja okolja nam ogrevanje 

prostorov in sanitarne vode predstavlja tudi veliko finančno breme. Pri izbiri 

ustreznega sistema ogrevanja je potrebno dobro premisliti in analizirati veliko 

dejavnikov, ki vplivajo na najboljšo izbiro novega ogrevalnega sistema. Uporaba 

OVE za ogrevanje prostorov in sanitarne vode je ključnega pomena za učinkovito 

zmanjšanje porabe energije ter znižanje stroškov ogrevanja.   

1.1 Obnovljivi viri energije za ogrevanje 

Obnovljivi ali alternativni viri energije so vsi viri, ki jih pridobimo iz stalnih 

naravnih procesov in se skozi čas obnavljajo. Med OVE štejemo sončno energijo, 

biomaso, hidroenergijo, vetrno ter geotermalno energijo. Uporaba teh virov ima 

veliko prednosti, zlasti pozitiven učinek na podnebje, stabilno dobavo energije ter 

dolgoročno gospodarsko korist. 

Največji potencial izkoriščanja OVE je sončna energija, ki jo lahko izkoristimo s 

sončnimi kolektorji in shranjevalniki toplote za pripravo tople vode ter ogrevanje 

prostorov oziroma s fotonapetostnimi sistemi, pa tudi s sončnimi koncentratorji za 

proizvodnjo električne energije. V magistrskem delu se bomo osredotočili na sončne 

kolektorje in možnosti ogrevanja sanitarne vode in prostorov z njihovo uporabo. 
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1.2 Opis problema  

Problem, s katerim se bomo ukvarjali v magistrskem delu, je poraba energije ter 

stroški, ki nastanejo pri ogrevanju vode in prostorov v hiši, v kateri živi štiričlanska 

družina. Stavba potrebuje predvsem nov sistem ogrevanja sanitarne vode v 

prehodnem obdobju (pomlad in jesen) in poleti, saj želimo znižati stroške ogrevanja 

vode, hkrati pa tudi uporabljati prijaznejši vir energije. Poleg ogrevanja sanitarne 

vode bomo analizirali sisteme, ki omogočajo tudi podporo pri ogrevanju. Sončni 

kolektorji predstavljajo ključen izziv za učinkovito varčevanje energije, vendar pa 

zgolj z njimi ni mogoče zadovoljiti potreb po celoletnem ogrevanju, saj pozimi 

pogoji za njihovo uporabo niso optimalni. Sončni kolektorji nam služijo predvsem za 

ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje prostorov v prehodnih obdobjih.  

1.2.1 Namen in cilj magistrskega dela 

V magistrskem delu bomo skušali ugotoviti, ali se investicija v sončne kolektorje 

obrestuje oz. ali je njihova postavitev na opazovani lokaciji smotrna. Zanimalo nas 

je, ali so kolektorji prava odločitev, glede na tehnični in finančni vidik, v primerjavi z 

nekaterimi drugi sistemi ogrevanja sanitarne vode. Analize in ugotovitve temeljijo na 

realnem primeru stanovanjske hiše v Solkanu. 
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2 ANALIZA OBJEKTA IN OKOLICE 

Preden začnemo z analiziranjem tehnologij in cen, ki jih ponuja trg, bomo analizirali 

stavbo, v kateri želimo postaviti nov sistem ogrevanja. Ko razmišljamo o postavitvi 

kolektorjev, je zelo pomemben sončni potencial na izbrani lokaciji, saj na 

učinkovitost kolektorjev vplivajo predvsem optimalne vremenske razmere. Podatki o 

zgradbi nam bodo služili za konkretno analizo in primerjavo ogrevalnih sistemov, saj 

potrebujemo čim več podatkov o površini strehe za postavitev kolektorjev ter ostalih 

informacij, ki vplivajo na delovanje sončnih sistemov.  

2.1 Analiza stavbe in prostorov 

Za ogrevanje prostorov in sanitarne vode v prehodnem obdobju se na analiziranem 

objektu trenutno uporablja toplotna črpalka na zrak. Čeprav lahko za toplotne črpalke 

trdimo, da so delno obnovljiv vir energije (za njihovo delovanje črpajo 70 % energije 

iz okolice, ostalih 30 % pa je električne energije), moramo poudariti, da je črpalka 

stara in manj učinkovita od novejših, zato želimo postaviti nov sistem za ogrevanje 

sanitarne vode in dogrevanje prostorov v prehodnih obdobjih. 

Površina strehe, na katero želimo postaviti kolektorje, je 90 m
2
, naklon strehe pa 

meri 20
0
. Pri tem podatku upoštevamo zgolj polovico strehe, ki je usmerjena proti 

jugu in je dnevno največ ur izpostavljena sončnemu sevanju. Na opazovani strani 

strehe se nahajata dve strešni okni, ki bi lahko nekoliko ovirali postavitev 

kolektorjev, vendar je skupnega prostora za postavitev želene površine kolektorjev 

zagotovo dovolj. Na sliki 1 lahko vidimo streho, na katero bi postavili sončne 

kolektorje. 



4 

 

 

Slika 1: Streha, na katero želimo postaviti kolektorje 

Strokovnjaki ocenjujejo, da potrebujemo v primeru ploščatih kolektorjev od 1,5 do 

1,8 m
2
 kolektorske površine na osebo za ogrevanje sanitarne vode (Novi ogrevalni 

sistemi, 2008). Glede na razpoložljivo površino strehe lahko sklepamo, da opazovana 

stavba izpolnjuje pogoje za postavitev ustrezne površine kolektorjev, saj v njej 

trenutno živijo štirje člani. 

V magistrskem delu ne bomo ocenili zgolj ustreznosti postavitve za potrebe po 

sanitarni vodi, temveč tudi možnost za dogrevanje prostorov v prehodnem obdobju 

(zlasti bi prišli v poštev v jesenskih večernih urah). Posledično nas zanima tudi 

površina bivalnih prostorov, ki bi jih ogrevali. Skupna površina prostorov v hiši je 

približno 100 m
2.
 Od tega bi dogrevali kuhinjo in dnevno sobo (40 m

2
), kopalnico 

(13 m
2
) ter hodnik (10 m

2
). Za ogrevanje bi torej upoštevali približno 63 m

2
 

površine.  

Pri odločanju za vgradnjo sončnih kolektorjev je količina sončne energije, ki jo 

imamo na voljo na obravnavani lokaciji, ključni dejavnik v analizah. Sončni 

potencial je odvisen od letnega časa, geografskih ter meteoroloških značilnosti. Po 

analiziranih podatkih glede površine strehe in prostorov bomo v naslednjem 

podpoglavju ocenili sončni potencial in vremenske razmere na lokaciji hiše. 
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2.2 Analiza sončnega potenciala na lokaciji stavbe 

Hiša se nahaja v Solkanu v bližini Nove Gorice, kjer so vremenske razmere za 

postavitev sončnih kolektorjev primerne. Pri analizi sončnega potenciala na lokaciji 

si bomo pogledali predvsem podatke o sončnem obsevanju, povprečnih temperaturah 

ter povprečnem številu sončnih in oblačnih dni v opazovani lokaciji. Poleti nam 

kolektorji služijo zgolj za ogrevanje sanitarne vode. Ob poletnih temperaturah 

zagotovo pridobimo dovolj toplote za zadovoljitev teh potreb. Zanima pa nas, ali 

lahko pridobimo dovolj toplote tudi pomladi in jeseni. V nadaljevanju si bomo 

pogledali nekaj meteoroloških podatkov v Novi Gorici za ti dve obdobji.  

2.2.1 Trajanje sončnega obsevanja 

Povprečno sončno obsevanje na kvadratni meter horizontalne površine je v Sloveniji 

približno 1.200 kWh/m
2
 (1.200 kW ustreza vsebnosti sproščene energije, pri 

izgorevanju približno 120 litrov kurilnega olja ali 120 m
3
 zemeljskega plina). Glede 

na tip kolektorja se lahko do 75 % (pri optimalnih pogojih)  sončnega sevanja 

pretvori v koristno toploto (Nekaj o sončnih kolektorjih, 2009).  

Na Goriškem povprečno sončno sevanje presega vrednost 1300 kWh/m
2
, kar je v 

primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami nad povprečjem in je torej dober sončni 

potencial za postavitev kolektorjev. (Kastelec in drugi, 2007, str. 76) 

Naslednje informacije, ki smo jih pridobili, so podatki o trajanju oz. številu ur 

sončnega obsevanja na lokaciji, kjer se nahaja hiša, saj čas sevanja za zbiranje 

potrebne toplote vpliva na učinkovito delovanje kolektorjev. Na sliki 2 lahko vidimo 

podatke glede povprečnega trajanja sončnega obsevanja za pomlad v Sloveniji od 

leta 1971 do 2000. 
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Slika 2: Povprečno število ur sončnega obsevanja za pomlad od leta 1971 do 2000 

(Podnebne razmere v Sloveniji, 2013) 

Iz slike 2 je razvidno, da je v pomladnih mesecih na opazovani lokaciji povprečno 

trajanje sončnega obsevanja od 480 do 520 ur, kar je glede na ostale lokacije v 

Sloveniji dober sončni potencial. Optimalen potencial imajo na Obali, saj je tam 

povprečno število ur nad 560. Podatki se nanašajo na uradne analize in meritve od 

leta 1971 do 2000. Trajanje sončnega obsevanja ima ključni pomen za učinkovito 

delovanje sončnih kolektorjev. Kolektorji, ki so izpostavljeni daljšemu obsevanju in 

višjim temperaturam, pridobijo več energije. Slika 3 nam prikazuje povprečno 

trajanje obsevanja za jesen. 
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Slika 3: Povprečno število ur sončnega obsevanja za jesen od leta 1971 do 2000 

(Podnebne razmere v Sloveniji, 2013) 

Iz slike 3 lahko razberemo, da imamo na opazovani lokaciji tudi jeseni dober sončni 

potencial v primerjavi z ostalimi regijami v Sloveniji. Jeseni bodo kolektorji 

nekoliko manj izpostavljeni sončnemu obsevanju, saj je povprečno število ur 

obsevanja med 440 in 480, torej nekoliko manj kot pomladi.  

2.2.2 Povprečne temperature 

Poleg trajanja sončnega obsevanja vplivajo na delovanje kolektorjev tudi zunanje 

temperature. V sledečem podpoglavju si bomo pogledali povprečne temperature v 

opazovanih obdobjih na meteorološki postaji v Biljah pri Novi Gorici, saj je ta 

najbližja uradna postaja glede na opazovano lokacijo. Povprečne temperature po 

mesecih od leta 2005 do leta 2011 prikazuje tabela 1. 
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Tabela 1: Pregled povprečnih temperatur po mesecih na Goriškem od 2005-2011 

(Povprečne temperature v Sloveniji, 2013) 

Povprečne temperature po mesecih (2005-2011), Bilje pri Novi Gorici 

MESEC LETO   

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 POVPREČJE 

APRIL 11,3 °C 12 °C 15 °C 11,7 °C 14 °C 12,4 °C 13,6 °C 13,1 °C 

MAJ 17,2 °C 16,2 °C 18,5 °C 17,6 °C 18,7 °C 16 °C 18,2 °C 17,5 °C 

JUNIJ 21,3 °C 21,1 °C 21,8 °C 21,2 °C 20,5 °C 20,7 °C 21,3 °C 21,1 °C 

SEPTEMBER 17,8 °C 18,9 °C 15,7 °C 16,5 °C 19,5 °C 16,7 °C 20,7 °C 18 °C 

OKTOBER 13,3 °C 14,9 °C 12,1 °C 13,4 °C 12,5 °C 11,9 °C 11,9 °C 12,9 °C 

NOVEMBER 7,4 °C 9 °C 6,9 °C 8,5 °C 9,6 °C 9,5 °C 7,6 °C 8,4 °C 
 

V tabeli 1 smo opazovali povprečne temperature v izbranem obdobju za mesece 

april, maj, junij, september, oktober ter november. Najbolj nas zanimajo podatki za ta 

prehodna obdobja. Iz tabele je razvidno, da se povprečne temperature za določen 

mesec z leti niso veliko spreminjale. Najboljša obdobja za uporabo kolektorjev so 

maj (povprečna temperatura 17,5 °C), junij (21,1 °C) in september (18 °C). Oktobra, 

novembra in aprila so pogoji nekoliko slabši, saj so povprečne temperature občutno 

nižje. Kljub temu lahko zadoščajo za uporabo določenih tipov kolektorjev, saj 

nekatere vrste delujejo optimalno tudi pri nižjih temperaturah in slabših vremenskih 

razmerah (več v nadaljevanju dela).  

2.2.3 Padavine in sončni dnevi 

Pomembni pogoji pri delovanju kolektorjev so sončni in jasni dnevi, kjer sonce 

neposredno seva na njihovo površino. V tem podpoglavju si bomo pogledali število 

sončnih in oblačnih dni ter dni s padavinami na meteorološki postaji v Biljah.  

Ugotoviti želimo, ali so pogoji za postavitev kolektorjev dobri ali ne v primerjavi z 

ostalimi slovenskimi regijami. Tabela 2 prikazuje število jasnih in oblačnih dni ter 

dni s padavinami od leta 2009 do 2011 za meteorološke postaje po Sloveniji. Ostali 

dnevi so bili dnevi s točo, snegom in nevihtami. 
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Tabela 2: Število jasnih, oblačnih ter deževnih dni po meteoroloških postajah 2009-

2011 (Meteorološki podatki po postajah, 2013) 

Vlažnost, padavine, oblačnost in vetrovi po meteoroloških postajah 2009-2011, 
Slovenija  

  

2009 2010 2011 

Število 
dni z 

dežjem  

Število 
jasnih 

dni 

Število 
oblačnih 

dni 

Število 
dni z 

dežjem 

Število 
jasnih 

dni 

Število 
oblačnih 

dni 

Število 
dni z 

dežjem 

Število 
jasnih 

dni 

Število 
oblačnih 

dni 

Bilje pri Novi 
Gorici 137 83 87 147 62 106 105 115 64 
Letališče Jožeta 
Pučnika 
Ljubljana 141 30 127 141 20 155 98 62 114 

Celje 137 43 115 146 25 150 91 69 103 

Črnomelj, 
Dobliče 149 66 141 152 54 157 110 112 117 

Kočevje 152 39 148 148 27 176 109 76 131 

Kredarica 80 30 127 71 29 140 74 64 99 

Lesce 138 60 112 129 42 149 110 95 97 

Ljubljana, 
Bežigrad 150 38 123 157 19 145 110 63 114 

Maribor 124 31 111 117 38 137 85 43 100 

Murska Sobota 123 48 125 119 31 146 92 63 110 

Novo mesto 132 58 123 136 39 145 107 88 116 

Portorož, 
Letališče 117 92 80 143 71 96 79 143 63 

Postojna 140 55 117 156 47 137 100 107 91 

Rateče, Planica 122 77 95 132 71 134 103 114 79 

Šmartno pri 
Slovenj Gradcu 126 32 120 137 22 137 99 49 101 

 

Če primerjamo podatke v tabeli 2, lahko ugotovimo, da je bilo število sončnih dni v 

Biljah med najvišjimi v Sloveniji v zadnjih treh letih. Leta 2011 je bilo več sončnih 

dni le v Portorožu, tudi pretekla leta je bilo na Goriškem v povprečju največ jasnih 

dni v primerjavi z ostalimi regijami. Na opazovanem področju je bilo tudi veliko 

deževnih dni, saj je zahodna Slovenija padavinam bolj izpostavljena. Tako je bilo v 

npr. Biljah leta 2009 kar 137 dni s padavinami, leta 2010 pa celo 147 dni. Po celi 

državi je bilo leta 2011 bistveno manj dni z dežjem. 
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2.2.4 Sklep 

Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da so vremenske razmere na opazovani 

lokaciji v povprečju dobre glede na ostale opazovane regije. Lokacija je dobro 

izpostavljena sončnemu obsevanju in prav tako bi povprečne temperature v 

opazovanih obdobjih morale zadostovati za njihovo delovanje. Pri analizah sončnega 

potenciala v Sloveniji je potrebno omeniti, da ni velikih razlik po raznih regijah ter 

da je na splošno potencial sončnega sevanja za postavitev kolektorjev v celotni 

državi dober. Izpostaviti smo želeli podatek, da je na lokaciji opazovane stavbe 

potencial nadpovprečno dober v primerjavi z drugimi kraji. 

Teoretično je torej postavitev kolektorjev smotrna, saj lokacija izpolnjuje osnovne 

pogoje za njihovo učinkovito delovanje. V nadaljevanju bomo podrobneje pregledali 

delovanje kolektorjev ter obstoječe tipe kolektorjev. Ti podatki bodo služili za 

natančnejšo analizo in primerjavo z ostalimi viri ogrevanja ter za končne ugotovitve. 
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3 PREGLED TEHNOLOGIJ SONČNIH KOLEKTORJEV 

Preden začnemo razmišljati o investiciji v kolektorje, je potrebno dobro poznati 

njihovo delovanje, sestavo, vrste ter prednosti in slabosti njihove uporabe. 

Pomembno je tudi razlikovati sončne kolektorje in sončne celice (ali fotovoltaične 

sisteme), saj gre za dva različna načina izkoriščanja sončne energije. Sončne celice 

spreminjajo svetlobo sonca neposredno v električno energijo, medtem ko kolektorji 

izkoristijo sončno energijo za segrevanje tekočine, ki jo uporabljamo za ogrevanje 

sanitarne vode in prostorov. 

3.1 Namen uporabe kolektorjev 

Pri sončnih kolektorjih je prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, namen njihove 

uporabe. Vprašati se moramo, ali jih potrebujemo zgolj za ogrevanje sanitarne vode 

ali tudi za ogrevanje prostorov. Namen uporabe kolektorjev nam služi pri odločitvi o 

številu in površini kolektorjev, ki jih moramo postaviti, saj bomo v primeru, da jih 

bomo uporabljali tako za ogrevanje sanitarne vode kot tudi dogrevanje prostorov, 

potrebovali bistveno več. Glede na namen uporabe določimo smer in kot postavitve, 

tako da izkoristimo največ sončne energije. Optimalni nagibni kot je odvisen od časa 

koriščenja kolektorjev, ker se položaj sonca preko leta spreminja. Za Slovenijo je 

glede na čas koriščenja nagibni kot med 35-45° idealen kompromis. (Nekaj o sončnih 

kolektorjih, 2009). 

Pri načrtovanju sončnega sistema za ogrevanje sanitarne vode je pomembno, da 

upoštevamo število oseb ter povprečno rabo vode posamezne osebe na leto. Le tako 

se lahko najbolje odločimo za vrsto kolektorjev in površino, ki jo potrebujemo za 

svoje potrebe. Upoštevati moramo dejstvo, da imamo sončno energijo na razpolago 

le določen čas v dnevu ter da bo v nekaterih dneh sonce šibkejše npr. v oblačnih ali 

deževnih dnevih, zato potrebujemo tudi ustrezne hranilnike tople vode. Obstaja več 

vrst hranilnikov tople vode: od konvecionalnih solarnih hranilnikov do modernejših 

plastnih hranilnikov (omogočajo vsaj 5 % boljši izkoristek). 

Hranilnike tople vode je potrebno tudi pravilno zaščititi, kar lahko storimo z raznimi 

zaščitami. Velikost hranilnika je odvisna predvsem od porabe vode posamezne 

osebe. Strokovnjaki priporočajo, naj bo približno 1,5-2 krat večja od dnevne porabe 
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tople vode. S kolektorji lahko ogrejemo do 60-70 % letne porabe tople vode. (Novi 

ogrevalni sistemi, 2008, str. 28) 

Sončni kolektorji se uporabljajo v večji meri za ogrevanje sanitarne vode, saj za 

ogrevanje prostorov potrebujemo večje in učinkovitejše kolektorje. Ko uporabljamo 

kolektorje tudi za ogrevanje prostorov, uporabljamo kombinirane hranilnike, v 

katerih se nahaja tudi voda za radiatorje. Med raznimi izvedbami hranilnikov 

obstajajo tudi hranilniki z vgrajenim gorilnikom za dodatno dogrevanje. (Novi 

ogrevalni sistemi, 2008) 

3.2 Delovanje 

Sončni kolektorji nam služijo kot zbiralniki energije, s katerimi ogrevamo medij za 

prenos toplote in ne same vode v ogrevalnem sistemu. Običajno je medij voda, ki se 

mu doda sredstvo proti zmrzovanju. Glavni element sončnih kolektorjev je črna 

površina kolektorjev, ki preko absorbcijske folije nabira energijo ter jo prenaša na 

cevni sistem (v katerem se nahaja ogrevalna tekočina). Ko kolektor zbere dovolj 

toplote, se vklopi solarni krog, ki ogreto tekočino poganja in vodi do hranilnikov 

toplote.  

