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Novi modeli financiranja 

za skupnostne sončne 

elektrarne



USTANOVITEV IN ZAČETKI ZADRUGE

 Februarja 2014 (Rešitev takratnih 

neugodnih razmer na trgu za lastnike 

sončnih elektrarn)

 Združilo se je 13 lastnikov sončnih elektrarn

 Socialni čut, sodelovanje, informacije, 

razvoj, povezovanje, nadgradnja, 

postavitev novih SE



ZADRUGA DANES
 Več kot 350 članov

 sončne elektrarne od 5kW – 1MW

 SAMOOSKRBE

 PX1 shema

 PX3 shema

 Skupnostne sončne elektrarne

 AGRO PV, 

 Sodelovanje z zadrugo Suligreen (zadruga za 
trajnostno prebivanje) in z zadrugami izven 
Slovenije, RESCOOP

 Socialna povezanost, sodelovanje, razvoj, 
iskanje in deljenje informacij, finančni vidik, 
vpliv na okolje,...



Eden izmed modelov 

financiranja za skupnostne 

sončne elektrarne

- CROWDFUNDING



Crowdfunding – množično, 

skupno financiranje
 način zbiranja sredstev (posojil) s strani posameznikov 

za uresničitev skupnega projekta (v našem primeru 

postavitev sončne elektrarne)

 vključuje izposojo finančnih sredstev med 

zainteresiranimi stranmi, v našem primeru med 

vlagatelji, ki želijo vlagati v obnovljive vire energije ter 

Zadrugo sončnih elektrarn Slovenije, ki bo s pomočjo 

teh vložkov in z veliko znanja ter izkušenj lahko 

zgradila nove sončne elektrarne.

 Skupnostna vlaganja v izgradnjo sončne elektrarne

 FINANČNA IN EKOLOŠKA NOTA

 Varna naložba v obnovljive vire energije 

(zavarovanje, menična izjava, povračilo)



Crowdfunding

 Posojilo (vračilo glavnice po X-letih + letno izplačilo 
pripadajočih obresti)

 Višina posojila od 500 – 10.000,00 EUR

Obdobje:

1. Posojilo za 5 let – 5% letno obrestno mero + zagotovljeno 
vračilo glavnice

2. Posojilo za 4 let – 4% letno obrestno mero + zagotovljeno 
vračilo glavnice

3. Posojilo za 3 let – 3% letno obrestno mero + zagotovljeno 
vračilo glavnice

Postopek za sklenitev posojilne pogodbe:

1. Povpraševanje

2. Ponudba za sklenitev posojilne pogodbe

3. Osnutek posojilne pogodbe

4. Posojilna pogodba (po plačilu, podpis)

5. Menična izjava



Skupnostna sončna elektrarna 

1 - Crowdfunding

 Lokacija: Ljubljana

 Moč elektrarne: 129,6kW

 Proizvodnja: 149.000 kWh/leto

 Zmanjšanje izpusta CO2: cca 60 ton/leto

 Vrednost celotnega projekta 144.000,00 

EUR

 Posojila od 500 – 10.000,00 EUR

 Razpis zaprt v 4 dneh (8.3.2021)





Skupnostna sončna elektrarna 

2 - Crowdfunding
 Lokacija: okolica Ptuja

 Sončne elektrarne na 4 lokacijah

 Moč elektrarne: 154,8kW

 Proizvodnja: 178.020 kWh/leto

 Zmanjšanje izpusta CO2: cca 70 ton/leto

 Vrednost celotnega projekta 174.944,14 

EUR

 Posojila od 500 – 10.000,00 EUR





Kontaktni podatki

 Spletna stran: www.zses.si

 FB – Zadruga sončnih elektrarn Slovenije in 

ZSES – Zadruga sončnih elektrarn Slovenije

 Telefon: 031 319 713 - Urška, 

 E-mail:

urska@zses.si

http://www.zses.si/
mailto:urska@zses.si


Zahvaljujem se vam za vašo 

pozornost in lep dan še 

naprej 


