
Peter Kokot, direktor podjetja Moja elektrarna: 
»Imeli smo vizijo, ki se je potrdila kot pravilna. Več 
kot 800 vlagateljev v sončne panele naših enajstih 
sončnih elektrarn je več kot zgovoren dokaz za to.«

Kontakti ... 

059 102 858
info@mojaelektrarna.si
www.mojaelektrarna.si
Ljubljanska cesta 1, Domžale
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preden vas povabimo k razširitvi vašega portfelja, nam 
dovolite, da se vam zahvalimo za dosedanje zaupanje in 
vam postrežemo z nekaj aktualnimi dejstvi in številkami. 

Spoštovani gospod
Aleksander Skok,

Od danes dalje 
možnost zakupa 

dveh novih
 sončnih elektrarn: 

SE Celje 1
in SE Celje 2 
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Izdajatelj Moja elektrarna, zanjo Peter Kokot
besedila Roman Zajec  |  oblikovanje Matjaž Martinec

Podjetje moja elektrarna je svoje prve sončne 
panele kot obliko donosnega vlaganja 
presežnih finančnih sredstev prebivalstva 
oddalo v najem leta 2014. Po skromnih 
začetkih z dvema sončnima elektrarnama 
na Štajerskem in v Prekmurju je število 
vseh zaključenih projektov naraslo 
na 11. Poleg tega imamo še štiri projekte z 
možnostjo zakupa; te izvajamo trenutno ali 
pa jih bomo izvajali do konca leta na sončnih 
elektrarnah, ki so že v našem lastništvu in 
ki že brezhibno delujejo ter distribuirajo 
električno energijo v javno omrežje.

Če se omejimo samo na sončne elektrarne, 
pri katerih ste vlagatelji že v celoti zakupili 
vse sončne panele, je podatek o našem in 
vašem prispevku k ekološko neoporečni 
proizvodnji električne energije v vseh teh 
letih fascinanten. S postopnim vključevanjem 
skupno 11 dosedanjih sončnih elektrarn 
v našo investicijsko shemo smo do 
dneva izida Sončnih novic, ki jih pravkar 
prebirate, omogočili sodelovanje več kot 
osemsto fizičnim osebam, ki so skupno 
investirali v 22.146 sončnih panelov.

Neoporečno pridobljena električna energija, 
ki smo jo v tem času prispevali slovenskemu 
gospodarstvu in zasebni ter javni porabi, znaša 
skupaj več kot 37 milijonov kWh. Ne glede 
na zares veliko proizvedeno količino energije 
je pri celotnem projektu najpomembnejši 

podatek o tako imenovanem prihranku 
CO2

*, ki se je v vseh teh letih postopoma 
povečeval in je tik pred izidom Sončnih novic 
znašal skupaj 24.000.000 kilogramov.

Če k temu dodamo še občutno rast količine 
izplačanih obresti investitorjem iz leta v 
leto, je celotna slika projekta in njegove 
upravičenosti tudi s finančnega oziroma 
investicijskega vidika lepo zaokrožena. Lani 
smo izplačali za 550.000 evrov obresti, 
letos jih bomo, kot kaže glede na ugodne 
trende investiranja v naše sončne 
panele, za vsaj 100.000 evrov več.

Ostane nam samo še prostor za povabilo, 
da ostanete še naprej z nami in da 
razmislite o morebitnem povečanju 
vašega portfelja. Narava kliče, varna 
finančna priložnost prav tako!

Zahvaljujemo se za zaupanje in vas 
vabimo k nadaljnjemu branju ter k obisku 
naše prenovljene spletne strani.

Lepo vas pozdravljam, 
Peter Kokot, direktor

Domžale, 23. maj 2018

* Količina ogljikovega dioksida, s katerim se ni 
obremenilo ozračja, saj se električna energija ni 
proizvedla na klasičen način s kurjenjem fosilnih goriv.

Skupaj 2480 
sončnih panelov



Skupaj 48 projektov – 39.000 kWp
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naša zgodba
Moja elektrarna je uspešno slovensko podjetje, ki se ukvarja 
z vodenjem investicij na področju sončnih elektrarn, z 
njihovim brezhibnim delovanjem ter s proizvodnjo električne 
energije in njeno distribucijo v javno električno omrežje.