Glavni deli, ki sestavljajo celoten sončni sistem ogrevanja, so: sončni kolektorji, 

napeljava od kolektorjev do hranilnika tople vode - bojlerja, hranilnik tople vode, 

črpalčni set, raztezna posoda s stenskim nosilcem in priklopno cevjo ter solarna 

kontrolna enota. Delovanje solarnega kroga za ogrevanje vode in prostorov prikazuje 

slika 4.  
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Slika 4: Sončni sistem kolektorjev za ogrevanje prostorov in sanitarne vode (Princip 

delovanja solarnega sistema, 2013) 

Na sliki 4 lahko vidimo solarni sistem, kjer se pridobljena toplota od kolektorjev 

preko vode v ceveh prenaša do kombiniranega hranilnika ter nato preide na medij za 

ogrevanje radiatorjev ali sanitarne vode. Hranilniki vode so zelo pomemben element 

pri uporabi sončnih kolektorjev. Na splošno ločimo naslednje izvedbe hranilnikov: 

- ogrevanje vode s pretočnim sistemom (voda se pretaka po cevnem sistemu, ki je 

povezan z izmenjevalnikom toplote; toploto prejema med pretakanjem vode iz 

hranilnika), 

- ogrevanje vode s sistemom »hranilnik v hranilniku« (v hranilniku toplote je še 

zalogovnik za porabno in pitno vodo, ki jo ogreva hranilnik) (Novi ogrevalni sistemi, 

2008, str. 29). 

3.3 Vrste sončnih kolektorjev 

Poznamo več vrst sončnih kolektorjev, ki se razlikujejo predvsem po kvaliteti in 

učinkovitosti. Sončne kolektorje delimo glede na zasnovo in tehnologijo izdelave. 

Glede na trenutno ponudbo delimo sončne kolektorje na štiri generacije, in sicer: 
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- Prva generacija: ploščati (ravni) kolektorji. 

- Druga generacija: vakuumski »vsestekleni« cevni kolektorji z direktnim 

prenosom - sistem ˝cev v cevi˝. Ti so zgrajeni na osnovi dveh nameščenih 

steklenih cevi, ki sta ena v drugi. V prostoru med njima je vakuum. Zunanja 

površina notranje cevi je prekrita s toplotno absorbcijsko snovjo in vsebuje 

grelno tekočino.  

- Tretja generacija: vakuumski U-cevni sončni kolektorji z direktnim 

prenosom. Ti kolektorji so različica prej omenjenega steklenega 

vakuumskega cevnega sončnega kolektorja. Še vedno uporabljajo princip 

dvojne steklene cevi za absorbcijo sončne energije. Toda namesto grelne 

tekočine neposredno v notranji stekleni cevi ima ta vrsta naprav kovinsko cev 

oblike U, ki je napolnjena z grelno tekočino. V stiku z U-cevjo in notranjo 

stekleno površino se nahaja kovinska folija, ki prenaša toploto s steklene 

stene na tekočino, ki se pretaka po U-cevi. (Tipi sončnih kolektorjev, 2013) 

- Četrta generacija: vakuumski indirektni cevni kolektorji – sistem »heat pipe«. 

To so najmodernejša vrsta kolektorjev, pri katerih vsaka cev tvori zaprt 

tokokrog, kjer kroži tekočina. Ta se najprej upari, nato pa ob kondenzaciji 

odda toploto solarnemu sistemu. Tako lahko dosegamo relativno visoke 

temperature in izredno visoko učinkovitost. (Novi ogrevalni sistemi, str. 27) 

3.3.1 Ploščati kolektorji 

Ploščati sončni kolektorji (slika 5) so trenutno še vedno najbolj razširjeni, saj so 

zaradi enostavne sestave tudi najcenejši. 
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Slika 5: Ploščati ravni kolektor in notranja sestava (Flat-plate solar collector, 2013) 

Slika 5 prikazuje notranjo sestavo ter glavne dele ploščatih kolektorjev. Ti kolektorji 

so običajno sestavljeni iz bakrenih ali aluminijastih cevi, ki so prekrite z absorpcijsko 

ploščo, prek katere grelni medij v ceveh sprejema pridobljeno toploto. Na zgornji 

strani kolektorja je nameščeno posebno solarno steklo z visoko prosojnostjo ter 

obstojnostjo na mehanske poškodbe.  

Prednosti ploščatih kolektorjev sta zagotovo enostavna sestava in cena, glavna 

slabost pa je predvsem slab izkoristek, saj se veliko toplote porazgubi nazaj v okolico 

skozi stekleno ploščo in izolacijo na zadnji strani ohišja. Ta vrsta sončnih kolektorjev 

se slabo obnese v hladnejših obdobjih. Njihov toplotni odziv je  razmeroma počasen, 

saj v primeru hitrega spreminjanja sončnega obsevanja niso zmožni dovolj hitro 

izkoristiti in segreti medij do želenih temperatur. Zelo pomemben podatek za 

obravnavan primer je, da so ti kolektorji lahko učinkoviti le, če so zagotovljeni 

ugodni klimatski pogoji, in sicer zunanja temperatura vsaj 18 °C in visoka stopnja 

osončenja. (Nekaj o sončnih kolektorjih, 2009) 

Iz prejšnjih podatkov o povprečnih temperaturah v lokaciji stavbe (glej str. 7), lahko 

sklepamo, da ti kolektorji niso najboljša izbira za naše potrebe, saj nam predvsem v 

aprilu, oktobru in novembru zaradi prenizkih temperatur ne bi služili. 
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3.3.2 Vakuumski cevni kolektorji  

Osnovna razlika med ploščatimi in vakuumskimi kolektorji je, da se pri slednjih 

absorberji nahajajo v vakuumu, kar omogoča izogibanje toplotnim izgubam in večjo 

učinkovitost. S tem dosegamo višje temperature in boljši izkoristek kolektorjev tudi 

pri nižji stopnji sončnega sevanja, saj ti kolektorji sprejemajo tudi difuzijsko svetlobo 

(oblačnost), ki jim omogoča učinkovitejše delovanje tudi v hladnejših dneh in ob 

slabših vremenskih pogojih. Prav zaradi njihove kompleksnejše sestave in boljše 

učinkovitosti so ti kolektorji nekoliko dražji od ploščatih. 

Cevni vakuumski kolektorji z direktnim pretokom so zgrajeni na osnovi dveh 

steklenih cevi iz solarnega stekla, ki sta nameščeni ena v drugi, med njima pa je 

vakuum. V absorberju se nahaja toplotno-izmenjevalna cev, skozi katero se 

neposredno pretaka nosilni medij toplote. Nosilni medij toplote se segreva 

razmeroma hitro, medtem ko vakuumska izolacija med cevema zagotavlja majhne 

toplotne izgube sistema. (Nekaj o sončnih kolektorjih, 2009) 

Na sliki 6 lahko vidimo osnovno sestavo cevnih vakuumskih kolektorjev z direktnim 

prenosom.  

 

Slika 6: Vakuumski kolektorji (Nekaj o sončnih kolektorjih, 2009) 

Kot smo prej omenili, so tudi toplotne izgube bistveno manjše. Zaradi njihove 

učinkovitosti so primerni tudi za podporo ogrevanju, saj delujejo celo leto in tudi 

veter minimalno vpliva na njihovo delovanje. (Vakuumski sončni kolektorji, 2013) 
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Za naš primer bi prišli bolj v poštev ti kolektorji, saj niso toliko odvisni od vremena 

in sončnega sevanja. 

Kljub temu imajo vakuumski kolektorji tudi nekaj slabosti. Ena glavnih 

pomanjkljivosti vakuumskih kolektorjev »cev v cevi« je ta, da ne zdržijo bistvenega 

nadtlaka, zato običajno ne morejo delovati v sistemu zaprte zanke pri povišanih 

temperaturah grelne tekočine. Ti kolektorji ne smejo biti priključeni neposredno na 

sistem sanitarne tople vode, ampak morajo biti opremljeni s pomožnim vodnim 

vsebnikom. Naslednja pomanjkljivost je, da v primeru, ko ena cev poči celoten 

sistem preneha delovati. Slabosti so tudi počasen delovni odziv in razmeroma 

težavna montaža, ena bistvenih pomanjkljivosti teh kolektorjev pa je njihova krhkost, 

saj se lahko uničijo ob udarcu s tršim predmetom.  

Slabost U-cevnih vakuumskih kolektorjev z direktnim prenosom je ta, da povezave 

U-cevi zahtevajo veliko varjenih spojev, zato ugotavljanje poškodovanih mest in 

popravilo zahtevata veliko časa. Običajno je bolje zamenjati kar celo skupino U-cevi 

že pri najmanjšem puščanju. Še ena njihova pomanjkljivost so komponente kot sta 

folija ter U-cevi, ki niso zaščitene v vakuumu in so tako izpostavljene kontaminaciji 

in oksidaciji. Posledično pride do vdora prahu ter korozije (predvsem folije), s čimer 

se lahko faktor prenosa toplote poslabša. Poleg tega niso tako učinkoviti ob megli, 

njihova življenjska doba pa je nekoliko krajša od ploščatih kolektorjev. (Nekaj o 

sončnih kolektorjih, 2009) 

3.3.3 Heat pipe 

Cevni vakuumski sončni kolektorji po sistemu Heat pipe so najnovejša, četrta 

generacija sončnih kolektorjev. Sestavljeni so iz dvojnih steklenih cevi, v katerih je 

zrak iz notranjosti cevi odstranjen do praktično popolnega vakuuma. S tem  se 

bistveno zmanjšajo toplotne izgube v okolico. Steklena cev v kolektorju vsebuje 

manjšo bakreno cev, ki je napeljana po vsej dolžini absorberja in v kateri se nahaja 

tekočina z zelo nizkim vreliščem. Omenjena cev deluje kot visoko učinkovit 

prenosnik toplote v povezavi z uparjalnim in kondenzacijskim delom. Pod vplivom 

sončne toplote se posebna tekočina v bakreni cevi uplini že pri zelo nizkih 

temperaturah, nato se dviga do vrha kolektorja, kjer odda toploto nosilcu toplote in 

pri tem kondenzira. Kondenzirana tekočina nato spolzi po cevi navzdol, kjer se 
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postopek ponovi. Prenosni medij pri teh kolektorjih je običajno glikol. Glikol se 

uporablja namesto vode, saj bi ta pozimi zmrznila in zaradi povečanega volumna 

ledu bi razneslo cevi v zbiralniku. Segret glikol teče po dobro toplotno izolirani cevi 

v zalogovnik, medtem ko ohlajen odteče nazaj do kolektorjev, kjer se zopet segreje. 

Kadar je zelo toplo, se glikol hitro segreva in mora zato tudi hitreje krožiti, da odda 

energijo in ne zavre. (Nekaj o sončnih kolektorjih, 2009) 

Na sliki 7 lahko vidimo shemo, ki prikazuje osnovni princip delovanja teh 

kolektorjev. 

 

Slika 7: Delovanje vakuumskih »heat pipe« kolektorjev (Vakuumski sončni 

kolektorji, 2013) 

Bistvena prednost teh kolektorjev je, da so trenutno najbolj učinkoviti (tudi do 64 % 

bolj učinkoviti kot npr. ploščati), toplotne izgube pa so minimalne. Druga prednost 

je, da učinkovito izkoriščajo energijo tudi v kratkih intervalih osončenja, saj 

temperatura grelne tekočine hitro naraste in kolektor hitro izkoristi razpoložljivo 

sončno toploto. (Tipi sončnih kolektorjev, 2013) 

Glavna slabost pa je bistveno višja cena na trgu zaradi njihove zahtevnejše sestave. 

Strokovnjaki kljub temu ocenjujejo, da bodo v prihodnosti zaradi izjemnih prednosti 

kmalu prevladovali na trgu. (Sončni kolektorji – Heat pipe, 2013) 
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3.4 Prednosti in slabosti kolektorjev v primerjavi z drugimi viri 

Ko razmišljamo o postavitvi sončnih kolektorjev, nas zanimajo predvsem prednosti, 

ki jih pridobimo z njihovo montažo, v primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja.  

Uporaba kolektorjev ima tako kot drugi viri določene prednosti in slabosti. Glavne 

prednosti uporabe sončnih kolektorjev so: 

- prijaznost do okolja, saj z uporabo kolektorjev in sončne energije dolgoročno 

zmanjšujemo emisije škodljivih snovi, 

- učinkovito izkoriščanje tako imenovane »poceni« energije, saj sonce vsak dan 

zastonj ponuja ogromne količine energije,  

- nizki stroški vzdrževanja,  

- varčevanje energije, 

- država podpira uporabo kolektorjev z raznimi subvencijami, 

- neodvisnost od cen energentov, kot sta olje in plin, 

- dolga življenjska doba (od 20 do 25 let).  

Glavna prednost sončnih kolektorjev je zagotovo ta, da nam omogočajo izrabo 

obnovljivih virov energije in prinašajo pozitivne učinke na okolje. Poleg pozitivnih 

učinkov na okolje pa omogočajo tudi varčevanje energije in znižanje stroškov za 

ogrevanje. Uporaba kolektorjev spada med tiste sisteme, ki jih subvecionira država, 

tako da lahko računamo na finančno pomoč, če se odločimo za njihovo postavitev.  

Poleg vseh pozitivnih lastnosti imajo kolektorji tudi določene slabosti. Glavne 

slabosti sončnih kolektorjev so: 

- odvisnost od vremena in sezone, 

- težka montaža in manj učinkovito delovanje na posameznih lokacijah, 

- le dobro izolirane objekte lahko učinkovito ogrevamo, 

- cena boljših in učinkovitejših kolektorjev. 
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Glavna slabost sončnih kolektorjev tako kot vseh ostalih sistemov za izkoriščanje 

sončne energije je v tem, da so odvisni od vremena in obsevanja v določenih 

lokacijah. Če želimo optimalno delovanje naprav, jih je potrebno postaviti na mesta, 

ki dosežejo določeno stopnjo obsevanja. Računati moramo tudi, da bodo kolektorji v  

daljšem deževnem obdobju manj učinkoviti. Če želimo uporabljati kolektorje tudi za 

ogrevanje prostorov, moramo upoštevati, da nam lahko proizvedejo le določeno 

količino toplote, zato so lahko učinkoviti le za ogrevanje dobro izoliranih objektov. 

Še ena slabost je lahko velika cenovna razlika dobrih in slabih kolektorjev. Za boljše 

kolektorje bomo morali odšteti več denarja, čeprav bomo po drugi strani z uporabo 

slabših kolektorjev stežka pridobili dovolj energije za svoje potrebe.  

Za natančnejšo analizo si bomo v naslednjem poglavju pogledali, kakšne so tehnične 

prednosti in koristi sončnih kolektorjev v primerjavi z ostalimi viri. 
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4 TEHNIČNA PRIMERJAVA SONČNIH KOLEKTORJEV Z DRUGIMI VIRI 

OGREVANJA 

Ker se v raziskavi osredotočamo predvsem na ogrevanje vode in prostorov zgolj v 

prehodnih obdobjih, je pomembno, da kolektorje primerjamo s podobnimi sistemi, ki 

služijo tem zahtevam. Eden teh sistemov, ki se danes uporablja za takšne potrebe, so 

toplotne črpalke. Hiša, ki jo analiziramo, že ima toplotno črpalko. Črpalka pa je že 

zelo stara in njena življenjska doba se počasi izteka. Poleg tega je manj učinkovita, 

kot so novejše črpalke. V tem poglavju smo se osredotočali na primerjavo podatkov 

o toplotnih črpalkah in sončnih kolektorjih. Cilj, ki smo si ga zastavili, je ugotoviti, 

kakšne so bistvene tehnične razlike uporabe teh sistemov, kar bo podlaga za analizo 

in izračun razlik v investicijah. Najprej bomo opisali, kakšne so teoretične tehnične 

zmogljivosti kolektorjev, sledil bo kratek uvod in opis toplotnih črpalk ter nato 

primerjava teh dveh sistemov. 

4.1 Zmogljivosti sončnih kolektorjev 

Ko govorimo o uporabi sončnih kolektorjev za ogrevanje, nas dejansko najbolj 

zanima njihova zmogljivost. Zanima nas, koliko potreb po topli vodi lahko 

zadostimo s temi sistemi ter kakšne so njihove glavne prednosti. Prednosti sončnih 

kolektorjev so nam že znane, medtem ko bomo njihovo zmogljivost analizirali v tem 

podpoglavju. Iz raznih člankov in virov je mogoče pridobiti informacije, da s 

kolektorji lahko pokrijemo cca. 60-70 %  letnih potreb po topli vodi. (Novi ogrevalni 

sistemi, 2008, str. 28) 

Že večkrat smo omenili, da so za delovanje sončnih sistemov zelo pomembni zunanji 

vplivi, kot so sončno sevanje, temperatura zraka, kot in smer postavitve ter sama 

vrsta in zmogljivost kolektorjev. Ko ocenjujemo postavitev kolektorjev, moramo 

upoštevati tudi njihovo površino ter potrebe, za katere jih želimo postaviti. Če želimo 

ugotoviti, kolikšna je zmogljivost kolektorjev, moramo uporabiti natančnejše 

izračune. Za teoretični izračun zmogljivosti si bomo pomagali z metodo f-CHART. 

Metodo in program za izračun smo pridobili prek spleta na navedenem viru (Kos, 

2007).  
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4.1.1 Metoda f-CHART 

Namen metode f-CHART je izračun f -ja, ki nam predstavlja del vroče vode, ki ga 

zagotavlja solarni sistem (solarni delež). Ko je izračunan f, lahko določimo delež 

obnovljivih virov energije, ki lahko nadomeščajo konvencionalne vire energije za 

pripravo tople vode. Bistvo te metode je, da nam omogoča izračun mesečne količine 

energije, ki jo pridobimo z upoštevanjem parametrov, kot so mesečno sončno 

sevanje, temperatura zraka in obremenitev sistema. Metoda f-CHART spada med 

najbolj uporabljene metode za izračun stopnje pokritja potreb sončnih kolektorjev. 

(Clean Energy, 2004, str. 29-31) 

Z opisano metodo smo izračunali, koliko potreb po topli vodi lahko pokrijemo s 

sončnimi kolektorji v mesecih, ki jih najbolj opazujemo, in sicer v aprilu, maju, 

juniju, septembru in oktobru. Vpisali smo vrednosti, ki smo jih že ugotovili v 

prejšnjih poglavjih dela ter izbrali podatke naključnega sončnega sistema na trgu, ki 

ustreza našim potrebam in zahtevam. Ponudba kolektorjev na trgu je sicer zelo 

raznolika. Ugotovili smo, da bi za naš primer najbolj ustrezali vakuumski sončni 

kolektorji, saj so ploščati preveč odvisni od zunanjih temperatur in vremenskih 

vplivov. Sledeče izračune smo torej naredili za vakuumski kolektor, za katerega smo 

si najprej pogledali nekaj tehniških lastnosti, ki so služile nadaljnjim izračunom. 

Glavni kriteriji, ki smo jih upoštevali za izbiro kolektorja, so bili vrsta solarnega seta 

(poleg ogrevanja sanitarne vode želimo, da nam omogoča tudi dogrevanje 

prostorov), bivalna površina ogrevanja (do 100 m
2
) ter število uporabnikov, katerim 

zadostuje za ogrevanje vode (vsaj 4 člani).  

Izbrani solarni set, ki smo ga analizirali, ima sledeče lastnosti (Vir: Solarix sončni 

sistemi, 2013): 

- tip kolektorja: Vakuumski sončni kolektor Optimum 850, 

- število uporabnikov: 2-6, 

- površina ogrevanja: do 100 m2, 

- število kolektorjev v paketu: 6 kom (skupna površina 12,48 m
2
), 

- solarni zalogovnik toplote z integriranim bojlerjem: 620 l. 
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Za izračun z metodo f-CHART smo potrebovali še podatke o postavitvi 

sprejemnikov, hranilniku tople vode ter približne porabe tople vode v litrih na dan. S 

temi podatki smo s pomočjo programa pridobili rezultat o stopnji pokritosti potreb po 

topli vodi za opazovan solarni sistem. V tabeli 3 so prikazani podatki, ki smo jih 

vstavili v program za izračun. 

