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Investirajte v lastno sončno elektrarno in si zagotovite 
varno, zanesljivo in donosno naložbo!



ZAGOTOVLJENE CENE IN ODKUP
Sončna elektrarna je naložba s predvidljivo povrnitvijo vloženih sredstev. 
Odkupna cena električne energije, proizvedene v sončni elektrarni, je zago-

tovljena, prav tako je po izpolnitvi določenih pogojev zagotovljen dolgo-
ročni odkup energije iz obnovljivih virov. Za izplačila jamči država oziroma 
elektrodistributerji, s katerimi sklenete ustrezno pogodbo o odkupu. Za-

četna investicija se povrne v času trajanja zagotovljenega odkupa. 

ZANESLJIV IN TRAJEN ENERGETSKI VIR
Sončna energija je edini resnično trajni vir energije. Povprečno šte-

vilo sončnih dni v letu se povečuje. Pridobivanje energije iz 
sončne svetlobe je z uporabo novih dosežkov fotovoltaike vse 

lažje, učinkovitost fotonapetostnih modulov pa je vse večja. 

Z MOŽNOSTJO FINANČNIH POMOČI
Naložba je uresničljiva! Ker je usmeritev v 

obnovljive vire energije, kamor sodi tudi 
sončna energija, 

ZAKAJ LASTNA ELEKTRARNA?



med najpomembnejšimi strateškimi cilji Evropske unije, so za tovrstne na-
ložbe na voljo subvencije in ugodni krediti, pogosti pa so tudi razpisi za 
nepovratna sredstva iz različnih virov. 

URESNIČLJIVO PO VSEJ SLOVENIJI
Pogoje za postavitev sončne elektrarne v Sloveniji izpolnjujejo števil-
ni investitorji. Slovenija ima zaradi klimatskih in prostorskih zmog- 
ljivosti izreden potencial za instalacijo velikega števila sončnih 
elektrarn. Zaradi strateških usmeritev te naložbe podpira tudi 
država. 

PRAVOČASNO - ZASE IN ZA PLANET
Naložba je aktualna zdaj, ko so energetska vprašanja 
vse večji izziv za ves svet. Napovedi kažejo, da bo 
cena energije vse višja, potreba po racionalni 
rabi energije pa vse večja. Višje cene bodo 
spodbujale racionalno obnašanje, ki bo 
hkrati tudi okolju prijazno. 



Vir: www.slovenia.info, foto: B. Bajželj
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SONČNA ELEKTRARNA: NOSILNOST POVRŠINE 
Osnovni pogoj za postavitev sončne elektrarne je:
•  osončena površina, ki je obrnjena proti jugu. Elektrarna je lahko nameš- 

čena na strehi zadostne velikosti ali na tleh. 
•  nagib površine: optimalni naklonski kot je odvisen od številnih dejavnikov.

Strokovna analiza predvidene površine je nujna za določitev naj-
ustreznejše konfiguracije fotonapetostnega sistema. 

SLOVENIJA: PERSPEKTIVNA DEŽELA SONČNE ENERGIJE
Slovenija je dežela z velikim številom sončnih dni. Najmanj 
osončeni deli Slovenije so gorske doline in gorati prede-
li na severovzhodu Slovenije, največjo osončenost pa 
ima Primorska. Področja z večjim številom sončnih 
ur imajo boljše naravne danosti za postavitev 
sončnih elektrarn, maksimalni izkoristki siste-
mov so doseženi poleti, najmanjši izkorist-
ki so decembra.

STE LAHKO INVESTITOR TUDI VI?



Gorenje Solar zagotavlja celovito storitev – od prve zamisli in izraču-
nov, prek projektiranja in financiranja, do končne izvedbe in vzdrže-

vanja.

Ko imate ustrezno osončene prostorske zmogljivosti in zamisel o varni 
naložbi, lahko izvedbo sončne elektrarne v celoti prepustite naši kom-

petentni ekipi. Za vas in v sodelovanju z vami bomo poskrbeli za: 

• ureditev vseh ustreznih dovoljenj, soglasij in pogodb,

• pomoč pri pridobitvi nepovratnih sredstev oz.
namenskih kreditov,

• pripravo projektne dokumentacije,

• izvedbo vseh (strojnih in električnih) del, 

• ureditev dokumentacije v zvezi z 
odkupom električne energije.

SONČNI SISTEM OD IDEJE
DO DELOVANJA 



FOTONAPETOSTNI MODULI VEČJIH MOČI: 200 Wp do 250 Wp 
Prodajamo fotonapetostne module priznanih proizvajalcev s preverjenim 
izkoristkom sončne energije, z garancijami na produkte in z garancijami 
na izhodno moč. Moduli so namenjeni tako za omrežne sisteme, pove-
zane v elektrodistribucijsko mrežo, kot za otočne – samostojne siste-
me, namenjene samooskrbi uporabnika z električno energijo. 

VZDRŽEVANJE ELEKTRARN IN KOMPONENT
Zagotavljamo ustrezno strokovno vzdrževanje postavljenih 
elektrarn. Tako za komponente kot tudi za izvedbo del veljajo 
večletne garancije. 

SVETOVANJE INVESTITORJEM
Naša prednost so celovita znanja s področja solarnih 
rešitev. Strokovna interdisciplinarna skupina, ki skr-
bi tudi za razvoj programa, vam svetuje v vsaki 
fazi projekta: od prvih zamisli, prek projekti-
ranja, do izvedbe in vzdrževanja.