V sklop vodenja investicij spada nakup sončnih elektrarn ter 
oddajanje sončnih panelov v zakup oziroma v najem zainteresiranim 
vlagateljem. Posamezni sončni panel stane šeststo evrov, zakupiti 
jih je mogoče do petdeset, obrestna mera pa je petodstotna. 

Najkrajši čas trajanja pogodbe je eno leto, po tem času pa 
je kadarkoli in brez navajanja razloga od pogodbe mogoče 
odstopiti. V tem primeru izplačamo glavnico in vrnemo 
pripadajoče obresti v enomesečnem roku. Donosi in pogoji so 
torej v vseh pogledih boljši kot pri vezanih vlogah v bankah.

V našem portfelju je trenutno trinajst sončnih elektrarn s 
skupno 22.146 sončnimi paneli, saj smo dve manj rentabilni 
sončni elektrarni pred časom prodali, zakupljene sončne panele 
pa najemnikom prenesli na naše nove in bolj učinkovite sončne 
elektrarne. Tako je skupno število projektov podjetja moja elektrarna, 
ki so že zaključeni, so še aktivni ali so že v pripravi, kar petnajst. 

Z najnovejšo investicijo v sončne elektrarne konec prejšnjega 
leta, s katero smo njihovo število več kot podvojili, smo do 
konca leta zagotovili nemoten potek najemanja sončnih 
panelov. Do zdaj se je namreč večkrat zgodilo, da so bili 
sončni paneli zaradi velikega interesa razprodani hitreje, kot 
smo lahko (zaradi zahtevnih administrativnih postopkov) 
trgu ponudili novo sončno elektrarno za zakup. 

Moja elektrarna
15 projektov v Sloveniji – 6120 KWp
SE Murska Sobota – 98 kWp
SE Celje 2 – 100 kWp
SE Razkrižje – 113 kWp
SE Maribor – 195 kWp
SE Šoštanj – 196 kWp
SE Prevalje 2 – 206 kWp
SE Prevalje 1 – 264 kWp
SE Železniki – 309 kWp
SE Velenje – 406 kWp 
SE Celje 1 – 495 kWp
SE Kamnik 2 – 499 kWp
SE Kozina – 520 kWp
SE Kidričevo 1 – 999 kWp
SE Kamnik 1 – 999 kWp
SE Kidričevo 2 – 1000 kWp

Sončne elektrarne so razvrščene po moči. S črno so 
odebeljeno označene razprodane sončne elektrarne, 
z belo odebeljeno pa oba aktualna projekta.

PV-Invest – tujina 
17 projektov v evropi – 21.680 kWp
SE madrino, Karnobat, Bolgarija – 1996 kWp
SE Karlovo, Bolgarija – 3496 kWp
SE macael 2, Almería, Španija – 108 kWp
SE Aurillac Omps, Cantal, Francija – 297 kWp
SE Aurillac Fraisse, Cantal, Francija – 99 kWp
SE Zorenci 2, Črnomelj – 765 kWp
SE Zorenci 1, Črnomelj – 546 kWp
SE Oberempfenbach, Nemčija – 3564 kWp
SE Rafsanjan 1, Rafsanjan, Iran – 1208 kWp
SE Parcheggio, Ferrara, Italija – 1642 kWp
SE Basell, Ferrara, Italija – 999 kWp
SE Caprino Veronese, Verona, Italija – 997 kWp
SE Pincara 2, Ferrara, Italija – 978 kWp
SE Collemeto 2, Lecce, Italija – 995 kWp
SE Collemeto 1, Lecce, Italija – 995 kWp
SE Lequile 1, Lecce, Italija – 997 kWp
SE Lequile 2, Lecce, Italija – 999 kWp

PV-Invest – Avstrija 
(Unser Kraftwerk)
20 projektov – 9407 kWp
SE Celovec – 200 kWp
SE Brnca, Beljak – 60 kWp
SE Šentvid ob Glini – 800 kWp
SE Sebersdorf, Bad Waltersdorf – 200 kWp
SE Neudau – 200 kWp
SE Sachsenburg, Špital ob Dravi – 80 kWp
SE Beljak – Zettinig – 62 kWp
SE Beljak – Lagermax – 531 kWp
SE mariahof, Neumarkt in der Steiermark – 1047 kWp
SE Beljak – Grollitsch – 349 kWp
SE Beljak 2 – 174 kWp
SE Kaiserau, Admont – 700 kWp
SE Paig 2, judenburg – 1200 kWp
SE mitterdorf 2, murau – 740 kWp
SE St. Pölten – 410 kWp
SE Neumarkt, murau – 105 kWp
SE Paig, judenburg – 1200 kWp
SE Dobrla vas, Celovec – 484 kWp
SE Beljak 1 – 125 kWp
SE mitterdorf, murau – 740 kWp

