
Peter Kokot, direktor podjetja Moja elektrarna: 
»Imeli smo vizijo, ki se je potrdila kot pravilna. 
Več kot 1400 vlagateljev v sončne panele naših 
triindvajsetih sončnih elektrarn je več kot zgovoren 
dokaz za to.«
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od našega zadnjega srečanja v prejšnjih Sončnih 
novicah se ni veliko zgodilo, konec koncev so minili le 
natanko trije meseci – pa vendar se je zgodilo veliko!

Spoštovani,
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izdajatelj Moja elektrarna, zanjo Peter Kokot
besedila Roman Zajec, oblikovanje Matjaž Martinec

v tem času smo po objavi v občasniku v 
celoti oddali sončno elektrarno Se Kranj 1, 
do konca decembra pa v celoti tudi 
Se Kranj 2, ki je sploh nismo utegnili 
predstaviti. Zdaj se v ponovoletnem zatišju 
že medi Se Kranj 3, pri kateri smo jih od 
nekaj več kot 1500 sončnih panelov v 
najem oddali že 300. 

v drugi polovici januarja tradicionalno 
beležimo eno boljših obdobij za oddajo 
sončnih panelov v najem, tako da – če se 
zanimate za vlaganje v varno in donosno 
naložbo, ki vas ne bo dolgoročno vezala 
in omejevala – je morda zdaj pravi čas, da 
razmislite o razširitvi vašega portfelja še na 
sončne panele Se Kranj 3. najpogostejša 
vrednost najema vlagateljev se še vedno 
giblje okoli 12 tisočakov, na drugem mestu 
so zakupi po 30.000 evrov.

Predstavitev
Sončna elektrarna Se Kranj 3 stoji na 
prostranih in dobro osončenih strehah 
iskratela, podjetja, ki ga pri nas povezujemo 
z nostalgijo po stari dobri iskri, v svetovnem 
merilu pa ga prepoznavajo kot vodilno 
podjetje s področja telekomunikacij in 
njihove digitalizacije. vse naše sončne 
elektrarne in tudi ta, trenutno edina 

SE Kranj 3
Naša nova sončna elektrarna na voljo za zakup 1400

aktualna sončna elektrarna, pri kateri je 
možen zakup sončnih panelov, brezhibno 
delujejo že vrsto let in oddajajo električno 
energijo v javno omrežje. odločitev, da bomo 
kranjske sončne elektrarne postopoma začeli 
vključevati v naš portfelj za najem sončnih 
panelov, je padla v drugi polovici prejšnjega 
leta, ko smo se odločali med Kranjem  
in Koprom.

Skupno 3835 sončnih panelov uvršča 
kranjski trojček med večje sončne 
elektrarne v Sloveniji. in ti sončni paneli 
na velikem objektu tik pred Kranjem, ki 
se jih z regionalne ceste Ljubljana – Kranj 
sploh ne opazi, zagotavljajo na letni ravni 
skupaj 1.197.200 kilovatnih ur električne 
energije. Kaj to pomeni s praktičnega in kaj 
z ekološkega vidika, si lahko ogledate levo 
spodaj na zadnji strani.

na voljo imam le še prostor za ključno stvar: 
za voščilo. Kaj naj vam zaželim drugega, kot 
da vam iz srca voščim eno res lepo,  
s soncem obsijano leto!

Peter Kokot, direktor 
Domžale, 14. januar 2021
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Moja elektrarna  
v številkah
0
S ponosom lahko zapišemo, da Moja elektrarna pri proizvajanju 
električne energije obremenjuje okolje 0-odstotno. Pridobivanje 
električne energije iz sončne namreč v sončnih elektrarnah niti v 
najmanjšem deležu ne vpliva negativno na okolje. Stranskih učinkov 
in onesnaženja ni. 