Tabela 3: Tabela podatkov za izračun vrednosti f po metodi f-CHART za oceno 

primernosti izbranega solarnega sistema 

LASTNOSTI SOLARNEGA KOLEKTORJA 

Površina enega sprejemnika 2,08 m2 

Število sprejemnikov 6 kom 

Optična učinkovitost 0.75 

Toplotna prehodnost 6.5 W/m2K 

POSTAVITEV SPREJEMNIKOV  

Odstopanje od smeri jug 0 

Nagib strehe 20 ° 

Zemljepisna širina  (od 45°55'do 
46°68' za Slovenijo) 

46 ° 

Lokacija Nova Gorica 

Odbojnost okolice 
sprejemnikov (zemlja) 

0,4 

PODATKI O HRANILNIKU TOPLE VODE 

Želena temperatura vode 45 °C 

Velikost hranilnika (l) 620 l 

Faktor prenosnika toplote 0,90 

Debelina izolacije hranilnika 5 cm 

POTREBE PO TOPLI VODI  

Celodnevna potrošnja vode 240 l 

Potrošnja na osebo srednja 

Število uporabnikov 4 

 

V tabeli 3 lahko najdemo nekaj glavnih podatkov, ki smo jih vnesli v program za 

izračun pokritja potreb po topli vodi. Najprej smo navedli nekaj osnovnih tehniških 

lastnosti kolektorjev, kot so površina enega sprejemnika (2,08 m
2
), število 

sprejemnikov, optično učinkovitost, ki je ≥75 % ter toplotno prehodnost 6,5 W/m
2
K 

(Atlas solar SK-U15, 2013). Sledil je vpis podatkov o kraju, kjer jih želimo postaviti. 

Vpisali smo nagib strehe, zemljepisno širino, ki velja za Slovenijo, lokacijo 
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postavitve - Nova Gorica (program s tem podatkom upošteva tudi povprečne 

temperature v tem kraju) ter odbojnost okolice. V okolici hiše je predvsem zemlja, 

zato je program sam določil odbojnost, ki znaša 0,40. V naslednjem koraku smo 

vpisali še podatke o hranilniku toplote, ki ga dobimo v izbranem solarnem paketu. 

Najprej smo določili želeno temperaturo vode (vodo želimo ogrevati na 45 °C, saj je 

to minimalna temperatura), nato velikost hranilnika, ki znaša 620 l. Vpisali smo še 

faktor prenosnika toplote ter debelino izolacije hranilnika. V zadnjem koraku smo 

določili še, kakšne bodo potrebe po topli vodi. Vpisali smo približno potrošnjo vode 

na osebo (srednja) ter število uporabnikov vode. Običajno je ocenjena poraba vode 

na osebo 60 l na dan, kar za štiričlansko družino pomeni 240 l celodnevne potrošnje. 

Ostale podatke, ki so potrebni za izračun, je program določil sam glede na vpisane 

parametre. Rezultat izračuna prikazuje tabela 4.  

Tabela 4: Letna stopnja pokritja potreb po topli vodi z uporabo izbranega solarnega 

seta (vakuumski U-cevni sistem z zalogovnikom) 

MESEC 
STOPNJA POKRITJA 

POTREB 

JANUAR 22 % 

FEBRUAR 44 % 

MAREC 68 % 

APRIL 85 % 

MAJ 99 % 

JUNIJ 100 % 

JULIJ 100 % 

AVGUST 100 % 

SEPTEMBER 96 % 

OKTOBER 75 % 

NOVEMBER 28 % 

DECEMBER 14 % 

POVPREČNO 
LETNO 

POKRITJE 
69 % 

 

V tabeli 4 je prikazano, koliko potreb lahko teoretično pokrijemo z uporabo 

izbranega sistema na opazovani lokaciji. Kot vidimo, bi lahko pokrili skoraj 70 % 

potreb po topli vodi v enem letu. Tabela nam prikazuje, da bi kolektorji v poletnem 

času zadostovali za vse potrebe (100 %), pozimi pa bi z njihovo uporabo pokrili le 
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minimalen delež. Ta podatek potrjuje dejstvo, da zgolj uporaba sončnih kolektorjev v 

zimskem času ne zadostuje našim potrebam. Zanimiv je rezultat, da bi v prehodnih 

obdobjih, ki jih opazujemo, pokrili povprečno skoraj 91 % potreb (april 85 %, maj 99 

%, junij 100 %, september 96 % ter oktober 75 %). 

4.1.2 Sklep o teoretični zmogljivosti kolektorjev 

Z analizami in izračuni, ki smo jih opravili, smo ugotovili, da so kolektorji v teoriji 

dobra izbira za opazovano situacijo. Z njimi lahko pokrijemo večji del potreb po 

topli sanitarni vodi. V nadaljevanju dela smo tehnične zmogljivosti sončnih 

kolektorjev primerjali še s toplotnimi črpalkami. Preden smo začeli s kalkulacijami 

investicij, smo želeli imeti čim več informacij glede tehniških vidikov obeh sistemov, 

tako da smo lahko v zaključkih dela podali natančnejše ugotovitve in sklepe. 

4.2 Toplotne črpalke 

Toplotne črpalke ne uvrščamo neposredno v obnovljive sisteme za ogrevanje, saj za 

svoje delovanje potrebujejo tudi električno energijo. Običajno pridobijo 70-80 % 

potrebne energije iz okolja, medtem ko potrebujejo ostalih 20-30 % električne 

energije za pogon kompresorja. Kljub temu zagotovo spadajo med varčne in okolju 

prijazne sisteme za dogrevanje prostorov ter sanitarne vode.  

Toplotne črpalke so naprave, ki izkoriščajo zunanjo toploto zraka, zemlje, podtalnice 

ter odpadno toploto prezračevanja in s kondenzacijo delovnega sredstva dovajajo 

toploto v prostor. Črpalke zagotavljajo velike prihranke pri stroških ogrevanja, ne 

zavzemajo veliko prostora ter so okolju prijazne, saj je toplota, ki jo jemljejo iz 

okolice v različnih snoveh akumulirana sončna energija. Kvalitetne toplotne črpalke 

zagotavljajo poleg ogrevanja objektov tudi hlajenje. 

4.2.1 Delovanje toplotnih črpalk 

Toplotne črpalke delujejo na podoben način kot hladilnik, samo z obrnjenim 

procesom. Toplotna črpalka je toplotni stroj, ki s kondenzacijo delovnega sredstva 

dovaja toploto v prostor. Veliko količino toplote okolice na nizkem temperaturnem 

nivoju črpalke pretvorijo s pomočjo kompresorja v manjšo količino toplote na višjem 

temperaturnem nivoju. Tako se toplota, ki bi sicer prešla v okolico, koristno uporabi 
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za ogrevanje prostorov ali sanitarne vode, samostojno ali v kombinaciji z ostalimi 

sistemi. Najpogostejši viri toplote so zunanji in odpadni zrak, površinske vode, 

podzemne vode, zemlja ter energetske vrtine. (Toplotne črpalke, 2013) 

Slika 8 nam prikazuje osnovni princip delovanja toplotnih črpalk.  

 

Slika 8: Osnovni princip delovanja toplotnih črpalk (Delovanje toplotne črpalke, 

2013) 

Na sliki 8 lahko vidimo, kako s toplotno črpalko izkoristimo večino energije, ki pride 

iz okolice (zraka, vode ali tal). Za delovanje kompresorja potrebujejo manjši delež  

električne energije, kar nam omogoča tudi manjše končne emisije sistema. Uporaba 

toplotnih črpalk nam prinaša veliko prednosti, predvsem s področja učinkovite rabe 

energije. Nekatere glavne prednosti uporabe toplotnih črpalk so udobje, prijaznost do 

okolja, prihranek energije, majhni obratovalni stroški, majhni stroški nabave, vedno 

sveža in topla sanitarna voda, državne subvencije itd. 

4.2.2 Vrste toplotnih črpalk 

V osnovi ločimo tri vrste toplotnih črpalk glede na okolje/medij, ki ga hladimo in 

prostor/medij, ki ga ogrevamo. Na prvem mestu je medij, ki ga hladimo in na drugem 

medij, ki ga segrevamo.  
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Poznamo torej: 

- Toplotne črpalke zrak/zrak. Ta vrsta črpalk uporablja toploto okolice za 

ogrevanje prostorov prek zraka. V bistvu so to vse vrste klima naprav, ki 

ohlajajo in vzdržujejo temperaturo v določenem prostoru ter toploto predajajo 

v sosednji prostor ali okolico. 

- Toplotne črpalke zrak/voda. Te naprave se uporabljajo za ogrevanje 

sanitarne vode in so navadno nameščene na grelnik vode. Uporabljajo torej 

zunanjo temperaturo zraka za ogrevanje vode. Z ogrevalno močjo od 2 do 3 

kW lahko segrejejo tudi več kot 1.000 litrov vode na dan (odvisno od 

vremenskih razmer). Toplotna izguba v hranilniku vode in na ceveh je zelo 

majhna, saj te črpalke segrevajo vodo do 55 °C. Glavna prednost je, da imajo 

trikrat manjšo porabo električne energije kot klasični električni grelec.  

- Toplotne črpalke voda/voda.  Črpalke voda/voda so z okoljskega vidika in 

upoštevanja izkoristka najugodnejše. Jezera, reke in morje absorbirajo sončno 

energijo in lahko delujejo kot naravni hranilniki. Toploto pridobivamo preko 

kolektorja, ki ga namestimo na dno vodnega zajetja, jezera ali druge vodne 

površine ter nato njegovo dolžino prilagodimo energetskim potrebam objekta, 

ki ga želimo ogrevati. Sistemi so zelo zanesljivi, saj obratujejo tudi, ko se 

temperatura vode približuje ledišču. Glavni problem teh črpalk je zagotovo 

vgradnja, saj je precej zahtevna. Podobno lahko ogrevamo tudi s toploto 

podtalnice, kjer s pomočjo potopne črpalke talno vodo vodimo skozi 

uparjalnik. V vrtino potisnemo cev, v katero vgradimo potopno črpalko, ki jo 

povežemo s toplotno črpalko. Voda mora imeti pretok vsaj 2 m³/h in 

minimalno temperaturo 3 °C. 

- Toplotne črpalke zemlja/voda. Te črpalke izkoriščajo toploto, uskladiščeno 

v zemlji, za ogrevanje vode. Predstavljajo nam zanesljiv in trajni vir energije, 

saj je tudi toplota v zemlji konstantna. V poletnem času, predvsem ob sončnih 

dneh, se vrhnja plast zemlje hitro ogreje. Toplota se uskladišči v zemlji in se, 

čeprav se, ko se ohladi, ta porazgubi, v globljih plasteh še vedno obdrži in na 

ta način se segreva voda. (Toplotne črpalke, 2013) 
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4.2.3 Tehnična primerjava sončnih kolektorjev in toplotnih črpalk 

Do tega sklopa raziskave smo spoznali, kaj so sončni kolektorji in kaj toplotne 

črpalke. 

Želeli smo primerjati tehnične sposobnosti obeh sistemov in ugotoviti, katera je 

teoretično bolj učinkovita rešitev. Ti podatki so bili pomembni v ključnem delu 

magistrskega dela, in sicer v kalkulacijah. Analizirali in primerjali smo toplotne 

črpalke zrak/voda, saj so za naš izbran projekt najbolj primeren sistem. Čeprav bi 

lahko v poštev prišle tudi črpalke zemlja/voda, je potrebno upoštevati, da moramo 

imeti za njihovo uporabo na razpolago veliko prostora v okolici objekta (približno 2-

kratna površina ogrevalnega prostora). Njihova montaža je zato zahtevnejša. 

Za pripravo tople sanitarne vode se na splošno najpogosteje uporabljajo toplotne 

črpalke zrak/voda. Primerna lokacija za postavitev toplotne črpalke je prostor, v 

katerem je temperatura zraka čim višja, in sicer je to lahko klet, shramba, bivalni 

prostor, lahko pa jo postavimo tudi na prosto. S toplotnimi črpalkami lahko 

ogrevamo sanitarno vodo skozi vse leto, najučinkovitejša pa je uporaba v poletnih 

mesecih, ko lahko na ta način učinkovito tudi hladimo prostor. Toplota, ki jo 

pridobivamo s toplotno črpalko, je nizkotemperaturna toplota, kar ustreza zahtevam 

za pripravo tople sanitarne vode. Optimalna temperatura ogrevane vode je od 45 do 

60 °C. Velikost prigrajenega hranilnika toplote je odvisna od potreb po topli vodi. Za 

štiričlansko družino zadošča hranilnik toplote s prostornino od 200 do 300 litrov. 

Velikost hranilnika toplote je odvisna tudi od temperaturnega nivoja vira toplote – 

nižji, kot je, večja akumulacija je potrebna. Toplotne črpalke za segrevanje sanitarne 

vode imajo pogonsko moč od 0,6 do 2kW, njihova toplotna moč pa je od 3 do 7 kW. 

(Rotnik in Praznik, 2013) 

4.2.4 Učinkovitost toplotnih črpalk 

Učinkovitost in zmogljivost toplotnih črpalk je prav tako kot pri sončnih kolektorjih 

odvisna od različnih faktorjev. Na njihovo zmogljivost ogrevanja vplivajo predvsem 

dejavniki, kot so kvaliteta samih črpalk ter zunanji vplivi in zunanje temperature. Ko 

govorimo o učinkovitosti toplotnih črpalk, je ključen dejavnik grelno število črpalk 

ali angleško COP - Coefficient of performance. Grelno število (COP) je izraz 
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učinkovitosti toplotne črpalke, ki se izračuna z razmerjem med toplotnim izhodom iz 

kondenzatorja (Q) in močjo, pridobljeno s kompresorjem (W). Poenostavljeno je 

COP torej razmerje med pridobljeno toploto in vloženim delom, ki nam pove, koliko 

energije dobimo iz zunanjega vira in koliko iz elektrike. (Coefficient of Performance, 

2013) 

Vrednost grelnega števila je odvisna predvsem od vrste toplotne črpalke in vira 

okoliške toplote. Sodobne toplotne črpalke dosegajo grelno število med 2,5 in 3,5, 

kar pomeni, da na en del vložene energije pridobimo 1,5 do 3,0 dele brezplačne 

toplote. Pri toplotnih črpalkah zrak/voda se grelna števila gibljejo okoli 3,3. Pravo 

sliko dobimo, če upoštevamo grelno število na letni ravni. Pri zgoraj omenjenih 

črpalkah je letno grelno število približno 3. Ob hladnih dneh (–8 ºC in manj) je 

grelno število samo okoli 2,5, v toplejših dneh (10 ºC in več) pa od 3,9 do 5,9 (to 

izkoristimo za pripravo sanitarne vode preko celega leta). (Rotnik in Praznik, 2013) 

Ugotovili smo, da lahko tako toplotne črpalke kot sončni sistemi ustrezajo našim 

potrebam, saj lahko z njihovo uporabo učinkovito ogrevamo sanitarno vodo v 

obdobjih, ki jih opazujemo in nam lahko koristijo kot sistem za dogrevanje v 

kombinaciji z drugimi viri. V tabeli 5 bomo prikazali splošno primerjavo teh dveh 

sistemov, ki nam bo služila za lažje sklepanje prednosti enega in drugega sistema.  
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Tabela 5: Primerjava sončnih kolektorjev in toplotnih črpalk 

  SONČNI KOLEKTORJI TOPLOTNE ČRPALKE 

OVE 
Popolnoma obnovljiv 

vir + Delno obnovljiv vir  - 

Kritje potreb po topli 
sanitarni vodi v 

opazovanih obdobjih 
60-70 % - 100 %  + 

Stroški obratovanja minimalni + 
20-30 % električne 

energije za delovanje  - 

Vzdrževanje Ni vzdrževanja + 
Majhno vzdrževanje 

(npr. filtri)  - 

Začetna investicija višja - nižja  + 
Življenjska doba 20-25 let + 20-25 let  + 

Odvisnost od vremena Bolj odvisni - Manj odvisni  + 
Izkoristek pri višjih in 
nižjih temperaturah 

Boljši + Slabši  - 

Montaža Težavnejša - Enostavnejša  + 
Hlajenje NE - DA  + 

Emisije CO₂ Nižje + Višje  - 
Subvencije DA + DA  + 

Drugo   + Hrup  - 
 

Če natančneje definiramo podatke, prikazane v tabeli 5, lahko ugotovimo, da:  

- OVE: sončni kolektorji so popolnoma obnovljiv vir energije, medtem ko 

toplotne črpalke niso v celoti obnovljiv vir energije; 

- kritje potreb po topli vodi: z uporabo sončnih kolektorjev lahko pokrijemo 

približno 60-70% (v zelo redkih primerih in zelo učinkovitih sistemih ter 

manjših potrebah po topli sanitarni vodi tudi do 90 %) potreb po topli vodi v 

enem letu (Sončni kolektorji – topla voda iz vaše strehe, 2013), medtem ko s 

črpalkami imamo lahko vedno toplo vodo; 

- stroški obratovanja: z uporabo sončnih kolektorjev so stroški obratovanja 

minimalni, toplotne črpalke pa potrebujejo približno tretjino končne energije 

za njihovo delovanje; 

- začetna investicija: slabost kolektorjev je višja začetna investicija, saj so 

dražji od toplotnih črpalk (več v naslednjem poglavju); 



31 

 

- odvisnost od vremena: sončni kolektorji so na splošno bolj odvisni od 

vremena. Na njihovo delovanje vplivajo tudi oblačnost in dež, medtem ko na 

delovanje toplotnih črpalk vplivajo zgolj zunanje temperature. Vremenske 

razmere torej lahko precej bolj vplivajo na delovanje kolektorjev; 

- montaža: montaža je zagotovo v primeru sončnih kolektorjev zahtevnejša, 

saj je potrebno upoštevati več dejavnikov pred postavitvijo (naklon strehe, 

smer postavitve, lokacija itd.); 

- hlajenje: ena glavnih prednosti toplotnih črpalk je, da omogočajo poleg 

ogrevanja vode in prostorov tudi hlajenje; 

- hrup lahko štejemo kot slabost toplotnih črpalk v primerjavi s kolektorji, saj 

je njihovo delovanje lahko precej hrupno, medtem ko delovanje sončnih 

sistemov s kolektorji ni; 

- subvencije, življenjska doba: ta dva kriterija sta približno izenačena, saj 

lahko pridobimo razne subvencije tako z montažo kolektorjev kot tudi črpalk. 

Življenjska doba sistemov je podobna, čeprav določeni viri navajajo, da 

imajo kolektorji daljšo življenjsko dobo. V večini analiziranih virov in 

ponudb na trgu smo ugotovili, da je življenjska doba približno ista (20-25 

let). 

Tako kolektorji kot toplotne črpalke imajo iz raznih vidikov določene prednosti in 

slabosti v primerjavi z drugim sistemom. K natančnejšim sklepom smo lahko prišli z 

analizo finančnih vidikov investicij v te sisteme. V naslednjem poglavju smo se 

osredotočali na finančne primerjave in kalkulacije investicije, s katerimi smo 

izračunali dobo vračanja in ekonomičnost izbranih sistemov v primerjavi s 

klasičnimi sistemi.  
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5 EKONOMSKA ANALIZA INVESTICIJE V SONČNE KOLEKTORJE IN 

PRIMERJAVA Z OSTALIMI VIRI OGREVANJA  

Pri analizi investicije nas najbolj zanima doba vračanja in finančne prednosti, ki nam 

jih prinese investicija v nov sistem ogrevanja. V prejšnjih poglavjih magistrskega 

dela smo ugotovili predvsem tehnične prednosti in lastnosti teh sistemov. V tem 

poglavju smo se osredotočali na kalkulacije in primerjave stroškov sistemov za 

ogrevanje, s katerimi smo želeli ugotoviti, ali so s finančnega vidika sončni 

kolektorji prava izbira za naš primer.  