Skupina PV-Invest
(PV-Invest + Unser Kraftwerk + moja elektrarna)

Skupaj 48 projektov – 39.000 kWp

Podatke navajamo zaradi občutka 
vaše varnosti pred sprejemanjem 
odločitve o nadaljnjih vlaganjih 
v naše sončne elektrarne. Kot je 
razvidno, je skupina PV-Invest na 
področju fotovoltaike resnično 
pomemben evropski igralec, naše 
podjetje Moja elektrarna pa ima 
v strukturi skupine pomembno 
mesto tako z vidika samostojnosti 
znotraj skupine, ki je druge evropske 
države, z izjemo Avstrije, nimajo, 
kot z vidika števila sončnih elektrarn 
(ne glede na velikost države).



Skupaj 48 projektov – 39.000 kWp
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Zgodba našega lastnika
Naš lastnik je eno izmed vodilnih evropskih investicijskih podjetij v sončne 
elektrarne, skupina PV-Invest s sedežem na Avstrijskem Koroškem. 
Skupna moč vseh elektrarn skupine znaša preko 39.000 kWp. 

S svojimi sončnimi elektrarnami je skupina preko podjetja PV-Invest neposredno prisotna 
v Italiji, Bolgariji, Španiji, Franciji in Nemčiji, z dvema pa tudi v Sloveniji – Zorenci I in II, 
Črnomelj. Poleg tega ima skupina v Avstriji in Sloveniji tudi samostojni podjetji. V Avstriji 
je to podjetje Unser Kraftwerk, v Sloveniji pa naše podjetje moja elektrarna, ki samostojno 
skrbi za nakupe ter nadaljnje delovanje 13 lastnih sončnih elektrarn, vključno z 
zagotavljanjem pogojev za množično investiranje prebivalstva v sončne panele. 

Skupno število sončnih elektrarn skupine PV-Invest je 48, letna proizvodnja pa 
51 milijonov kWh.

Vlaganje v sončne panele po načelu množičnega investiranja je evropski trend in na tem 
področju je prav sosednja Avstrija, skupaj z Nemčijo, zgled za ostale države. Skupina 
PV-Invest je na svojem domačem tržišču in v nekaterih drugih državah vzpostavila model 
nakupa sončnih panelov, podjetje moja elektrarna pa se je na podlagi analize slovenskega 
trga odločila, da bo namesto modela nakupa vzpostavila model zakupa, ki ga uspešno 
izvajamo od vsega začetka, torej od leta 2014. 

Smotrnost odločitve, da se sončni paneli ne kupujejo, ampak najemajo, je v štirih letih v 
praksi potrdilo več kot osemsto domačih investitorjev, od katerih se jih je velik del čez 
čas odločil za dodatna vlaganja v nove zmogljivosti podjetja moja elektrarna. 

Moja elektrarna

ŠTEVILO 
ZAKUPLJENIH 
SONČNIH PANELOV

Moja elektrarna

PROIZVEDENA 
ELEKTRIČNA 
ENERGIJA  
v mWh



vaša zgodba
Kot pri vsaki investiciji je tudi pri naložbah 
v sončne panele Moje elektrarne na 
prvem mestu finančni vidik. V našem 
primeru so to petodstotne obresti, 
katerih višino omogoča država, 
ki obenem zagotavlja odkup tako 
proizvedene električne energije. 

A pri našem investicijskem projektu ne gre le 
za denar, čeprav so obresti nadpovprečne. 
Gre za nekaj več. Gre za naše okolje. Gre 
za možnost vaše vključenosti v trajnostni 
razvoj Slovenije. Naš projekt smo zato odprli 
za javnost in ga zasnovali kot množično 
financiranje. Vsak državljan Slovenije lahko 
sodeluje v njem. Vsakdo lahko prispeva svoj 
delež k preprečevanju nastanka tople grede.