Moduli in druge komponente, ki jih boste izbrali iz ponudbe
Gorenja Solar, imajo preverjeno dolgo življenjsko dobo

in učinkovitost. Garancije veljajo tudi za dela, ki jih
ob nameščanju izbranih komponent izvedejo monterji

Gorenja Solar. V sodelovanju z dobavitelji Gorenje Solar
za izdelke in storitve iz svoje ponudbe zagotavlja:

GARANCIJA KAKOVOSTI 



za fotonapetostne module

                              

za razsmernike         za izvedena dela
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Optimalna tehnična zasnova in na pravih mestih pridobljena sredstva lahko 
vašo naložbo občutno pocenijo! Sončna energija je med najbolj perspek-

tivnimi obnovljivimi viri energije. Ker so se države Evropske unije zave-
zale k povečevanju deleža obnovljive energije, so za naložbe v solarne 

energetske rešitve na voljo finančne spodbude in pomoči. 

Pomnožite svoje moči za pot do vaše sončne energije. Izkoristite
ugodnosti, ki vam jih ponuja Gorenje Solar v sodelovanju z izbra-

nimi in zanesljivimi partnerji v obliki Sončnega paketa.

Z njim boste brez izgube časa in lastne energije na enem 
mestu dobili:

• optimalno energetsko rešitev, ki jo zagotavlja 
Gorenje Solar

• ugodno financiranje, ki vam ga omogoča 
Banka Koper

• zavarovanje svoje naložbe, ki jo za vas 
pripravlja Zavarovalnica Generali.

DO SVETLE PRIHODNOSTI S 
FINANČNIMI POMOČMI 



Gorenje Solar se razvija v enega od vodilnih ponudnikov solarnih siste-
mov na območju jugovzhodne Evrope. Smo del ugledne mednarodne 
Skupine Gorenje. Poslovna zanesljivost, ki jo Gorenje dokazuje že 60 
let, je temelj za doseganje boljših pogojev pri uglednih dobaviteljih, 
zato lahko Gorenje Solar zagotavlja kakovost po ustrezni, dostop- 
nejši ceni in dobave v krajših časovnih rokih. Sodeluje s priznanimi 
dobavitelji, vse komponente imajo ustrezne certifikate, dela pa 
izvajajo usposobljeni in izkušeni strokovnjaki.

www.gorenje.com

GORENJE SOLAR:
PARTNERJI SONCA



Banka Koper vam v sodelovanju z Gorenjem Solar ponuja posebno 
kreditno ponudbo, s katero boste najhitreje prišli do sredstev, 
ki vam bodo pomagala narediti velik korak do lastne sončne 

elektrarne.

Za vas so pripravili:
• ugodnejšo obrestno mero od veljavne,

• ustrezno odloženo plačilo obresti in glavnice,
• visok delež financiranja investicije s strani banke, tudi do 
100 % v primeru, da je  glavno zavarovanja kredita zastava 

nepremičnine,
• za večje elektrarne prilagojeno odplačilo in ročnost 

kredita (glede na prihodke, ki jih ustvari sončna 
elektrarna in na delež financiranja s strani banke), 

• prilagojeno koriščenje kredita edinstvenim 
plačilnim pogojem, ki jih omogoča le 

Gorenje Solar (kreditojemalcu ni 
potrebno zagotovitvi nadomestnega 

zavarovanja za plačilo avansov iz 
sredstev kredita).

HITREJE DO LASTNE SONČNE 
ELEKTRARNE GORENJA 

SOLAR S FINANČNO 
POMOČJO BANKE KOPER



Za več informacij, natančen izračun kredita in svetovanje se obrnite na 
najbližjo poslovalnico Banke Koper.

Banka Koper d.d.

Brezplačni telefon: 080 13 18
E-pošta: info@banka-koper.si
www.banka-koper.si



Investicija v sončno elektrarno je dolgoročna, zato jo je potrebno tudi 
ustrezno zavarovati in tako zaščititi pred morebitnimi škodami, ki 

lahko dodatno podaljšajo čas povrnitve naložbe. 

Zavarovalnica Generali nudi kakovostno zavarovanje solarnih in fotona-
petostnih sistemov oziroma sončnih elektrarn - PaketEnergija. To ce-

lovito in samostojno zavarovanje se sklene po meri posameznika in 
neodvisno od že sklenjenih premoženjskih zavarovanj ter krije: 

• uničenje, poškodovanje ali izginitev sistemov sončnih 
elektrarn (all-risk zavarovanje – zavarovanje proti vsem 

nevarnostim); 
• večino stroškov ob nastanku zavarovalnega primera, 

tudi npr. potrebna dela na strehi ali fasadi; 
• škodo, ki nastane zaradi obratovalnega zastoja

v času trajanja popravila, ter 
• odgovornost iz posesti in obratovanja 

sončne elektrarne do višine 100.000 EUR
(npr. če odtrgani del sistema poško-

duje tuje motorno vozilo).

ZAVARUJTE ENERGIJO SONCA 
PRI ZAVAROVALNICI GENERALI



Zavarovalnica Generali nudi vsem, ki se boste odločili za sisteme Gorenje 
Solar, posebno ugodnost. Če boste hkrati z nakupom sistema Gorenje Solar 
sklenili tudi zavarovanje PaketEnergija, boste deležni 15 % popusta v okviru 
SONČNEGA PAKETA.

Generali Zavarovalnica d.d.
Mag. Aleš Kavčič
Tel: (01) 47 57 196
E-pošta: ales.kavcic@mail.generali.si

Brezplačni telefon: 080 70 77
energija@mail.generali.si 
www.generali.si



Gorenje Solar
Gorenje, d. d.

Partizanska 12, 3503 Velenje
Slovenija

Tel.: +386 3 899 1324
Faks: +386 3 899 2976

E-pošta: solar@gorenje.com
www.gorenje.com/solar