Najprej smo si pogledali, kakšne so cene solarnih sistemov na slovenskem trgu ter 

smo skušali ugotoviti bistvene razlike (predvsem razmerje cena - učinkovitost) med 

investicijami v različne vrste kolektorjev. Nato smo opravili analizo stroškov in 

investicije v sistem, ki je najbolj ustrezal našim zahtevam. Pridobljene rezultate smo 

primerjali z investicijo v toplotne črpalke in skušali ugotoviti, kateri sistem je s 

finančnega vidika ustreznejši in zakaj. Uporabo teh sistemov za ogrevanje smo nato 

primerjali še s klasičnimi sistemi (objekt uporablja centralno ogrevanje v kombinaciji 

kurilno olje - peč na drva) ter ocenili koristi investicije v obnovljive vire ter dobo 

vračanja in njihove finančne koristi. 

5.1 Analiza cen sončnih kolektorjev 

Najprej smo preverili okvirne cene posameznih vrst sončnih kolektorjev. S sledečo 

analizo smo želeli ugotoviti, kakšne so cenovne razlike določenih vrst sončnih 

sistemov in kakšno je razmerje med ceno in zmogljivostjo le-teh.  

Cene sončnih sistemov se zelo razlikujejo glede na različne faktorje. Tabela 6 nam 

prikazuje nekaj solarnih paketov in njihove cene različnih ponudnikov v Sloveniji.  
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Tabela 6: Pregled cen solarnih sistemov na slovenskem trgu 

IME 
PAKETA 

VRSTA  
MODEL 

KOLEKTORJA 

ŠT. UPOR. 
SANITARNE 

VODE 

PODPORA 
OGREVANJU 

CENA 
POSAMEZNEGA 

KOLEKTORJA 

ZALOGOV-
NIK V 

PAKETU 

CENA 
SOLARNEGA 

PAKETA 

Classic 
300 

Ploščati SSE NSL2709 2 do 5 NE 534 € DA 2.525 € 

Optimum 
850 

Ploščati SSE NSL2709 2 do 6 DA 534 € DA 4.390 € 

Classic 
300 VK 

Vakuum 
SSE VAKUUM 

SK-U15 
2 do 5 NE 479 € DA 3.808 € 

Optimum 
850 VK 

Vakuum 
SSE VAKUUM 

SK-U16 
2 do 6 DA 479 € DA 6.420 € 

Hidria 
ECO 300 

Ploščati 
SSE SI-SOL 20 

2C 
3 do 5 NE 462 € DA 3.110 € 

Hidria 
COMBI 
800 

Ploščati 
SSE SI-SOL 20 

2C 
4 do 6 DA 462 € DA 7.750 € 

  
Vakuum 

SSE SI-SOL 20 
2C VK 

    970 €     

Rene 
wable 
3X30HQ 

Vakuum/ 
Heat 
Pipe  

Heat Pipe 30-
HQ 

4 do 6 DA 950 € NE 3.500 € 

 

Cene in vsebina ponudbe, ki smo jih našli na trgu, se zelo razlikujejo. V tabeli 6 smo 

prikazali zgolj nekaj zanimivih ponudb, ki bi ustrezale našim zahtevam (npr. število 

uporabnikov sanitarne vode, podpora ogrevanju do 100 m
2
 itd.). Iz raziskave smo 

ugotovili, da se cene paketov razlikujejo predvsem glede na potrebe, ki jih želimo 

zadovoljiti s kolektorji. Večje kot so zahteve, dražji so paketi, saj vsebujejo več 

kolektorjev in učinkovitejše naprave (torej tudi dražje sisteme). Cene solarnih 

paketov, ki jih prikazuje tabela, so redne cene brez DDV-ja ter raznih popustov in 

subvencij, na katere lahko računamo pri investiciji v solarne sisteme. Natančnejši 

izračun investicij bomo prikazali v nadaljevanju dela s pomočjo pridobljenih 

predračunov. Prikazani solarni paketi vsebujejo tudi vse dodatne komponente, ki bi 

jih potrebovali, vključno z zalogovnikom toplote in integriranim bojlerjem (samo 

zadnji paket Rene wable 3X30 vključuje zgolj kolektorje). 

Cenovne razlike med ploščatimi in vakuumskimi kolektorji so lahko zelo izrazite. Če 

pogledamo npr. ceno kolektorjev pri paketu Hidria, lahko vidimo, da je cena enega 

ploščatega kolektorja (SSE SI-SOL 20 2C) 462 €, medtem ko je vakuumski model 

istega proizvajalca več kot dvakrat dražji (970 €). V tabeli lahko po drugi strani 
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vidimo, da so ploščati kolektorji SSE NSL2709 dražji od vakuumskih SSE 

VAKUUM SK-U15. Potrebno je poudariti, da je pri slednjih potrebno kupiti še 

dodatne nosilce za kolektorje, ki stanejo 74 € in tako postane investicija v 

vakuumske kolektorje dražja.  

Iz tabele je razvidno, da so vsi sistemi, ki omogočajo še podporo ogrevanju, bistveno 

dražji. Običajno je glavna razlika v ceni ta, da sistemi za dogrevanje vsebujejo večjo 

površino kolektorjev ali učinkovitejše naprave. Pomembno je, da imamo torej pred 

investicijo v solarne sisteme jasno definirane potrebe, ki jih želimo pokriti s sončnimi 

sistemi. Če primerjamo pakete z istimi kolektorji (npr. Classic in Optimum z 

vakuumskimi kolektorji, ki vsebujejo sončne kolektorje SSE VAKUUM SK-U15), 

vidimo, da paket Classic služi zgolj ogrevanju sanitarne vode, medtem ko Optimum 

omogoča še dogrevanje prostorov. Cenovna razlika teh paketov je kar 2.612 €. 

Razmerje cenovnih razlik ostalih paketov je približno isto. Upoštevati moramo tudi 

dejstvo, da s paketi, ki vsebujejo več površine kolektorjev, pokrijemo več potreb po 

topli sanitarni vodi. Z učinkovitimi solarnimi sistemi (predvsem s Heat pipe sistemi) 

lahko ob optimalnih pogojih dosežemo tudi 80 % pokritje potreb po topli sanitarni 

vodi (Budal, 2013). 

Zadnji paket, ki smo ga prikazali, je sončni sistem Heat pipe kolektorjev. Kot 

vidimo, se cena enega kolektorja giblje okoli 950 €. Paket, ki smo ga dobili na trgu, 

stane 3500 €, ta pa ne vsebuje zalogovnika in drugih naprav, ki jih potrebujemo za 

delovanje (ostali sistemi vsebujejo vse komponente). 

S tem podpoglavjem smo ugotovili, kakšne so: 

- okvirne cene paketov,  

- razlike v cenah med različnimi tipi kolektorjev ter 

- razlike cen paketov, ki omogočajo dogrevanje prostorov ali zgolj ogrevanje 

sanitarne vode.  

Z natančnejšo raziskavo bi lahko primerjali še več sistemov, vendar je ta del služil 

zgolj okvirni predstavi investicij v sončne kolektorje, ki nam bo v pomoč v 

nadaljevanju.  
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5.2 Analiza investicije v sončni sistem ter definicija stroškov 

V tem podpoglavju bomo prikazali višino investicije in definicijo stroškov sončnega 

sistema. Ti podatki so bistvenega pomena za nadaljevanje, saj bomo z njimi lahko 

kasneje definirali prihranke in dobo vračanja investicije. Pri podjetju Megaterm 

d.o.o. smo prosili za predračun za sistem kolektorjev, s katerim smo opravili 

kalkulacije. Iz preteklih ugotovitev smo prišli do zaključka, da so za naše potrebe 

najbolj primerni vakuumski kolektorji, in sicer smo prosili za predračun sistema 

kolektorjev tipa Heat pipe. Izbrani kolektorji imajo visoko začetno ceno, vendar 

spadajo tudi med najbolj učinkovite na trgu. Pri analizi investicije smo najprej 

definirali stroške naložbe.  

5.2.1 Definicija stroškov 

Stroške uporabe sončnih kolektorjev lahko delimo na: 

- Fiksne stroške: predstavljajo nam jih začetna investicija in vsi ostali stroški, 

ki jih imamo ob postavitvi sončnega sistema (vključno z montažo, materiali, 

ddv-jem itd.) 

- Variabilne stroške: predstavljajo nam menjavo tekočine približno vsakih 5 

let (vsake 3-4 leta preverimo tekočino in ocenimo morebitno menjavo glede 

na trenutno stanje) ter porabo kurilnega olja za delež dogrevanja vode, ki ga 

kolektorji ne uspejo pokriti. Stroški menjave tekočine znašajo približno 50 € 

(trenutna cena 30 € za 10 l tekočine + cena 1 h dela za menjavo 20 €). Stroški 

dogrevanja sanitarne vode pa se bodo spreminjali glede na spremembo cen 

naftnih derivatov.  

V nadaljnjih analizah smo upoštevali prej omenjen predračun sistema kolektorjev. 

Predračun nam prikazuje glavne stroške in višino investicije, ki bi jih imeli pri 

nakupu kolektorjev. Najprej smo analizirali fiksne stroške ter nato variabilne stroške. 

Tabela 7 prikazuje začetno investicijo in fiksne stroške v sončne kolektorje. 
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Tabela 7: Analiza fiksnih stroškov in višine investicije v sončne kolektorje 

SESTAVNI DELI SONČNEGA SISTEMA KOLIČINA CENA 

Kolektor Greenland system 12 cevi 2 2.772,0 € 

Podkonstrukcija za kolektor 1 235,0 € 

Protizmorzovalna tekočina 1 39,5 € 

Solarni set 1 446,0 € 

Zalogovnik (500l) Sunsystem 1 683,0 € 

Ostale komponente (cevi, ventili, 
izolacija …) 

več 714,0 € 

Montaža   800,0 € 

SKUPAJ   5.689 € 

DDV (8,5 % od osnove)   483,6 € 

SKUPAJ   6.173,1 € 

SUBVENCIJA 200 €/m2   -1.140,0 € 

KONČNA INVESTICIJA   5.033,1 € 

 

Osnovna cena sončnega sistema znaša 4.889 € in vsebuje vse komponente, ki jih 

potrebujemo za delovanje. Cena montaže je odvisna predvsem od zahtevnosti 

postavitve. V tem primeru znaša približno 800 €, medtem ko DDV v primeru nakupa 

kolektorjev z montažo znaša 8,5 % od osnove, in sicer 483 €. Končna cena bi v tem 

primeru znašala 6.064 €. Pri investiciji v sončne kolektorje pa lahko računamo na 

EKO-subvencijo, ki znaša 25 % od končne cene oz. največ 200 €/m
2
 površine 

kolektorjev. Ker znaša površina opazovanega sistema 5,7 m
2
, lahko torej računamo 

na subvencijo v višini 1.140 €. Končna investicija torej znaša 5.033 €. 

5.3 Analiza variabilnih stroškov in prihrankov 

Za analizo variabilnih stroškov in prihrankov smo morali najprej ugotoviti, koliko 

energije potrebujemo za zadovoljitev potreb po topli sanitarni vodi v opazovani hiši. 

Na podlagi pridobljenih rezultatov smo izračunali stroške, ki nastanejo z uporabo 

določenega sistema za ogrevanje. V nadaljevanju bomo primerjali rezultate in stroške 

za ogrevanje sanitarne vode ter nato definirali še stroške, ki jih imamo za ogrevanje 

oz. dogrevanje prostorov. 
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5.3.1 Potrebna energija za ogrevanje sanitarne vode 

Porabo sanitarne vode za 4 osebe smo ocenili na 240 l vode dnevno (približno 60 l na 

osebo na dan). V to oceno smo všteli celotno porabo (npr. tudi za pomivanje ipd.). 

Tudi v raznih virih smo dobili informacije, da je povprečna raba sanitarne vode za 

eno osebo na dan okoli 50-60 litrov. V izračunu smo torej upoštevali povprečno 

porabo 240 l/dan, kar pomeni, da v enem letu porabimo okoli 87.600 l. Sanitarna 

voda se bo ogrevala iz začetne temperature 10 °C na 45 °C, torej bo temperaturna 

razlika 35 °C. Z upoštevanjem navedenih podatkov lahko izračunamo potrebno letno 

energijo za ogrevanje sanitarne vode s pomočjo sledeče enačbe (1): 

 

 

 

kjer je: 

QSV  ali H [J] – potrebna letna energija za ogrevanje sanitarne vode 

m [kg] – masa vode 

c [J/kgK] – specifična toplota vode 

ΔT [K] – sprememba temperature (Bell, 2008, str. 21) 

Rezultat izračuna nam pove, da v opazovani hiši v enem letu za ogrevanje sanitarne 

vode potrebujemo približno 3577 kWh. Ker želimo imeti pregled nad porabo 

energije predvsem v določenih mesecih, lahko povprečno rabo izračunamo na 

mesečni ravni, tako da delimo celoletno porabo z 12. Iz tega smo dobili podatke, da 

na mesec potrebujemo za ogrevanje sanitarne vode približno 298 kWh. V naslednjem 

koraku smo skušali ugotoviti, kolikšen delež energije lahko pokrijemo s kolektorji in 

kolikšen delež je potrebno dogrevati s kurilnim oljem. Iz tega smo dobili okvirno 

sliko o stroških in posledično prihrankih, ki bi jih imeli z montažo izbranih sončnih 

kolektorjev. 
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5.3.2 Stroški ogrevanja z uporabo sončnih kolektorjev 

Sistem kolektorjev, ki ga bomo analizirali, ima sledeče tehnične lastnosti: skupno 

število cevi solarnega seta 24, skupna površina 5,70 m
2
 (2 x 2,85), absorpcijski 

količnik 95 %, kapaciteta ogrevanja sanitarne vode 3-5 oseb, optična učinkovitost 

0.75-0.8 ter toplotna prehodnost 1-2 W/m²K (optična učinkovitost in toplotna 

prehodnost veljajo za vakuumske Heat pipe sisteme (Medved, 2010)). Vpisali smo še 

podatke o zalogovniku toplote z izolacijo (500 l z 10 cm izolacije), približno dolžino 

cevi kolektorji-zalogovnik 10 m (z izolacijo cevi 2 cm) ter ostale informacije o 

okolici, ki jih potrebujemo. V tabeli 8 smo prikazali rezultate glede stopnje pokritja 

potreb ter izračun deleža, ki bi ga pokrili z uporabo sistema.  

Tabela 8: Stopnja pokritja potreb ter delež ogrevanja sanitarne vode z uporabo 

opazovanega solarnega seta 

MESEC 
STOPNJA 
POKRITJA 
POTREB 

MESEČNA PORABA 
ENERGIJE ZA 

TOPLO 
SANITRANO VODO 

(v kWh) 

DELEŽ 
POKRITJA 

KOLEKTORJEV 
(v kWh) 

OSTANEK 
ENERGIJE 

(DOGREVANJE S 
KURILNIM OLJEM) 

v kWh 

JANUAR 42 % 298 125 173 

FEBRUAR 56 % 298 167 131 

MAREC 78 % 298 233 66 

APRIL 93 % 298 277 21 

MAJ 100 % 298 298 0 

JUNIJ 100 % 298 298 0 

JULIJ 100 % 298 298 0 

AVGUST 100 % 298 298 0 

SEPTEMBER 100 % 298 298 0 

OKTOBER 83 % 298 247 51 

NOVEMBER 44 % 298 131 167 

DECEMBER 36 % 298 107 191 

POVPREČNO 
LETNO POKRITJE 

77,7 % 3577 2778 799 

 

V prvem stolpcu tabele 8 lahko vidimo stopnjo pokritja potreb, ki smo jo pridobili z 

vnosom podatkov o solarnem setu z metodo f-CHART. Kolektorji ob standardnih 

vremenskih razmerah pokrijejo kar 77,7 % potreb po topli sanitarni vodi. V mesecih 

maju, juniju, juliju, avgustu ter septembru lahko zadovoljijo vse potrebe. Ti podatki 

so smiselni, saj učinkovitejši sistemi vakuumskih »Heat-pipe« kolektojrev lahko 
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zadovoljijo tudi 80 % potreb ali več (Pluta, 2011). Tudi v prehodnih obdobjih, ki jih 

najbolj opazujemo, je delež pokritja zelo dober, saj gre za ene izmed najbolj 

učinkovitih kolektorjev, ki smo jih dobili na trgu ter pri katerih so toplotne izgube 

minimalne in izkoristek zelo dober. Ostali stolpci v tabeli 8 prikazujejo količino 

energije, ki jo potrebujemo za ogrevanje vode (na želeno temperaturo 45 °C), ki smo 

jo v prejšnjih podpoglavjih ocenili na 298 kWh/mesec. Če upoštevamo stopnjo 

pokritja potreb kolektorjev ter jo primerjamo s potrebno količino energije za 

ogrevanje, dobimo rezultat, koliko kWh nam nudi sončni sistem za zadovoljitev 

naših potreb. Ostanek energije, ki je potreben za toplo vodo, bi dogrevali s kurilnim 

oljem. Iz tabele lahko razberemo, da nam v enem letu kolektorji prispevajo približno 

2.778 kWh energije za ogrevanje vode. Na sliki 9 lahko vidimo še grafični prikaz 

pridobljene energije ter stopnje pokritja potreb v enoletnem obdobju.  

 

Slika 9: Delež energije za pokritje potreb po topli sanitarni vodi po mesecih  z 

uporabo opazovanega solarnega sistema 

Poleg energije, ki jo potrebujemo za ogrevanje sanitarne vode, bomo imeli z uporabo 

opazovanih kolektorjev še nekaj presežkov energije v mesecu maju in septembru. V 

teh mesecih bodo kolektorji nekaj energije prispevali tudi za dogrevanje prostorov 

(upoštevali bomo predpostavko, da bi v teh dveh mesecih potrebovali občasno 
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ogrevanje prostorov npr. v večernih urah ali za ogrevanje kopalnice). V ostalih 

mesecih (junij, julij, avgust), ko prostorov ne ogrevamo, ne bomo upoštevali 

energetskih presežkov kolektorjev, saj takrat potrebujemo zgolj 298 kWh/mesec za 

ogrevanje sanitarne vode. 

Energetske presežke smo izračunali tako, da smo upoštevali povprečno mesečno 

sončno obsevanje na m
2 

ter izračunali pridobljeno energijo glede na neto površino 

absorberjev kolektorjev (4,2 m
2
) ter dejanskim izkoristkom sistema (približno 0,8 za 

opazovan sistem). Na navedenem viru (Povprečno mesečno sončno obsevanje v 

Biljah, 2013) smo pridobili podatke, da je v mesecu maju povprečno sončno 

obsevanje 179 kWh/m
2
, v septembru pa 122 kWh/m

2
. Če ta dva podatka pomnožimo 

s površino absorberjev ter izkoristkom, dobimo rezultat pridelane energije v mesecu 

maju 602 kWh (poleg 298 kWh za ogrevanje sanitarne vode še dodatnih 304kWh za 

dogrevanje prostorov) in v mesecu septembru 411 kWh (dodatnih 113 kWh za 

prostore). 

Za izračun letne koristne energije, ki nam jo prispevajo kolektorji, prištejemo k 2.778 

kWh za ogrevanje sanitarne vode, še prej navedenih 417 kWh za dogrevanje 

prostorov in dobimo skupni rezultat 3195 kWh, ki nam jih opazovani kolektorji 

prispevajo v enem letu. Za potrditev izvedenih izračunov in predpostavk lahko 

navedemo že same tehnične specifikacije teh sistemov, saj je izračunana letna 

pridelana energija (v tipičnih slovenskih klimatskih razmerah in optimalni 

namestitvi) za sistem kolektorjev GreenLand 24 cevi (2x12) ocenjena na cca. 3.300-

3.500 kWh (Greenland systems, 2012). Iz teh podatkov  lahko sklepamo, da izračuni 

držijo, saj se zelo približajo testnim rezultatom.  