V sončnih elektrarnah se namreč proizvaja 
električna energija na popolnoma čist 
način. Z odločitvijo, da boste svoja finančna 
sredstva vložili v naš projekt, prispevate 
k zmanjšanju emisij v Sloveniji. 

Z vsakim sončnim panelom, ki ga boste 
zakupili, boste v enem letu okolju 
prihranili izpust 200 kilogramov 

Vabljeni na 
našo novo 
spletno stran 
Vedno večje zanimanje za donosno 
vlaganje v ‘sončno energijo’ in 
s tem povečano povpraševanje 
po najemu sončnih panelov 
nam je narekovalo izvedbo 
nove spletne strani, ki vam jo 
zdaj z veseljem predstavljamo 
in vas vabimo k ogledu. 

Z novim konceptom smo jasno 
orisali namen vlaganja v sončne 
panele in koristi, ki jih imamo od 
tega vsi (čisto okolje) ter izključno vi 
(nadpovprečne obresti). Podrobno 
smo v sliki, besedi, s podatki in na 
zemljevidu predstavili vse naše 
sončne elektrarne, prav tako pa 
tudi sončne elektrarne našega 
lastnika v Avstriji ter po Evropi, s 
čimer smo vam želeli predstaviti vse 
razsežnosti projekta doma in širše. 

Izvedba naročila 
Naročilo lahko izvedete prek naše 
spletne strani (»Želim sodelovati«) 
samostojno ali z našo pomočjo. 
V primeru, če želite dodatna 
pojasnila glede vlaganja ali glede 

izvedbe naročila, nas lahko kontaktirate 
po telefonu, e-mailu, prek spletnega 
obrazca ali osebno v naših poslovnih 
prostorih na Ljubljanski 1 v Domžalah.

Ne glede na način naročila sončnih panelov 
vam bomo vso dokumentacijo, pogodbo 
in certifikate poslali po klasični pošti, 
priporočeno. Obresti izplačujemo letno 
v pogodbenem roku, če pa boste želeli 
dvigniti svojo celotno investicijo, vam jo 
bomo brez vprašanj nakazali na vaš račun 
v enem mesecu po vašem odhodu iz 
projekta (skupaj s pripadajočimi obrestmi).

Več podrobnosti o izračunu obresti si 
lahko preberete v razdelku »Pogosta 
vprašanja« na naši spletni strani. 

Enostavno 
naročilo 
z le nekaj kliki in na enem 
mestu: pregledate možnosti in 
z naslednjim klikom že izberete 
želeno število sončnih panelov 
ter oddate naročilo. Plačilo 
izvedete po prejemu ponudbe 
in računa, pogodba pa vam 
omogoča, da od nje odstopite 
že po enem letu brez navedbe 
razloga (kratko obdobje vezave). 
Podpisano pogodbo in vaš 
certifikat vam bomo poslali s 
klasično pošto.

novA SPLeTnA STRAn

www.mojaelektrarna.si

Prednosti
Z zakupom sončnih panelov iz naslanjača 
prihranite čas, naročilo pa izvedete, ko vam 
časovno najbolj ustreza:
• do košarice lahko dostopate  

s katerekoli podstrani
• enostavna uporaba
• varnost
• privlačne obresti (pet odstotkov)
• kratek čas vezave (eno leto)
• fleksibilna shema zakupa (od enega  

do petdeset sončnih panelov)

Vaše sodelovanje ima dvojni učinek, 
poleg finančnega, ki je nadpovprečen, 
še ekološkega, ki je, pa naj se sliši 
še tako neverjetno, pomembnejši, 
saj je vrednost vašega ekološkega 
prispevka brezmejna. Od uspešnosti 
rešitve ekološkega vprašanja je 
odvisno preživetje civilizacije. Smo 
generacija, ki še lahko reši ta planet. 

 Pomembno
ogljikovega dioksida. Tolikšna je namreč 
količina tega najnevarnejšega toplogrednega 
plina, ki bi se sprostil v ozračje pri 
pridobivanju iste količine električne energije 
v termoelektrarni s kurjenjem lignita. 

In to je prava zgodba projekta, možnost 
vključevanja vsakega posameznega 
investitorja v največji tovrstni ekološki 
projekt v Sloveniji. To je vaša zgodba. 

Moja elektrarna

PRIHRANEK CO2 
v tonah

SONČNA ELEKTRARNA 

CELJE 1
600€

Primer košarice na novi spletni strani - enostavno naročanje