Poleg stroškov menjave tekočine približno vsakih 5 let nam bo za ogrevanje vode 

edini strošek predstavljal delež, ki ga moramo dogrevati s kurilnim oljem. Tabela 9 

prikazuje izračun stroškov, ki jih imamo za ogrevanja sanitarne vode v enem letu. 
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Tabela 9: Stroški celoletnega ogrevanja sanitarne vode z uporabo kombinacije 

sistema sončni kolektorji/kurilno olje 

MESEC 
POTREBNA PORABA 
KURILNEGA OLJA ZA 
DOGREVANJE (v litrih) 

STROŠKI 
OGREVANJA 
SANITARNE 

VODE (v celem 
letu) 

STROŠKI 
OGREVANJA 

SANITARNE VODE 
(marec-oktober) 

JANUAR 17,3 17,45 €   

FEBRUAR 13,1 13,23 €   

MAREC 6,6 6,62 € 6,68 € 

APRIL 2,1 2,11 € 2,12 € 

MAJ 0,0 0,00 € 0,00 € 

JUNIJ 0,0 0,00 € 0,00 € 

JULIJ 0,0 0,00 € 0,00 € 

AVGUST 0,0 0,00 € 0,00 € 

SEPTEMBER 0,0 0,00 € 0,00 € 

OKTOBER 5,1 5,11 € 5,16 € 

NOVEMBER 16,7 16,84 €   

DECEMBER 19,1 19,25 €   

LETNO 79,9 80,61 € 13,96 € 
 

Za izračun smo upoštevali ceno kurilnega olja na dan 25. 3. 2013, ki je znašala 1,009 

€/l. Upoštevali smo, da je energetska vrednost kurilnega olja 10 (kar pomeni, da za 1 

l kurilnega olja dobimo 10 kWh). V enem letu bi glede na izračune za dogrevanje 

energetskih primanjkljajev, ki jih imajo kolektorji za ogrevanje sanitarne vode, 

porabili cca. 80 l kurilnega olja. Iz tabele 9 lahko razberemo, da bi se letni stroški  za 

ogrevanje vode z uporabo metode kolektorji - kurilno olje gibali okoli 80,6 €. Ker 

smo si kot glavni cilj dela določili, da bomo opazovali predvsem prehodna obdobja 

in poletje (natančneje od marca do oktobra), smo ugotovili, da bi v tem primeru 

stroški ogrevanja znašali približno 13,9 €. Čeprav marec ne spada popolnoma v 

prehodno obdobje, smo se odločili, da bomo opazovali tudi ta mesec, saj smo tekom 

izdelave dela in raziskav opazili, da lahko s kolektorji marca pokrijemo dober delež 

potreb po topli vodi, saj nam le-ti prispevajo preko 70 % koristne energije za 

ogrevanje sanitarne vode. Če torej zanemarimo ostalo zimsko obdobje, ko se ogreva 

predvsem s primernimi viri, bi bili stroški ogrevanja sanitarne vode res minimalni. V 

tabeli 10 lahko vidimo primerjavo stroškov in prihrankov ogrevanja sanitarne vode z 

uporabo kolektorjev ter z ogrevanjem na kurilno olje. 
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Tabela 10: Prikaz stroškov ogrevanja sanitarne vode in prihrankov z uporabo sončnih 

kolektorjev v primerjavi s kurilnim oljem 

MESEC UPORABA KOLEKTORJEV KURILNO OLJE 

STROŠKI 
OGREVANJA 

CELO LETO 
MAREC - 
OKTOBER 

CELO LETO 
MAREC - 
OKTOBER 

JANUAR 17,45 €   30,07 €   

FEBRUAR 13,23 €   30,07 €   

MAREC 6,62 € 6,68 € 30,07 € 30,07 € 

APRIL 2,11 € 2,12 € 30,07 € 30,07 € 

MAJ 0,00 € 0,00 € 30,07 € 30,07 € 

JUNIJ 0,00 € 0,00 € 30,07 € 30,07 € 

JULIJ 0,00 € 0,00 € 30,07 € 30,07 € 

AVGUST 0,00 € 0,00 € 30,07 € 30,07 € 

SEPTEMBER 0,00 € 0,00 € 30,07 € 30,07 € 

OKTOBER 5,11 € 5,16 € 30,07 € 30,07 € 

NOVEMBER 16,84 €   30,07 €   

DECEMBER 19,25 €   30,07 €   

LETNO 80,61 € 13,96 € 360,82 € 240,55 € 

PRIHRANKI 
LETNO 

280,21 € 226,59 €     

 

Mesečne stroške ogrevanja vode s kurilnim oljem smo izračunali tako, da smo 

povprečno rabo kurilnega olja na mesec (29,8 l) množili s ceno 1,009 €/l ter tako 

ocenili strošek ogrevanja na približno 30 €/mesec. Kot vidimo v tabeli 10, bi s 

postavitvijo kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode letno prihranili okoli 280 €, 

medtem ko v opazovanem obdobju marec-oktober približno 226 €. Za potrditev 

izračunov smo v raznih virih dobili podatke, da se ocenjeni prihranki z uporabo 

kolektorjev gibljejo okoli 250-350 €/leto, odvisno od postavljenega sistema (vrsta, 

površina itd.) ter ostalih dejavnikov (cena kurilnega olja v času opazovanja, poraba 

tople vode, lega postavitve itd.) (Filipič, 2010).  

K prihrankom, ki jih imamo v enem letu za ogrevanje sanitarne vode, dodamo še 

prihranke, ki nam jih kolektorji prispevajo k dogrevanju prostorov v mesecu maju in 

septembru, kjer presežke energije za ogrevanje sanitarne vode upoštevamo še za 

dogrevanje prostorov. Tako dobimo bolj popolno sliko, koliko stroškov letno lahko 

prihranimo z uporabo kolektorjev v primerjavi s kurilnim oljem. V tabeli 11 so 

definirani skupni letni prihranki, ki jih imamo z opazovanim sistemom. 
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Tabela 11: Letni prihranki pri uporabi kolektorjev 

  

LETNA 
PRIDELANA 
ENERGIJA 

(kWh) 

LETNI 
PRIHRANKI 

SANITARNA 
VODA 

2.778 280,21 € 

DOGREVANJE 
PROSTOROV 

417 42,09 € 

SKUPAJ  3.195 322,30 € 

 

Potrebno je še enkrat poudariti, da izračun velja glede na prej omenjeno ceno 

kurilnega olja. Če upoštevamo dejstvo, da cene naftnih derivatov stalno rastejo, 

lahko v prihodnosti pričakujemo višje prihranke, kot jih imamo sedaj. Natančne 

izračune je težko izvesti, saj ne vemo, kakšne bodo cene kurilnega olja čez 5, 10 ali 

20 let. V nadaljevanju smo poskusili predvidevati spremembe cen kurilnega olja v 

prihodnosti s pomočjo podatkov glede sprememb v preteklosti. Ta izračun smo 

opravili v naslednjem podpoglavju ob predpostavki, da se bi cene kurilnega olja v 

prihodnosti spreminjale na podoben način kot v preteklih letih.  

5.3.3 Analiza cen kurilnega olja in predvidena sprememba cen v prihodnosti 

Če bi stroške ogrevanja s pomočjo kolektorjev primerjali s trenutno ceno kurilnega 

olja tudi v prihodnosti, izračuni ne bi odražali realnega stanja. Bistvo uporabe 

kolektorjev je prav v tem, da se cena sončne energije ne spreminja z leti in da z 

njihovo uporabo nismo vezani na spremembe cen energentov, saj sonce ne bo 

izstavljalo računov. Potrebno je bilo, da smo pred ocenitvijo stroškov za ogrevanje v 

prihodnosti opravili okvirni izračun in predvidevali rast cen kurilnega olja v 

naslednjih letih. Natančnih cen zagotovo nismo uspeli predvideti. Za izračune smo 

upoštevali predpostavko, da bodo cene kurilnega olja v prihodnjih letih rasle 

podobno kot v zadnjih 10 letih.  

Najprej smo analizirali cene kurilnega olja od leta 2003 do danes ter upoštevali letne 

spremembe v cenah. Od leta 2003, ko smo za liter kurilnega olja odšteli 0,40 €, so se 

cene do leta 2013 krepko spremenile do trenutne cene 1,009 €/l (cena kurilnega olja 

dne 25. 3. 2013). Opazovali smo cene v prvih mesecih posameznega leta, saj se cene 

drugače spreminjajo tudi med letom. Upoštevali smo torej letno spremembo cen (npr. 
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od januarja 2003 do januarja 2004) ter izračunali, za koliko odstotkov od začetne 

vrednosti so se cene spremenile. Opazovali smo obdobje 20 let, saj imajo kolektorji 

približno 20-letno življenjsko dobo, ocenjena povprečna življenjska doba pa je lahko 

tudi 25 let in več. V tem obdobju smo želeli izvedeti, kakšni bi bili prihranki 

ogrevanja vode s pomočjo opazovanega sončnega sistema ter kdaj se bi investicija 

povrnila. Ker so bile cene le predvidene, so tudi rezultati okvirni. Tabela 12 nam 

prikazuje cene kurilnega olja (€/l) od leta 2003 do danes ter izračunane spremembe 

cen (v %) od začetne cene 0,40 €/l. Arhiv cen smo pridobili na naveden viru (Cene 

naftnih derivatov, 2013). 

Tabela 12: Analiza sprememb cen kurilnega olja od leta 2003 do danes (Cene naftnih 

derivatov, 2013) 

LETO 
SPREMEMBA NA 

PODLAGI ZAČETNE 
CENE (V %) 

SPREMEMBA 
CENE (€/l) 

CENA €/l 

SPREMEMBE OD LETA 2003 DO DANES  
(ZAČETNA CENA 0,40 €/l LETA 2003) 

2003-2004 -5,00 % -0,02 € 0,38 € 

2004-2005 28,95 % 0,11 € 0,49 € 

2005-2006 20,41 % 0,10 € 0,59 € 

2006-2007 -3,39 % -0,02 € 0,57 € 

2007-2008 26,32 % 0,16 € 0,73 € 

2008-2009 -26,03 % -0,19 € 0,54 € 

2009-2010 20,37 % 0,11 € 0,65 € 

2010-2011 26,15 % 0,17 € 0,82 € 

2011-2012 19,51 % 0,16 € 0,98 € 

2012-2013 3,06 % 0,03 € 1,01 € 

SKUPNA 
SPREMEMBA 

152,5 % 0,61 €   

 

Iz tabele 12 lahko razberemo podatke o spremembah cen od leta 2003. Prvi stolpec 

nam prikazuje letno obdobje (npr. sprememba od začetka leta 2003-2004), ki je 

izračunano v odstotkih, npr. od začetka leta 2003 do začetka leta 2004 se je cena 

kurilnega olja znižala za 5 % od začetne vrednosti, torej iz 0,40 €/l na 0,38 €/l. Tretji 

stolpec nam prikazuje letno spremembo v €, medtem ko je v zadnjem stolpcu 

prikazana končna cena na začetku novega obdobja.  Če npr. analiziramo spremembo 

cen v obdobju 2011-2012, se je cena od začetka leta 2011, ko je znašala 0,82 €/l, 

dvignila za 19,5 %, in sicer na ceno 0,98 €/l, ki smo jo morali odšteti za kurilno olje 
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januarja 2012. Čeprav lahko vidimo, da so spremembe nihale (v nekaterih obdobjih 

so cene tudi padle), lahko iz analize ugotovimo, da se v daljšem obdobju cene vedno 

spreminjajo navzgor. V povprečju se vsako leto dvigujejo za približno 11 %. Če 

pogledamo desetletno obdobje, pa lahko ugotovimo, da so se cene spremenile za 0,61 

€, kar znaša več kot 152 % (od začetne cene 0,40 €/l na današnjo ceno 1,01 €/l) . 

V tabeli 13 smo prikazali izračun, ki smo ga opravili glede predvidene spremembe 

cen v naslednjih 20 letih. V izračunih smo predpostavili, da se bodo spremembe cen 

na letni ravni v prihodnje spreminjale podobno kot v zadnjih 10 letih. Iz tabele 13 

lahko razberemo pridobljene rezultate, ki prikazujejo izredno rast cen v prihodnosti. 

Na prvi pogled lahko te cene zgledajo pretirane, saj bi po naših izračunih cena 

kurilnega olja po dvajsetih letih znašala 5,53 €/l. Za potrditev naših izračunov in 

predpostavk pa se lahko zopet zgledujemo po spremembah v preteklosti in rezultate 

primerjamo. Če primerjamo cene, lahko ugotovimo, da smo leta 1995 za liter 

kurilnega olja odšteli približno 0,2 €/l (takratnih 48 SIT/l). V osemnajstih letih do 

danes se je kurilno olje povzpelo na ceno 1,01 €/l (oz. natančneje 1,009 €/l dne 25. 3. 

2013), kar znaša 0,81 € več. Od takratne začetne cene 0,2 € se je torej kurilno olje 

podražilo za več kot 400 %. Lahko torej sklepamo, da so tudi v prihodnosti te 

spremembe smotrne, saj bi se po izračunih čez dvajset let kurilno olje podražilo za 

447 %.  
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Tabela 13: Predvidene spremembe cen do leta 2033 glede na preteklo rast cen 

LETO 
SPREMEMBA NA 

PODLAGI ZAČETNE 
CENE (V %) 

SPREMEMBA 
CENE (€/l) 

CENA €/l 

PREDVIDENA SPREMEMBA DO LETA 2023  
(OD TRENUTNE CENE 1,01 €/l) 

2013-2014 -5,00 % -0,05 € 0,96 € 

2014-2015 28,95 % 0,28 € 1,24 € 

2015-2016 20,41 % 0,25 € 1,49 € 

2016-2017 -3,39 % -0,05 € 1,44 € 

2017-2018 26,32 % 0,38 € 1,82 € 

2018-2019 -26,03 % -0,47 € 1,34 € 

2019-2020 20,37 % 0,27 € 1,62 € 

2020-2021 26,15 % 0,42 € 2,04 € 

2021-2022 19,51 % 0,40 € 2,44 € 

2022-2023 3,06 % 0,07 € 2,52 € 

PO 10 LETIH 149,5 % 1,51 € 2,52€/l 

PREDVIDENA SPREMEMBA DO LETA 2033  
(OD PREDVIDENE CENE 2,52 €/l LETA 2023) 

2023-2024 -5,00 % -0,13 € 2,39 € 

2024-2025 28,95 % 0,69 € 3,09 € 

2025-2026 20,41 % 0,63 € 3,72 € 

2026-2027 -3,39 % -0,13 € 3,59 € 

2027-2028 26,32 % 0,95 € 4,54 € 

2028-2029 -26,03 % -1,18 € 3,36 € 

2029-2030 20,37 % 0,68 € 3,56 € 

2030-2031 26,15 % 0,93 € 4,49 € 

2031-2032 19,51 % 0,88 € 5,37 € 

2032-2033 3,06 % 0,16 € 5,53 € 

PO 20 LETIH 447,5 % 3,49 € 5,53 €/l 

 

Če analiziramo pridobljene rezultate, ki jih prikazuje tabela 13, lahko vidimo, da bi 

se ob takem trendu čez 10 let kurilno olje podražilo s trenutne cene na ceno 2,52 €/l 

(sprememba +1,51 €/l oziroma + cca 150 %). Na naslednjem grafu (slika 10) lahko 

vidimo še grafični prikaz cen kurilnega olja v preteklosti ter ocenjeno rast v 

naslednjih 20 letih.  
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Slika 10: Spremembe cen kurilnega olja ter predvidena rast cen do leta 2033 

V nadaljevanju smo investicije in dobo vračanja računali z upoštevanjem trenutnih 

cen kurilnega olja. Za primerjavo stroškov oz. prihrankov z uporabo sončnih 

kolektorjev smo upoštevali še spremembo cen. Ker je ocenjena sprememba precej 

visoka, smo v delu upoštevali nekoliko bolj optimistično predpostavko glede 

spremembe cen naftnih derivatov v prihodnosti. Če pogledamo predvidene cene 

kurilnega olja, ki smo jih izračunali za naslednjih 5 let, vidimo, da bi se po izračunih 

morale cene občasno znižati in zvišati. Povprečno podražitev za obdobje 5 let smo 

tako zaokrožili na 25 %, saj prej upoštevana povprečna podražitev do leta 2018 

(26,32 %, 20,41 % in 28,95%) znaša 25,23%. V nadaljevanju smo torej upoštevali 

predpostavko, da bi se cena kurilnega olja v prihodnosti zvišala le za 25 % vsakih pet 

let. S to predpostavko smo želeli ugotoviti, za koliko bi se izračunani rezultati 

razlikovali že z upoštevanjem te optimistične predpostavke, v primeru spreminjanja 

cen kot v preteklosti pa bi bile razlike precej bolj izrazite. 
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5.3.4 Doba vračanja investicije v sončne kolektorje 

V prejšnjih poglavjih smo definirali stroške investicije ter prihranke, ki jih imamo s 

kolektorji v enem letu. Ti podatki nam bodo služili pri izračunu dobe vračanja in v 

nadaljevanju pri kazalnikih učinkovitosti projekta ter finančnih primerjavah s 

toplotnimi črpalkami. V naslednji tabeli bomo prikazali dva izračuna vračanja 

investicije v sončne kolektorje. Najprej bomo prikazali letne prihranke in dobo 

vračanja glede na trenutne cene kurilnega olja nespremenjeno za obdobje 20 let, nato 

bomo prikazali še izračun prihrankov in dobo vračanja investicije v primeru 

spremenjenih cen kurilnega olja. V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da se cene 

kurilnega olja krepko spreminjajo in smo predvidevali izrazito rast cen v prihodnosti. 

Za primer prihrankov ob spremenjenih cenah bomo upoštevali prej omenjeno bolj 

optimistično predpostavko, in sicer, da se bodo cene kurilnega olja podražile zgolj za 

25 % vsakih 5 let. Trenutni ceni 1,009 €/l bodo torej sledile naslednje cene: 1,26 €/l 

leta 2018 (letni prihranki uporabe sončnih kolektorjev ocenjeni na cca. 402,8 €), 1,57 

€/l leta 2023 (letni prihranki, ocenjeni na 503,42 €), 1,97 €/l leta 2028 (letni prihranki 

v višini 629,27 €) ter 2,46 €/l leta 2033 (prihranki 785,79 €).  

S temi izračuni želimo poudariti dejstvo, da se z višanjem cen energentov prihranki z 

uporabo kolektorjev bistveno povečajo in tako omogočajo hitrejšo dobo vračanja in 

višje končne prihranke pri ogrevanju. Višina investicije znaša 5.033 €, ki ji dodamo 

še 50 € stroškov vsakih 5 let za menjavo tekočine. Prihranki nam prikazujejo razliko 

med letnimi stroški ogrevanja s sončnimi kolektorji ter stroški ogrevanja s kurilnim 

oljem (tabela 11). Kalkulacije in rezultate prikazuje tabela 14. 
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Tabela 14: Izračun prihrankov uporabe sončnih kolektorjev za dobo 20 let ter doba 

vračanja investicije 

IZRAČUN PRIHRANKOV S TRENUTNIMI CENAMI 
KURILNEGA OLJA 

IZRAČUN PRIHRANKOV OB  SPREMENJENIH 
CENAH KURILNEGA OLJA (25% VSAKIH 5 LET) 

  LETO 
SKUPNI LETNI 

PRIHRANKI 
VRAČANJE 
INVESTICIJE 

  LETO 
SKUPNI LETNI 

PRIHRANKI 
VRAČANJE 

INVESTICIJE 

0 2013 
 

-5.033,00 € 0 2013 
 

-5.033,00 € 

1 2014 322,30 € -4.710,70 € 1 2014 322,30 € -4.710,70 € 

2 2015 322,30 € -4.388,39 € 2 2015 322,30 € -4.388,39 € 

3 2016 322,30 € -4.066,09 € 3 2016 322,30 € -4.066,09 € 

4 2017 322,30 € -3.743,79 € 4 2017 322,30 € -3.743,79 € 

5 2018 272,30 € -3.471,49 € 5 2018 352,80 € -3.390,99 € 

6 2019 322,30 € -3.149,18 € 6 2019 402,80 € -2.988,19 € 

7 2020 322,30 € -2.826,88 € 7 2020 402,80 € -2.585,39 € 

8 2021 322,30 € -2.504,58 € 8 2021 402,80 € -2.182,59 € 

9 2022 322,30 € -2.182,28 € 9 2022 402,80 € -1.779,79 € 

10 2023 272,30 € -1.909,97 € 10 2023 453,42 € -1.326,37 € 

11 2024 322,30 € -1.587,67 € 11 2024 503,42 € -822,95 € 

12 2025 322,30 € -1.265,37 € 12 2025 503,42 € -319,53 € 

13 2026 322,30 € -943,07 € 13 2026 503,42 € 183,89 € 

14 2027 322,30 € -620,76 € 14 2027 503,42 € 687,31 € 

15 2028 272,30 € -348,46 € 15 2028 579,27 € 1.266,58 € 

16 2029 322,30 € -26,16 € 16 2029 629,27 € 1.895,85 € 

17 2030 322,30 € 296,14 € 17 2030 629,27 € 2.525,12 € 

18 2031 322,30 € 618,45 € 18 2031 629,27 € 3.154,39 € 

19 2032 322,30 € 940,75 € 19 2032 629,27 € 3.783,66 € 

20 2033 272,30 € 1.213,05 € 20 2033 735,79 € 4.519,45 € 

  
6.246,05 € 1.213,05 € 

  
9.552,45 € 4.519,45 € 

 

Kot vidimo v tabeli 14, se nam investicija v sončne kolektorje povrne pred iztekom 

opazovanega obdobja 20 let. Če upoštevamo dejstvo, da življenjska doba kolektorjev 

(predvsem Heat pipe sistemov) lahko tudi presega 25-30 let, lahko sklepamo, da bi 

bili prihranki še višji po daljšem opazovanem obdobju. V dvajsetih letih bi z 

montažo kolektorjev ob trenutni ceni kurilnega olja prihranili 6.246 € za ogrevanje 

sanitarne vode in pomoč pri dogrevanje prostorov. Celotna investicija znaša 5.033 €, 

torej bi po 20 letih prihranili dobrih 1.213 €. Investicija bi se nam povrnila leta 2030, 

torej po približno 16 oz. 17 letih. Doba vračanja kolektorjev je kar dolga, vendar je 

potrebno poudariti, da se ti izračuni nanašajo na trenutne cene kurilnega olja. V 
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primeru višanja cen naftnih derivatov bi bili prihranki višji in doba vračanja krajša. 

Tabela 14 prikazuje še izračune ob predpostavki, da bi se kurilno olje podražilo za 25 

% vsakih 5 let. Ta napoved je glede na pretekle spremembe cen optimistična, saj smo 

v podpoglavju o spremembah cen kurilnega olja (glej stran 45) ugotovili, da bi lahko 

bile cene v prihodnosti krepko višje. Rezultati izračunov na podlagi predpostavk nam 

prikazujejo podatek, da bi po 20 letih ob takih spremembah s kolektorji prihranili 

cca. 9.552 €, kar bi pomenilo 4.519 € čistega prihranka, če odštejemo začetno 

investicijo. V tem primeru bi se doba vračanja skrajšala na približno obdobje 12-13 

let, saj bi se investicija povrnila že leta 2026. Potrditev izračunov in predpostavk 

lahko dobimo tudi v raznih virih, ki opisujejo sončne kolektorje.  

»Solarni sistem je dolgoročna investicija. Če sistem stane približno 4000 €, vam bo 

zagotavljal letne prihranke vsaj 200 €. Zaradi rastočih cen energije bo sistem 

amortiziran v obdobju več kot 15 let, medtem ko bi v življenjskem ciklu 25 let 

prihranki zagotavljali že letne dobičke.« (Solar thermal systems, 2005, str. 273) 

Ugotovili smo torej, da se nam investicija v kolektorje v njihovem življenjskem ciklu 

povrne. Višje kot bi bile cene kurilnega olja v prihodnosti, krajša bi bila doba 

vračanja investicije. V naslednjem podpoglavju bomo na podoben način analizirali še 

investicijo v toplotne črpalke. Rezultate bomo nato primerjali in skušali ugotoviti, 

kakšen sistem je s finančnega vidika boljša investicija v opazovanem primeru. 

5.4 Analiza investicij in finančna primerjava s toplotnimi črpalkami 

Za analizo stroškov in investicij v toplotne črpalke smo prav tako kot za kolektorje 

prosili za predračun enega sistema pri podjetju Megaterm d.o.o. Pojavil se je 

problem, in sicer izbira ustreznega sistema, ki bi bil čim bolj podoben prej 

analiziranim sončnim kolektorjem. Razlike investicije v toplotne črpalke zgolj za 

ogrevanje sanitarne vode ali tudi ogrevanja prostorov so zelo izrazite. Toplotne 

črpalke za ogrevanje prostorov stanejo namreč več kot 9000 €, omogočajo pa 

celoletno ogrevanje prostorov. Ker smo ugotovili, da bomo s sočnimi kolektorji 

ogrevali predvsem sanitarno vodo (za dogrevanje prostorov bodo prispevali 

minimalni delež), smo za primerjavo prosili za predračun toplotne črpalke zrak/voda 

za ogrevanje sanitarne vode, ki je bila v katalogu med najbolj učinkovitimi. Najprej 

smo analizirali investicijo in stroške uporabe toplotne črpalke.  
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5.4.1 Analiza investicije v toplotno črpalko 

Investicija v toplotno črpalko se nekoliko razlikuje od investicije v sončne 

kolektorje, in sicer je nekoliko nižja. Prav tako je manj zahtevna montaža, pa tudi 

stroški le-te so nekoliko nižji. Bistvena razlika je pri vzdrževanja oz. variabilnih 

stroških. Z uporabo toplotnih črpalk bomo imeli redne stroške za ogrevanje sanitarne 

vode, saj potrebujejo približno tretjino električne energije za svoje delovanje. Ti 

stroški se bodo spreminjali glede na spremembo cen elektrike. Prvi korak bo analiza 

investicije v toplotno črpalko zrak/voda z upoštevanjem vseh komponent za montažo 

tega sistema. Analizo investicije prikazuje tabela 15.  

Tabela 15: Analiza investicije v toplotno črpalko zrak/voda 

SESTAVNI DELI TOPLOTNE ČRPALKE KOLIČINA CENA 

Toplotna črpalka termotehnika TČRT/E-
500AVT 

1 2.350,0 € 

Ekspanzijska posoda 50 l 2 49,9 € 

Črpalka WILO 1 118,0 € 

Ostale komponente (cevi, ventili, 
prehodni kosi ...) 

več 172,0 € 

Montaža 1 500,0 € 

   
SKUPAJ 

 
3.190 € 

DDV (8,5 % od osnove) 
 

271,1 € 

SKUPAJ 
 

3.461,1 € 

SUBVENCIJA (250 €) 
 

-250,0 € 

KONČNA INVESTICIJA 
 

3.211,1 € 

 

V tabeli lahko vidimo, da znaša končna investicija v izbrano črpalko 3.211 €. 

Upoštevali smo predračun, ki smo ga dobili, ceno 2.350 € za toplotno črpalko ter 

ostale komponente, kot so ekspanzijska posoda (cca. 50 €), črpalka WILO za 118 € 

ter ostale za približno 172 €. Montaža znaša približno 500 € in tako dobimo osnovno 

ceno 3.190 €. K tej ceni dodamo 8,5 % DDV in nato odbijemo subvencijo 250 € (za 

toplotne črpale za ogrevanje sanitarne vode znašajo subvencije EKO sklada 25 % 

cene oz. največ 250 € (EKO skladi – subvencije, 2013). Tako smo dobili končno 

višino investicije v toplotno črpalko, ki nam predstavlja tudi fiksne stroške uporabe 
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tega sistema. V nadaljevanju bomo definirali variabilne stroške, ki obsegajo stroške 

obratovanja sistema za ogrevanje ter nato še dobo vračanja investicije.  

5.4.2 Stroški obratovanja toplotne črpalke 

Stroške uporabe toplotne črpalke smo analizirali glede na prej omenjene potrebe po 

ogrevanju sanitarne vode, ki v opazovanem primeru znašajo 3.577 kWh na leto. Za 

izračun stroškov smo upoštevali tehnične lastnosti izbrane toplotne črpalke, kot so: 

grelna moč 4,9 kW, električna moč 1,38 kW, volumen bojlerja 450 l, teža 240 kg ter 

dodatno vgrajen električni grelec 3 kW. (Termotehnika d.o.o., 2012, str. 12) 

Najprej smo izračunali grelno število toplotne črpalke po sledeči formuli (2): 

Grelno število – COP (pri delovnem območju od +7 do +35 °C): 

 

kjer je: 

COP - grelno število 

QOUTPUT – grelna moč toplotne črpalke (izhodna moč) (kW) 

QINPUT – električna moč (vhodna moč) (kW) (Bell A., 2008, str. 32) 

Pri uporabi toplotnih črpalk nam variabilni stroški predstavljajo stroške, ki jih imamo 

s porabo električne energije za pogon kompresorja. Izračunali smo letno porabo 

energije z upoštevanjem cen elektrike pri podjetju e3 d.o.o. Najprej smo izračunali, 

koliko električne energije potrebujemo v enem letu za pogon kompresorja glede na 

grelno število toplotne črpalke. Potrebno energijo izračunamo po sledeči formuli (3):  

 

Qe – potrebna električna energija za ogrevanje 

Qsv – letna potreba energije za ogrevanje sanitarne vode 
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Poleg stroškov za pogon kompresorja imamo z uporabo toplotne črpalke zrak/voda 

še stroške za pogon dodatnega električnega grelca 3kW (PG), ki jih računamo za 

termično dezinfekcijo sanitarne vode in pomoč pri ogrevanju za 5 ur mesečno (4). 

 

Za delovanje toplotne črpalke bi v enem letu v celoti potrebovali 1187 kWh 

električne energije. Če potrebno energijo množimo s ceno elektrike €/kWh, dobimo 

letne stroške toplotne črpalke. Pri podjetju e3 d.o.o lahko imetniki toplotnih črpalk, 

ki imajo energetsko učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja in hlajenja, v 

ponudbi za gospodinjstva izberejo poseben paket toplotne črpalke z nižjo ceno 

električne energije, zato smo v izračunih upoštevali takšno tarifo. Cena električne 

energije na dan 11. 4. 2013 pri podjetju e3 d.o.o. z DDV-jem ter vsemi ostalimi 

elementi cene skupaj za enotarifno merjenje znaša 0,1286 €/kWh (e3 d.o.o., 2013). 

Letni stroški opazovane toplotne črpalke znašajo torej: 1.187 kWh  0,1286 €/kWh = 

152,64 €. 

Preden smo primerjali finančne razlike v primerjavi s sončnimi kolektorji, smo 

izračunali dobo vračanja toplotne črpalke za obdobje 20 let. Dobo vračanja smo 

izračunali na podlagi prihrankov, ki bi jih imeli v primerjavi z ogrevanjem na kurilno 

olje (tako, kot smo naredili za sistem kolektorjev). Če primerjamo stroške uporabe 

toplotne črpalke, ki znašajo cca. 152 €/leto, ter stroške, ki bi jih imeli z ogrevanjem 

sanitarne vode na kurilno olje (360,82 €/leto z upoštevanjem trenutne cene 1,009 €/l), 

lahko ugotovimo, da bi letni prihranki ogrevanja znašali 208,18 €/leto. Te prihranke 

smo upoštevali kot letni dobiček, ki nam služi za izračun dobe vračanja investicije. V 

tabeli 16 so prikazani letni prihranki v obdobju 20 let z upoštevanjem začetne 

investicije 3211 €. Tabela prikazuje izračune z upoštevanjem trenutnih cen 

energentov ter izračune v primeru morebitnih sprememb cen (naredili smo izračune v 

primeru, da bi se tako kurilno olje kot električna energija podražila za 25 % vsakih 5 

let).  
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Tabela 16: Letni prihranki in doba vračanja investicije v toplotno črpalko zrak/voda 

DOBA VRAČANJA INVESTICIJE V TOPLOTNO ČRPALKO ZRAK/VODA 

DOBA VRAČANJA OB TRENUTNIH CENAH 
DOBA VRAČANJA V PRIMERU PODRAŽITVE 

CEN (25 % VSAKIH 5 LET) 

 
LETO 

SKUPNI LETNI 
PRIHRANKI 

VRAČANJE 
INVESTICIJE 

LETO 
SKUPNI LETNI 

PRIHRANKI 
VRAČANJE 
INVESTICIJE 

0 2013 
 

-3.211,00 € 2013 
 

-3.211,00 € 

1 2014 208,17 € -3.002,83 € 2014 208,17 € -3.002,83 € 

2 2015 208,17 € -2.794,66 € 2015 208,17 € -2.794,66 € 

3 2016 208,17 € -2.586,49 € 2016 208,17 € -2.586,49 € 

4 2017 208,17 € -2.378,32 € 2017 208,17 € -2.378,32 € 

5 2018 208,17 € -2.170,15 € 2018 259,77 € -2.118,55 € 

6 2019 208,17 € -1.961,98 € 2019 259,77 € -1.858,78 € 

7 2020 208,17 € -1.753,81 € 2020 259,77 € -1.599,01 € 

8 2021 208,17 € -1.545,64 € 2021 259,77 € -1.339,24 € 

9 2022 208,17 € -1.337,47 € 2022 259,77 € -1.079,47 € 

10 2023 208,17 € -1.129,30 € 2023 324,00 € -755,47 € 

11 2024 208,17 € -921,13 € 2024 324,00 € -431,47 € 

12 2025 208,17 € -712,96 € 2025 324,00 € -107,47 € 

13 2026 208,17 € -504,79 € 2026 324,00 € 216,53 € 

14 2027 208,17 € -296,62 € 2027 324,00 € 540,53 € 

15 2028 208,17 € -88,45 € 2028 406,53 € 947,06 € 

16 2029 208,17 € 119,72 € 2029 406,53 € 1.353,59 € 

17 2030 208,17 € 327,89 € 2030 406,53 € 1.760,12 € 

18 2031 208,17 € 536,06 € 2031 406,53 € 2.166,65 € 

19 2032 208,17 € 744,23 € 2032 406,53 € 2.573,18 € 

20 2033 208,17 € 952,40 € 2033 507,10 € 3.080,28 € 

  
4.163,40 € 952,00 € 

 
6.291,28 € 3.080,28 € 

 

V tabeli 16 lahko vidimo, da bi bila doba vračanja investicije toplotne črpalke zelo 

podobna dobi vračanja sončnih kolektorjev. S toplotno črpalko zrak/voda bi se 

investicija povrnila leta 2029, natančneje - doba vračanja bi trajala 15,4 let. Po 

opazovanem obdobju bi prihranili 4.163 € za ogrevanje sanitarne vode. Z 

upoštevanjem investicije 3.211 € bi čisti prihranek znašal 952 €. Dobe vračanja so 

dolge, saj smo za izračune izbirali med bolj učinkovitimi sistemi, kjer je začetna 

investicija bistveno višja. Če bi primerjali cenejše sisteme, bi bila investicija nižja, 

vendar bi bili tudi prihranki nižji zaradi slabše učinkovitosti sistemov. V izračunih 

moramo vedno upoštevati tudi dejstvo, da se prikazani rezultati nanašajo na trenutne 

cene energentov. V primeru višanja cen kurilnega olja se bi investicije prej povrnile 
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in bi bili prihranki bistveno večji. V tabeli lahko vidimo, da bi bili prihranki v 

primeru podražitve energentov za 25 % vsakih 5 let bistveno večji in bi se tako doba 

vračanja investicije skrajšala na leto 2026. V izračunih smo si postavili 

predpostavko, da bi se podražila tako kurilno olje kot elektrika za 25 % vsakih 5 let 

(npr. če bi leta 2018 kurilno olje stalo 1,26 €/l in električna energija 0,16 €/kWh, bi 

se s toplotno črpalko prihranki zvišali na 259 € letno itd.). V primeru višje podražitve 

bi bile razlike še večje, saj je bistvo uporabe obnovljivih virov prav v tem, da nam 

omogočajo višje prihranke v primeru višanja cen standardnih energentov.  

5.5 Primerjava stroškov in naložb sistemov ter ugotovitve 

S pregledom stroškov, prihrankov ter dobe vračanja investicij smo ugotovili prve 

razlike naložb v sončne kolektorje ali toplotne črpalke. Ugotovili smo, da so 

investicije zelo podobne, saj nam kolektorji kljub višji začetni investiciji zagotavljajo 

tudi višje letne prihranke, ki se dolgoročno kažejo kot boljša investicija. S toplotnimi 

črpalkami imamo nižjo začetno investicijo, so pa letni stroški nekoliko višji, saj za 

njihovo delovanje potrebujemo določen delež električne energije. Moramo poudariti 

tudi dejstvo, da smo za izračune opazovali obdobje 20-ih let. Predvsem sončni 

kolektorji lahko imajo daljšo življenjsko dobo (Heat pipe tudi 30 let). Če bi 

upoštevali daljše časovno obdobje, bi bile razlike bolj izrazite in bi bili sončni 

kolektorji zagotovo boljša izbira. Ker smo opazovali predvsem prehodna obdobja, 

smo ugotovili, da so s tega vidika sončni kolektorji boljša izbira, saj bi imeli z 

njihovo uporabo res minimalne stroške za ogrevanje sanitarne vode. Poleg tega bi 

nam zagotavljali tudi manjši delež energije za dogrevanje prostorov. Toplotne 

črpalke so tudi zelo doba izbira tako za ogrevanje vode v prehodnih obdobjih, kot 

tudi za ogrevanje vode čez celo leto. Stroški ogrevanja z uporabo črpalk so nekoliko 

večji, saj imamo približno iste stroške za njihovo delovanje tudi poleti. Kolektorji pa 

nam čez poletje zagotavljajo 100 % kritje potreb po topli sanitarni vodi brez dodatnih 

stroškov ogrevanja. Čeprav nam kolektorji predstavljajo visoko začetno naložbo, so 

dolgoročno boljša izbira glede na stroške kot toplotne črpalke. Poleg tega so le 

deloma odvisni od cen energentov, saj potrebujemo majhen delež kurilnega olja za 

dogrevanje potreb, ki jih kolektorji ne morejo pokriti. V tabeli 17 si lahko pogledamo 

še osnovno primerjavo sistemov za lažjo predstavitev in ugotovitve. 
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Tabela 17: Finančna primerjava sončnih kolektorjev in toplotnih črpalk 

  

SONČNI KOLEKTORJI TOPLOTNA ČRPALKA 

PRIMERJAVA STROŠKOV OGREVANJA 

CELO LETO  
PREHODNO 

OBDOBJE 
CELO LETO  

PREHODNO 
OBDOBJE 

STROŠKI OGREVANJA 
SANITANRE VODE  

80,61 € 13,96 € 152,65 € 101,77 € 

RAZLIKA 72,04 € 87,80 € -72,04 € -87,80 € 

  PRIMERJAVA INVESTICIJ 

ZAČETNA 
INVESITICJA 

5.033,00 € 3.211,06 € 

DOBA VRAČANJA 16,2 let 15,4 let 

ČISTI PRIHRANKI PO 
OBDOBJU 20 LET 

1.213,05 € 952,00 € 

  

PRIMERJAVA INVESTICIJ Z UPOŠTEVANJEM 
PODRAŽITEV KURILNEGA OLJA IN ELEKTRIKE ZA 

25 % VSAKIH PET LET 

ZAČETNA 
INVESITICJA 

5.033,00 € 3.211,06 € 

DOBA VRAČANJA cca. 13 let cca. 13 let 

ČISTI PRIHRANKI PO 
OBDOBJU 20 LET 

4.519,45 € 3.080,28 € 

 

V tabeli 17 lahko vidimo primerjavo sistemov z ekonomskega vidika. Kot je 

prikazano, imamo s sončnimi kolektorji nižje letne stroške ogrevanja (izračun se 

nanaša glede na trenutno ceno kurilnega olja). S kolektorji bi imeli za toplo sanitarno 

vodo letno približno 80 € stroškov, v obdobju marec-oktober zgolj 13,94 €. Z 

uporabo toplotne črpalke pa bi stroški za ogrevanje znašali 152,65 € na letni ravni in 

101,77 v prehodnih obdobjih. Sončni kolektorji nam torej zagotavljajo višje letne 

prihranke pri ogrevanju. Zaradi občutno višje investicije pa je doba vračanja kljub 

temu daljša glede na dobo vračanja toplotne črpalke. Glede na trenutne cene bi se 

nam investicija v sončne kolektorje vrnila čez 16,2 let, medtem ko bi se naložba v 

črpalko vrnila čez 15,4 let. Kljub temu bi po obdobju 20 let s kolektorji prihranili več 

kot z uporabo toplotne črpalke, saj bi znašal čisti prihranek 1.213 €, prihranek s 

toplotno črpalko pa 952 €. Tudi v primeru sprememb cen energentov bi bili prihranki 

v korist sončnim kolektorjem. Bolj kot bi se dražilo kurilno olje, več bi z uporabo 

sončnih kolektorjev prihranili. Tudi če bi prihranke primerjali npr. z ogrevanjem na 

plin, bi se investicija v kolektorje na dolgi rok vrnila. Iz teh podatkov lahko 

sklepamo, da je tako investicija v sončne kolektorje kot toplotne črpalke smotrna, 
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potrebno pa je upoštevati, da se koristi njihove uporabe pokažejo dolgoročno. 

Gledano dolgoročno je investicija v sončne kolektorje za naš primer boljša izbira, saj 

se nam s finančnega vidika bolj obrestuje. V prehodnih obdobjih so kolektorji tudi 

boljša izbira, saj imamo z njimi bistveno manj stroškov za ogrevanje sanitarne vode. 

Poleg tega nam pripomorejo tudi pri dogrevanju prostorov. Ker je eden glavnih ciljev 

magistrskega dela ugotoviti predvsem, če je sistem dobra izbira v prehodnih 

obdobjih, lahko potrdimo sklepe, da so kolektorji nekoliko boljša izbira, čeprav so si 

rezultati v primerjavi s toplotno črpalko zelo podobni. V naslednjem poglavju smo 

investicijo v kolektorje analizirali še z kazalniki učinkovitosti projekta tako, da bi 

ugotovili, ali so kolektorji dobra naložba tudi z upoštevanjem diskontnih stopenj.  

5.6 Kazalniki učinkovitosti investicij 

Ugotovili smo, da so si tudi s finančnega vidika sistemi toplotnih črpalk in 

kolektorjev zelo podobni. Na dolgi rok je nekoliko bolj ekonomična investicija v 

sončne sisteme, vendar so razlike minimalne. Do sedaj smo izračunali zgolj vračilno 

dobo naložbe ter letne prihranke in investicije brez upoštevanja diskontnega faktorja. 

V tem poglavju bomo skušali ugotoviti, ali je investicija smotrna tudi z upoštevanjem 

raznih ekonomskih kazalnikov učinkovitosti.  

5.6.1 Metoda sedanje vrednosti projekta 

»Osnovni razlog za uvajanje dinamičnih metod naložbenega odločanja so 

pomanjkljivosti statističnih kriterijev, ker ne upoštevajo časovne preference sredstev 

in obresti kot kategorije, ki usmerjajo nagnjenost k varčevanju in investiranju. Ena 

od najbolj uporabnih metod je metoda sedanje vrednosti projekta (7), s katero iščemo 

izpolnjevanje naslednjega pogoja:  

    (7) 

Kjer je: 

SV – sedanja vrednost projekta 

Sd – skupni prihodki projekta 

r – diskontna stopnja, določena vnaprej: alternativna obrestna mera 
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i – število obdobij v življenjski dobi projekta« (Bizjak, 2008, str. 243) 

Po tej metodi je projekt sprejemljiv, ko je neto sedanja vrednost naložbe (NSV) večja 

od 0. Izračunali bomo neto sedanjo vrednost za diskontno stopnjo 2 % in 4 %, 

izračun prikazuje tabela 18.  

Tabela 18: Neto sedanja vrednost projekta ob diskontnem faktorju 2 % in 4 % 

tekoči 
indeks 

(i) 

diskontna 
stopnja 

r=4% 
(1+r)i 

disk. 
faktor 

Sd (pri 4% 
disk.) 

So (pri 4% 
disk.) 

disk. 
stopnja 

r=2% 
(1+r)i 

disk. 
faktor 

 

Sd (pri 
2% 

disk.) 

So (pri 
2% 

disk.) 

0 1 1 0 5233 1 1 0 5233 

1 1,04 0,96 309,90 € 0,00 € 1,02 0,98 315,98 € 0,00 € 

2 1,08 0,92 297,98 € 0,00 € 1,04 0,96 309,78 € 0,00 € 

3 1,12 0,89 286,52 € 0,00 € 1,06 0,94 303,71 € 0,00 € 

4 1,17 0,85 275,50 € 0,00 € 1,08 0,92 297,76 € 0,00 € 

5 1,22 0,82 264,91 € 0,00 € 1,10 0,91 291,92 € 0,00 € 

6 1,27 0,79 254,72 € 0,00 € 1,13 0,89 286,19 € 0,00 € 

7 1,32 0,76 244,92 € 0,00 € 1,15 0,87 280,58 € 0,00 € 

8 1,37 0,73 235,50 € 0,00 € 1,17 0,85 275,08 € 0,00 € 

9 1,42 0,70 226,44 € 0,00 € 1,20 0,84 269,69 € 0,00 € 

10 1,48 0,68 217,73 € 0,00 € 1,22 0,82 264,40 € 0,00 € 

11 1,54 0,65 209,36 € 0,00 € 1,24 0,80 259,21 € 0,00 € 

12 1,60 0,62 201,31 € 0,00 € 1,27 0,79 254,13 € 0,00 € 

13 1,67 0,60 193,57 € 0,00 € 1,29 0,77 249,15 € 0,00 € 

14 1,73 0,58 186,12 € 0,00 € 1,32 0,76 244,26 € 0,00 € 

15 1,80 0,56 178,96 € 0,00 € 1,35 0,74 239,47 € 0,00 € 

16 1,87 0,53 172,08 € 0,00 € 1,37 0,73 234,78 € 0,00 € 

17 1,95 0,51 165,46 € 0,00 € 1,40 0,71 230,17 € 0,00 € 

18 2,03 0,49 159,10 € 0,00 € 1,43 0,70 225,66 € 0,00 € 

19 2,11 0,47 152,98 € 0,00 € 1,46 0,69 221,24 € 0,00 € 

20 2,19 0,46 147,09 € 0,00 € 1,49 0,67 216,90 € 0,00 € 

   
4.380,16 € 5.233 €   5.270 € 5.233 € 

 
NSV = Sd-So 

 
-852,84 € NSV = Sd-So  37,07 € 

 

Pri našem primeru smo kot prihodke upoštevali čiste letne prihranke, ki jih imamo z 

uporabo kolektorjev v primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje. Ker smo upoštevali 

čiste prihranke, so znašali odhodki v izračunih 0, saj smo že v tej vrednosti izračunali 

razliko med odhodki ogrevanja zgolj s kurilnim oljem ali s pomočjo kolektorjev in 

dobili rezultat letnih prihrankov 322 €. Kot lahko vidimo v tabeli 18, bi bila z 
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upoštevanjem diskontnega faktorja 4 % NSV projekta negativna (NSV= Sd – So = 

4.380,16 € - 5.233 € = -852,84 €), torej projekt ne bi bil sprejemljiv. Projekt je 

sprejemljiv zgolj do diskontne stopnje 2 %. Če upoštevamo, da se obresti na bankah 

gibljejo okoli 4 %, moramo upoštevati višjo diskontno stopnjo.  Rezultat je negativen 

predvsem zaradi visoke začetne investicije in relativno nizkih letnih prihrankov. Kot 

smo že omenili, se ti izračuni nanašajo na trenutne cene kurilnega olja. Ugotovili 

smo že, da se z višanjem cen kurilnega olja letni prihranki povečujejo, zato smo 

skušali izračunati še neto sedanjo vrednost projekta ob predpostavki, da bi se kurilno 

olje dražilo za 25 % vsakih 5 let. Ob morebitnih spremembah cen kurilnega olja so 

prihranki bistveno višji, zato bomo opravili izračun neto sedanje vrednosti projekta z 

upoštevanjem diskontnih stopenj 2 in 4 % ter diskontne stopnje 6 %. Neto sedanjo 

vrednost projekta prikazuje tabela 19. 
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Tabela 19: Neto sedanja vrednost projekta ob predpostavki sprememb cen kurilnega 

olja pri diskontnem faktorju 2 %, 4 % in 6 % 

(i) 
disk. 
st. 
r=2% 

Sd (pri 2%) 
So (pri 
2%) 

disk. 
st. 
r=4% 

Sd (pri 
4%) 

So (pri 
4%) 

disk. 
St. 
r=6% 

Sd (pri 6% 
disk.) 

So (pri 
6% 
disk.) 

0 1 0 5233 1 0 5233 1 0 5233 

1 1,02 315,98 € 0,00 € 1,04 309,90 € 0,00 € 1,06 304,06 € 0,00 € 

2 1,04 309,78 € 0,00 € 1,08 297,98 € 0,00 € 1,12 286,85 € 0,00 € 

3 1,06 303,71 € 0,00 € 1,12 286,52 € 0,00 € 1,19 270,61 € 0,00 € 

4 1,08 297,76 € 0,00 € 1,17 275,50 € 0,00 € 1,26 255,29 € 0,00 € 

5 1,10 364,83 € 0,00 € 1,22 331,07 € 0,00 € 1,34 301,00 € 0,00 € 

6 1,13 357,67 € 0,00 € 1,27 318,34 € 0,00 € 1,42 283,96 € 0,00 € 

7 1,15 350,66 € 0,00 € 1,32 306,09 € 0,00 € 1,5 267,89 € 0,00 € 

8 1,17 343,79 € 0,00 € 1,37 294,32 € 0,00 € 1,59 252,72 € 0,00 € 

9 1,20 337,05 € 0,00 € 1,42 283,00 € 0,00 € 1,69 238,42 € 0,00 € 

10 1,22 412,98 € 0,00 € 1,48 340,09 € 0,00 € 1,79 281,11 € 0,00 € 

11 1,24 404,88 € 0,00 € 1,54 327,01 € 0,00 € 1,9 265,20 € 0,00 € 

12 1,27 396,94 € 0,00 € 1,6 314,43 € 0,00 € 2,01 250,18 € 0,00 € 

13 1,29 389,16 € 0,00 € 1,67 302,34 € 0,00 € 2,13 236,02 € 0,00 € 

14 1,32 381,53 € 0,00 € 1,73 290,71 € 0,00 € 2,26 222,66 € 0,00 € 

15 1,35 467,56 € 0,00 € 1,8 349,41 € 0,00 € 2,4 262,57 € 0,00 € 

16 1,37 458,39 € 0,00 € 1,87 335,97 € 0,00 € 2,54 247,71 € 0,00 € 

17 1,40 449,40 € 0,00 € 1,95 323,05 € 0,00 € 2,69 233,69 € 0,00 € 

18 1,43 440,59 € 0,00 € 2,03 310,63 € 0,00 € 2,85 220,46 € 0,00 € 

19 1,46 431,95 € 0,00 € 2,11 298,68 € 0,00 € 3,03 207,98 € 0,00 € 

20 1,49 528,81 € 0,00 € 2,19 358,62 € 0,00 € 3,21 245,01 € 0,00 € 

  
 

7.743 € 5.233 € 
 

6.253 € 5.233 € 
 

5.133 € 5.233 € 

    NSV= 2.510 €   NSV= 1.020 €   NSV= -99,62 € 

 

V primeru višanja cen kurilnega olja bi bila neto sedanja vrednost projekta pri 2 % in 

4 % pozitivna, in sicer 2.510 € pri diskontni stopnji 2 % in 1020 € pri stopnji 4 %. V 

primeru diskontne stopnje 6 % bi bila neto sedanja vrednost rahlo negativna, in sicer 

– 99,62 €. Iz teh rezultatov lahko izračunamo še interno stopnjo prihranka.  

5.6.2 Interna stopnja prihranka 

»Metoda, ki omogoča izbiro in temelji na upoštevanju časovnih preferenc, torej 

dinamičnih vidikov, je metoda interne stopnje prihranka. Po tej metodi iščemo 

diskontno stopnjo (r), ki izpolnjuje naslednji pogoj (8): 
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 (8) 

Pri tem oznake pomenijo: 

Soj – skupni stroški naložbe projekta (j), 

Sok – skupni stroški naložbe projekta (k), 

r – diskontni faktor, ki izpolnjuje navedeni pogoj, 

i – 0 – n, časovna obdobja.  

Izračun diskontne stopnje (r) je analogen izračunu interne stopnje prihranka. Denarne 

tokove pri tej metodi oblikujemo torej le za odhodke, to je stroške naložbe, te tokove 

pa medsebojno primerja in izračuna kazalnik interne stopnje prihranka (ISP).« 

(Bizjak, 2008, str. 252). 

Za naš primer izračunamo interno stopnjo prihranka (9): 

   (9) 

Interna stopnja prihranka pri investiciji v sončne kolektorje bi v tem primeru znašala 

5,82 %. 

5.7 Sklep 

Z uporabo raznih ekonomskih kazalnikov učinkovitosti smo ugotovili, da investicija 

v sončne kolektorje ni vedno pozitivna. Takšni rezultati odražajo predvsem dejstvo, 

da smo za naš primer izbrali zelo učinkovite kolektorje, ki omogočajo poleg 

ogrevanja sanitarne vode tudi dogrevanje prostorov. Problem takih sistemov je v tem, 

da je njihova začetna investicija zelo visoka, letni prihranki pa se glede na naložbo 

obrestujejo prepočasi. Pomembno pa je poudariti, da izračuni temeljijo na fiksni ceni 

kurilnega olja. Kot smo videli, bi bili rezultati kalkulacij v primeru podražitve 

kurilnega olja za 25 % vsakih 5 let bistveno boljši. Kot smo že v prejšnjih poglavjih 

omenili, bodo cene kurilnega olja v prihodnosti najverjetneje krepko rasle in bodo 

verjetno presegle podražitve 25 % vsakih 5 let. V tem primeru bi se investicija v 
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sončne kolektorje bistveno bolj obrestovala, saj bi bili letni prihranki višji in bi se 

posledično znižala doba vračanja investicije ter povečala interna stopnja prihranka.  
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6 UPORABA KOLEKTORJEV ZA CELOLETNO OGREVANJE 

Ugotovili smo, da so kolektorji dobra izbira za ogrevanje sanitarne vode. Za 

ogrevanje prostorov pa ti sistemi niso še dovolj razviti in učinkoviti, da bi nam lahko 

koristili v zimskem obdobju. Za znižanje letnih stroškov ogrevanja je smotrno 

razmišljati o postavitvi kolektorjev v kombinirani možnosti s kakšnim drugim 

sistemom ogrevanja. Ena najbolj zanimivih kombinacij bi bila prav z 

visokotemperaturno toplotno črpalko zrak/voda. Taka kombinacija zahteva zelo 

visoko začetno investicijo, hkrati pa zagotavlja odličen vir ogrevanja z uporabo 

obnovljivih virov energije. S kombiniranim sistemov črpalka/kolektorji bi letne 

stroške ogrevanja predstavljala zgolj električna energija za delovanje toplotne 

črpalke. V tem poglavju smo skušali ugotoviti, ali se ta investicija s stroškovnega 

vidika obrestuje oz. je smotrna.  

6.1 Kombinirane možnosti z visokotemperaturno toplotno črpalko 

Preden začnemo z analizo investicij in stroškov, moramo ugotoviti, koliko energije v 

kWh potrebujemo v kurilni sezoni za ogrevanje prostorov. V prejšnjih poglavjih smo 

že ugotovili, koliko energije potrebujemo za ogrevanje sanitarne vode v opazovani 

hiši. Tem potrebam moramo dodati še energijo, potrebno za ogrevanje prostorov. Za 

ta izračun bomo uporabili podatek glede pretekle porabe kurilnega olja za ogrevanje 

v preteklih kurilnih sezonah. V preteklosti smo porabili cca. 2.000 l kurilnega olja na 

kurilno sezono. Če upoštevamo energetsko vrednost kurilnega olja 10, lahko 

sklepamo, da potrebujemo za ogrevanje prostorov v hiši približno 20.000 kWh na 

leto. Ta številka prikazuje rabo energije v zimskem obdobju tako za ogrevanje 

sanitarne vode kot prostorov. Kurilna sezona traja približno od novembra do marca, 

torej 5 mesecev. Dodati moramo še 7 mesecev, ko potrebujemo energijo za 

ogrevanje sanitarne vode, da bomo lahko izračunali letne stroške ogrevanja s 

kombiniranim sistemom. Ker potrebujemo približno 298 kWh za toplo sanitarno 

vodo, bomo v ostalih 7 mesecih potrebovali še 2.086 kWh. V enem letu potrebujemo 

v opazovani hiši torej približno 22.086 kWh za ogrevanje prostorov in sanitarne 

vode. Ti podatki so nam služili pri analizah stroškov in dobe vračanja v kombiniran 

sistem toplotna črpalka-sončni kolektorji. 
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6.2 Ocena investicij in prihrankov s kombiniranim sistemom 

Za analizo investicije v kombinirani sistem smo uporabili predračune, ki smo jih 

pridobili. Najprej smo analizirali naložbo v kombiniran sistem, nato smo kot v 

prejšnjih poglavjih o analizah investicij in stroškov sistemov izračunali letne stroške 

tega sistema ter vračilno dobo investicije. V tabeli 20 lahko vidimo višino investicije 

v kombiniran sistem.  

Tabela 20: Analiza investicije v kombiniran sistem toplotna čpralka/sočni kolektorji 

za celoletno ogrevanje 

TOPLOTNA ČRPALKA - KOLEKTORJI 

Sistem kolektorjev Greenland z vsemi 
komponentami 

več 4.206,5 € 

Zalogovnik (500l) Sunsystem 1 683,0 € 

Visokotemperaturna TČ ZV 9 EVT 1 5.998,0 € 

Zagon TČ   260,0 € 

Ostale komponente TČ več 758,0 € 

Montaža kolektorji-črpalka 1 1.000,0 € 

      

SKUPAJ   12.905,5 € 

DDV (8,5 %)   1.097,0 € 

SKUPAJ   14.002,4 € 

SUBVENIJA KOLEKTORJI   -1.140,00 € 

SUBVENCIJA TČ   -1.500,0 € 

KONČNA INVESTICIJA   11.362,4 € 

 

Tabela prikazuje končno investicijo v kombiniran sistem sončnih kolektorjev in 

toplotne črpalke zrak/voda. Ta investicija vsebuje komponente, ki bi sestavljale 

celotni sistem ogrevanja ter razne subvencije in stroške montaže, ki bi jih imeli. Za 

sistem kolektorjev je investicija ista kot v prejšnjih analizah, saj bi inštalirali isti 

sončni sistem. V tabeli lahko vidimo še investicijo v visokotemperaturno toplotno 

črpalko, ki stane 5.998 €. Ostali stroški so še skupen 500-litrski zalogovnik ter ostale 

komponente toplotne črpalke. V investicijo moramo šteti še montažo sistemov (cca. 

1.000 €) ter zagon toplotne črpalke (260 €). Skupaj znaša investicija 12.905 €, ki ji 

moramo dodati 8,5 % DDV v višini 1.097 €. Končna investicija bi tako znašala 

dobrih 14.000 €. Za naložbe v te sisteme lahko še vedno računamo na eko 
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subvencije, ki bi znašale 1.140 € za sistem kolektorjev in 1.500 € za toplotno črpalko 

zrak/voda (EKO skladi – subvencije, 2013). Končna investicija, ki smo jo upoštevali 

v izračunih, znaša 11.362 €. 

6.2.1 Definicija stroškov  

V prejšnjih poglavjih smo ugotovili, da s sistemom kolektorjev nimamo posebnih 

stroškov za njihovo delovanje. Glavne letne stroške ogrevanja nam bo torej 

predstavljal delež električne energije, ki jo za delovanje potrebuje toplotna črpalka. 

Za izračun stroškov in porabe električne energije za delovanje sistema smo 

upoštevali tehnične karakteristike toplotne črpalke in sončnih kolektorjev. Sistem 

kolektorjev smo že analizirali in spoznali ter ugotovili, da nam letno prispevajo 

približno 3195 kWh (glej Tabelo 11). To energijo bomo odšteli od skupne potrebne 

energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode v hiši ter tako dobili količino 

energije, ki jo bo pokrila toplotna črpalka. Sledi izračun (10):  

Qtč = (Qsv + Qp) - Qkol = 22086 kWh – 3195 kWh = 18891 kWh  (10) 

Kjer je: 

Qtč – delež energije, ki ga bo pokrila visokotemperaturna toplotna črpalka 

Qsv – energija, potrebna za ogrevanje sanitarne vode v enem letu 

Qp – energija, potrebna za ogrevanje prostorov v enem letu 

Qkol – energija, ki nam jo prispevajo kolektorji v enem letu 

Za izračun električne energije smo upoštevali COP toplotne črpalke ter tako 

ugotovili, koliko elektrike bi letno potrebovali za delovanje sistema za ogrevanje. 

Črpalka ima grelno število 4,4 ter vgrajen električni grelec moči 3x2 (Termotehnika 

d.o.o., 2012, str. 18).  

Letno porabo električne energije za pogon kompresorja izračunamo z enačbo (11): 

  (11) 
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Ugotovili smo, da bomo potrebovali 4.293 kWh električne energije za delovanje 

kompresorja. Poleg tega dodamo še 180 kWh za delovanje električnega grelca moči 

3X2 kW (glej formulo (4)). V enem letu bi torej potrebovali približno 4.473 kWh 

električne energije za ogrevanje prostorov in vode v zimskem obdobju. Če pridobljen 

rezultat pomnožimo s trenutno ceno električne energije 0,1286 €/kWh (glej str. 54), 

dobimo letne stroške: 4.473 kWh · 0,1286 €/kWh = 575 €. 

Z uporabo kombiniranega sistema ogrevanja toplotna črpalka – sončni kolektorji bi 

stroški ogrevanja v enem letu znašali približno 575 €. Ti stroški pokrivajo celotno 

porabo 22.086 kWh/leto, ki jo potrebujemo v opazovani hiši za ogrevanje prostorov 

in sanitarne vode. V tabeli 21 bomo prikazali primerjavo stroškov ogrevanja, ki bi jih 

imeli z drugimi sistemi ogrevanja.  

Tabela 21: Primerjava stroškov ogrevanja z različnimi sistemi 

SISTEM OGREVANJA 
/ ENERGENT 

KURILNA 
VREDNOST 

(kWh/enoto) 
CENA 

LETNI 
STROŠKI 

OGREVANJA 

Toplotna črpalka-
kolektorji 

  0,1286 €/kWh 575 € 

Kurilno olje 10 1,009 €/l 2.228 € 

Zemelsjki plin 9,5 0,7246 €/Sm3 1.685 € 

UNP propan 6,53  0,8970 €/l 3.034 € 

Peleti 5 0,235 €/kg 1.038 € 

Drva (bukova) 2410 55,00 €/prm 504 € 

Sekanci 800 17 €/nm3 469 € 

 

Tabela 21 nam prikazuje višino stroškov, ki bi jih imeli z uporabo različnih sistemov 

ogrevanja. Izračuni se nanašajo na že omenjeno potrebno energijo za zadovoljevanje 

potreb na opazovani lokaciji (22.086 kWh/leto za sanitarno vodo in ogrevanje 

prostorov). Rezultate smo pridobili tako, da smo potrebno energijo za ogrevanje 

delili z kurilno vrednostjo posameznega sistema na enoto ter nato pomnožili rezultat 

s prodajno ceno na enoto. Tako smo npr. za zemeljski plin delili 22.086 kWh s 

kurilno vrednostjo tega energenta, ki znaša 9,5 kWh/Sm
3
. Pri zemeljskem plinu smo 

upoštevali povprečne cene na nacionalnem nivoju, ki so znašale 0,7246 €/Sm
3 

(Cene 

zemeljskega plina, 2013) ter tako dobili rezultat, da bi z ogrevanjem na zemeljski 

plin imeli približno 1.685 € stroškov na leto. Na ta način smo izračunali stroške še za 
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ostale energente in dobili rezultate, ki jih prikazuje tabela. Na spodnjem grafu (slika 

11) lahko vidimo še grafični prikaz pridobljenih rezultatov. 

 

Slika 11: Prikaz letnih stroškov ogrevanja z različnimi energenti 

Kot lahko vidimo na sliki, bi bili stroški ogrevanja z uporabo kombiniranega sistema 

toplotna črpalka/sončni kolektorji med najnižjimi. Le ogrevanje na drva in sekance je 

bolj ekonomično. Potrebno pa je poudariti, da smo v izračunu upoštevali tudi 

ogrevanje sanitarne vode čez celo leto. Zagotovo poleti ne bi ogrevali vode s sekanci 

ali pečjo na drva, zato nam predstavljajo ti sistemi najboljšo izbiro zgolj v zimskem 

času. Slabost v primerjavi z opazovanim kombiniranim sistemom pa je tudi v tem, da 

je za toplo vodo potrebno počakati nekaj časa, medtem ko ostali sistemi omogočajo 

takojšnje ogrevanje.  

Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da je uporaba opazovanega sistema toplotna 

črpalka-kolektorji dobra izbira v primerjavi z drugimi sistemi. Razlike z 

neobnovljimi viri ogrevanja so lahko tudi zelo izrazite. S kurilnimi oljem bi npr. 

imeli cca. 2.228 € letnih stroškov, z utekočinjenim propanom (UNP) kar 3.034 €, s 

peleti 1.038 € itd. Še enkrat pa poudarimo dejstvo, da so ti rezultati variabilni, saj se 

cene energentov z leti spreminjajo, izračuni pa so opravljeni glede na današnje cene. 
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6.3 Sklep 

Možnost postavitve kombiniranega sistema ogrevanja toplotna črpalka-kolektorji je 

zelo zanimiva. Predstavlja nam odlično kombinacijo in uporabo obnovljivih virov 

ogrevanja. Slabost pa je v tem, da ima tudi visokotemperaturna toplotna črpalka 

pozimi svoje omejitve. Ko je temperatura zelo nizka, ne deluje optimalno in takrat 

potrebuje za delovanje več elektrike, kar predstavlja višje stroške. Kot smo ugotovili, 

ima pa tudi veliko prednosti, saj bi s takim kombiniranim sistemom imeli vedno 

toplo sanitarno vodo (v obdobju marec-oktober bi večino potreb pokrili kolektorji, 

ostalo bi ogrevali s toplotno črpalko). Z ostalimi sistemi, ki omogočajo takojšnje 

ogrevanje (kurilno olje, plin, peleti…), imamo bistveno višje letne stroške za 

ogrevanje. Ko razmišljamo o kombiniranem sistemu toplotna črpalka-kolektorji, nam 

največji problem predstavlja visoka začetna investicija. Če pa upoštevamo letne 

prihranke npr. v primerjavi s kurilnim oljem, ki znašajo 1.653 € po izračunih, lahko 

ugotovimo, da bi se investicija vrnila že v 6-7 letih (ob upoštevanju trenutnih cen). 

Poleg tega moramo upoštevati dejstvo, da se predvsem cene kurilnega olja na dolgi 

rok višajo in lahko posledično sklepamo, da bi se naložba v ta sistem kljub visoki 

investiciji dolgoročno izplačala. Poleg finančnega vidika moramo poudariti tudi 

pomembno dejstvo, da bi s tem sistemom uporabljali obnovljiv vir energije in bi tako 

bistveno zmanjšali emisije in onesnaževanje okolja. 
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7 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo ugotavljali ustreznost postavitve sončnih kolektorjev na 

konkretnem primeru. Z analizami smo prišli do zanimivih ugotovitev. Tehnologija 

sončnih kolektorjev trenutno ne omogoča celoletnega ogrevanja, zato se ti sistemi 

uporabljajo predvsem za ogrevanje sanitarne vode in pomoč pri dogrevanju 

prostorov. V delu smo najprej ugotovili, da je optimalno delovanje kolektorjev 

odvisno od več faktorjev. Eden glavnih dejavnikov, ki vpliva na delovanje 

kolektorjev, je tudi lokacija postavitve. Ugotovili smo, da je lokacija, kjer se nahaja 

opazovana stanovanjska hiša, zelo dobra, saj vremenski podatki na omenjenem kraju 

celo presegajo povprečje ostalih slovenskih krajev. Poudariti moramo, da so pogoji 

za postavitev sončnih kolektorjev po celi Sloveniji ugodni, vendar pa ima Primorska 

regija najboljše vremenske pogoje tako glede povprečnega globalnega obsevanja kot 

povprečnih temperatur in števila sončnih dni v letu. 

V naslednjem poglavju smo se osredotočili na pregled tehnologij sončnih 

kolektorjev. Podrobneje smo spoznali, kaj sončni kolektorji so, kako delujejo, katere 

vrste kolektorjev poznamo ter kakšne so prednosti in slabosti teh sistemov. Ugotovili 

smo, da so njihove glavne prednosti dolga življenjska doba, minimalni stroški 

vzdrževanja, prijaznost do okolja, neodvisnost od cen energentov ter izraba 

obnovljivega vira energije. V tem poglavju smo tudi ugotovili, da bi za naš primer 

najbolj ustrezali vakuumski kolektorji, saj so ploščati preveč odvisni od vremenskih 

razmer in niso tako učinkoviti, da bi lahko omogočali še dogrevanje prostorov. Zato 

smo se odločili, da bomo podrobneje analizirali in opazovali vakuumske kolektorje, 

in sicer predvsem »Heat pipe« sisteme.  

V nadaljevanju smo nato analizirali tehnične in teoretične zmogljivosti kolektrojev 

ter jih primerjali s toplotnimi črpalkami. Najprej smo ugotovili, da je za izračun 

deleža energije, ki ga prispevajo kolektorji, najboljša metoda f-CHART. To je tudi 

sicer ena najbolj uporabljenih metod za izračun deleža energije, ki ga pokrijejo 

sončni kolektorji za ogrevanje sanitarne vode. Za naključen sistem kolektorjev smo 

uporabili metodo in dobili podatek, da bi z analiziranim sistemom pokrili približno 

70 % potreb po topli vodi v enem letu. Ta podatek potrdijo tudi razni viri, ki 

ocenjujejo delež pokritja kolektorjev na 60-70 % (Heat pipe sistemi presegajo te 

vrednosti). Nato smo spoznali še toplotne črpalke ter njihovo delovanje in sistem 
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primerjali s sončnimi kolektorji. S tehničnega vidika smo ugotovili, da sta sistema 

zelo podobna in imata v medsebojni primerjavi določene prednosti in slabosti. 

Glavne prednosti kolektorjev so tako predvsem minimalni stroški obratovanja, 

manjše emisije, boljši izkoristek pri višjih temperaturah ter predvsem dejstvo, da nam 

predstavljajo 100 % obnovljiv vir energije, medtem ko toplotne črpalke niso povsem 

obnovljiv vir energije, saj potrebujejo približno tretjino električne energije za svoje 

delovanje. Najpomembnejše prednosti toplotnih črpalk pa so 100 % kritje potreb, 

nižja začetna investicija, možnost hlajenja ter enostavnejša montaža. 

Po opravljenih teoretičnih in tehničnih analizah smo se osredotočili na 

najpomembnejši del magistrskega dela, in sicer na finančne primerjave in analize 

sistemov. Najprej smo opravili kratek pregled cen sončnih kolektorjev ter ugotovili, 

da so cenovne razlike glede na vrste sistemov in namen uporabe lahko zelo izrazite. 

Boljši sistemi pa posledično omogočajo višje letne prihranke. V nadaljevanju smo 

izbrali sistem Heat pipe sončnih kolektorjev s pomočjo predračuna analizirali celotno 

investicijo v ta sistem. Ugotovili smo, da bi celotna investicija z upoštevanjem DDV-

ja ter subvencij znašala 5.033 €. Stroški vzdrževanja (menjava tekočine vsakih 5 let) 

v opazovanem obdobju 20 let pa približno 200 €. Za opazovano hišo smo izračunali, 

da potrebujemo na leto 3.577 kWh za ogrevanje sanitarne vode. S pomočjo metode f-

CHART smo ugotovili, da bi opazovan sistem kolektorjev zadostil kar 77 % potreb 

po topli sanitarni vodi, kar bi na letni ravni znašalo 2.778 kWh. Ostali delež energije 

bi ogrevali s kurilnim oljem. Ugotovili smo, da bi bili sončni kolektorji odlična izbira 

za ogrevanje v prehodnih obdobjih, saj bi pokrili večji delež potrebne energije, v 

mesecu maju in septembru pa bi prispevali še nekaj koristne energije za ogrevanje 

prostorov. V prehodnih obdobjih bi za ogrevanje sanitarne vode stroški ogrevanja 

znašali zgolj 13,96 € (z upoštevanjem cene kurilnega olja 1,009 €/l) letni stroški 

ogrevanja sanitarne vode pa približno 80 €. Ugotovili smo, da je izračun energije, ki 

jo prispevajo kolektorji za dogrevanje prostorov, zelo težak. Tudi razni viri in članki 

so v izračunih glede letnega prihranka vedno upoštevali zgolj ogrevanje sanitarne 

vode. Zato smo za izračune upoštevali zgolj presežek kWh, ki jih kolektorji 

prispevajo v mesecu maju in septembru, saj v ostalih mesecih ne bi prispevali več 

energije, poleti pa potrebujemo zgolj ogrevanje sanitarne vode. Bistvo izračunov pa 

je, da bi kolektorji letno prispevali cca. 3.195 kWh, kar bi glede na ceno kurilnega 

olja 1,009 €/l znašalo 322,30 € letnih prihrankov pri ogrevanju. Potrditev izračunov 
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smo dobili v samih tehničnih specifikacijah opazovanega sistema, ki navajajo 

podatek, da ti kolektorji letno pridelajo cca. 3.300-3.500 kWh (vendar ob optimalnih 

vremenskih razmerah). Izračuni se torej zelo približajo testnim rezultatom.  

Preden smo izračunali dobo vračanja investicije in letne prihranke, smo v 

podpoglavju o cenah kurilnega olja želeli izpostaviti dejstvo, da se cene kurilnega 

olja zelo spreminjajo in bodo najverjetneje v prihodnosti še rasle. Ker se letni 

prihranki sončnih kolektorjev spreminjajo prav glede na viariabilne cene energentov, 

smo ugotovili, da bolj kot bodo cene v prihodnosti rasle, višji bodo prihranki uporabe 

sončnih sistemov. Če se bodo cene kurilnega olja spreminjale podobno kot v 

preteklih 20 letih, bodo cene v prihodnje zelo visoke. V nadaljnjih izračunih pa smo 

si podali bolj optimistično predpostavko, in sicer da bi se cene kurilnega olja 

podražile za 25 % vsakih 5 let. V nadaljevanju smo tako izračunali, da bi bila doba 

vračanja opazovanega sistema 16,2 let s trenutnimi cenami kurilnega olja in bi čisti 

prihranki po obdobju 20 let znašali 1.213 €. V primeru sprememb cen kurilnega olja 

pa bi bili rezultati bistveno boljši, saj bi se doba vračanja naložbe znižala na približno 

13 let, čisti prihranki bi znašali pa 4.519,45 €. V primeru hitrejše in višje rasti cen 

kurilnega olja bi se investicija v kolektorje še bolj izplačala.  

V naslednji fazi magistrskega dela smo te izračune opravili še za sistem toplotne 

črpalke zrak/voda. Prav tako smo na podlagi predračuna in začetne naložbe opravili 

izračun letnih prihrankov in dobo vračanja investicije. Ugotovili smo, da bi z 

montažo toplotne črpalke na opazovani hiši imeli letno približno 152 € stroškov 

(101,77 € v prehodnih obdobjih). Ob trenutnih cenah energentov bi bila doba 

vračanja investicije nekoliko krajša kot za sončne sisteme, in sicer 15,4 let, vendar bi 

po opazovanem obdobju 20 let prihanili manj denarja (952 €). V primeru višanja cen 

energentov bi se sončni kolektorji bolj obrestovali, saj predstavljajo popolnoma 

obnovljiv vir energije. Tudi iz finančne primerjave smo torej ugotovili, da sta sistema 

zelo podobna ter da ni bistvenih razlik. Kljub temu se na dolgi rok bolj obrestuje 

investicija v sončne kolektorje.  

Po opravljeni primerjavi s toplotnimi črpalkami smo investicijo v sončne kolektorje 

analizirali še s pomočjo finančnih kazalnikov učinkovitosti. Z upoštevanjem 

diskontiranih vrednosti smo ugotovili, da ob trenutnih cenah kurilnega olja kolektorji 

niso povsem pozitivna investicija. To pa predvsem zaradi visoke začetne investicije. 
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V primeru diskontne stopnje 4 % bi bila neto sedanja vrednost investicije negativna.  

Visoka investicija je vezana predvsem na dejstvo, da smo želeli analizirati sistem, ki 

omogoča poleg ogrevanja sanitarne vode tudi dogrevanje prostorov. Če bi opazovali 

zgolj sistem za ogrevanje sanitarne vode, bi bila investicija bistveno manjša. Če bi 

trenutne cene energentov ostale nespremenjene, bi bilo mogoče boljše razmišljati 

zgolj v naložbo v sončne kolektorje, ki omogočajo samo ogrevanje sanitarne vode. 

Če pa upoštevamo dejstvo spreminjajočih se cen primarnih goriv, so sončni 

kolektorji odlična investicija. To dejstvo nam podkrepi izračun, ki smo ga opravili, in 

sicer neto sedanja vrednost investicije v primeru spreminjajočih cen (25 % vsakih 5 

let). V tem primeru je NSV z diskontno stopnjo 4 % pozitivna in šele pri diskontni 

stopnji 6 % negativna. Za ta primer smo izračunali tudi interno stopnjo prihranka, ki 

je znašala 5,82 %. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da so torej sončni kolektorji 

dobra investicija, saj lahko v prihodnje zagotovo pričakujemo višje cene kurilnega 

olja, najverjetneje celo več kot 25 % vsakih 5 let. Zelo pomembno pa je dejstvo, da s 

kolektorji v vsakem primeru bistveno znižamo emisije in onesnaževanje okolja, kar 

je bistvenega pomena za ohranjanje zdravega in čistega okolja.  

V zadnjem poglavju smo analizirali še možnost uporabe visokotemperaturne toplotne 

črpalke za celoletno ogrevanje v kombinaciji s sistemom sončnih koektorjev. Glede 

na potrebe hiše za ogrevanje, ki so zelo visoke (hiša spada med potratne zgradbe), bi 

celoletni stroški ogrevanja prostorov in sanitarne vode s tem sistemom znašali cca. 

575 €, kar bi predstavljalo električno energijo, ki bi jo potrošili za delovanje sistema. 

Ti stroški so v primerjavi z drugimi sistemi zelo nizki, saj je bolj ekonomično zgolj 

ogrevanje na drva. Če te stroške primerjamo s stroški, ki jih imamo z ogrevanjem na 

kurilno olje, bi se ta investicija zelo obrestovala, saj bi letni prihranki znašali preko 

1.600 €/letno in bi se tako investicija vrnila v obdobju 6-7 let. Ta kombinacija je 

zagotovo zelo zanimiva, saj prinaša tako nizke stroške ogrevanja kot tudi zelo nizke 

emisije.  

Končni sklep 

Za analizirano stanovanjsko hišo so torej sončni kolektorji dobra izbira. Iz 

opravljenih analiz smo ugotovili, da so kolektorji prav v prehodnih obdobjih zelo 

učinkoviti in lahko z njihovo uporabo bistveno znižamo stroške ogrevanja sanitarne 

vode. V zimskem obdobju imajo kolektorji še vedno veliko pomanjkljivosti in z 
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njimi lahko pokrijemo le majhen delež potreb po toploti. Predvsem nam ne 

zadostujejo za ogrevanje prostorov in nam lahko le v manjših količinah koristijo za 

podporo pri dogrevanju v kombinaciji z drugim sistem ogrevanja. Zanimiva bi bila 

prav omenjena kombinacija teh sistemov s toplotno črpalko. Magistrsko delo je 

lahko izhodišče za nadaljnje analize prav na tem področju.  

Če bodo sončni kolektorji v prihodnosti dosegli tehnologijo, ki bo omogočala kritje 

vseh potreb po ogrevanju, bo to ena ključnih tehnologij za znižanje stroškov 

ogrevanja in zmanjšanja emisij. Z ogrevanjem zgolj s sončnimi kolektorji bi lahko 

izkoriščali popolnoma obnovljiv vir in bi bistveno izboljšali okolje. Trenutno 

raziskovalci že delajo razne teoretične izboljšave učinkovitosti kolektorjev in 

posebnih zalogovnikov toplote, ki bi lahko odvečno energijo, pridobljeno v poletnem 

času, shranili in uporabili za ogrevanje v zimskem obdobju. Take tehnologije pa so 

še vedno zelo daleč od realizacije. 
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