1 
Število ena se pojavlja najpogosteje, kar trikrat. Čas vezave vloženih 
finančnih sredstev z zakupom sončnih panelov je minimalen in 
znaša eno leto. Po tem obdobju lahko vaš vloženi delež, skupaj s 
pripadajočimi obrestmi, preprosto dvignete, pri čemer vam ni treba 
navajati razlogov, ampak enostavno prekinete pogodbo. Drobnega 
tiska ni. Poleg tega lahko svojo naložbo začnete že z enim zakupljenim 
sončnim panelom. Za možnost zakupa vedno aktiviramo le eno 
sončno elektrarno; ko so njeni sončni paneli v celoti oddani, se ji 
priključi naslednja, če je na razpolago.

3 
Med najbolj prepoznavne značilnosti našega nastopa v finančni 
javnosti so kar 3-odstotne obresti. Obrestna mera, ki jo omogočamo, 
je bistveno višja od obrestne mere v bankah, zagotavlja pa jo odkup 
električne energije države po višji ceni od običajne. Število 3 se 
pojavlja tudi pri kranjskih elektrarnah, ki so tri, na voljo za zakup  
pa je le še tretja med njimi, SE Kranj 3. Do zdaj smo ponudili po  
tri sončne elektrarne na isti strehi le v Čatežu (SE Čatež 1, 2 in 3).

23 
V sedmih letih smo uspešno izvedli 23 projektov sončnih elektrarn 
za najem sončnih panelov in z njimi pridobili prepoznavnost ter 
dobro ime med vlagatelji po vsej Sloveniji. Kljub skrbno načrtovanim 
strategijam za prenos in prilagoditev modela iz Avstrije v Slovenijo si 
takšnega uspeha in tako množičnega navdušenja in zadovoljstva med 
vlagatelji nismo upali pričakovati.

34
Moja elektrarna znotraj skupine PV-Invest, naše lastnice, zavzema 
kar 34-odstotni delež – tako po številu lastnih elektrarn v Sloveniji in 
drugod po Evropi kot tudi po številu sončnih panelov in po skupni 
moči. Nismo priključeno hčerinsko podjetje, temveč smo močan in 
avtonomen sestavni del skupine, saj posle v Sloveniji, na Balkanu in  
v Španiji vodimo samostojno.

POSLANICA IZ AVStRIJE

Spoštovani vlagateljice in vlagatelji 
podjetja Moja elektrarna, spoštovani 
sodržavljanke in sodržavljani!
Še nedavno si ne bi mogli niti predstavljati, da bomo državljane drugih držav naslavljali 
s sodržavljani. Evropska unija nas je združila.

Vse številnejši globalni izzivi nam vedno bolj jasno kažejo, da moramo razmišljati širše 
in se odzivati na pobude, ki so pomembne za razvoj našega skupnega planeta.

Podjetje Moja elektrarna je pomemben del skupine PV-Invest, ki ima sedež v 
Celovcu. Že od vsega začetka delovanja smo prepoznavni po trajnostnih in donosnih 
naložbah s področja fotovoltaike in malih hidroelektrarn. Naša ideja je nastala na 
podlagi ekološke odgovornosti, uspešno delovanje temelji na zaupanju partnerjev, 
poslovni model pa so donosne naložbe.

V skoraj 90 elektrarnah po Evropi letno proizvedemo 72.500 MWh zelene električne 
energije in s tem prihranimo 27.000 ton izpusta ogljikovega dioksida. Dejstvo, da je 
mogoče doseči takšen pozitiven učinek na okolje, nas zavezuje, da si z vsemi močmi 
prizadevamo za nadaljnji boj proti podnebni krizi.

Ameriški novinar David Wallace-Wells v svoji knjigi The Unhabitable Earth  
(Nenaseljiva Zemlja), objavljeni leta 2019 (leto pred pandemijo COVID), opisuje 
verjetne scenarije globalnega segrevanja.  Ena od pričakovanih posledic, ki je 
navedena v knjigi, je pandemija. Žal je navidezno  
futuristična napoved postala resničnost  
veliko prej, kot bi si lahko predstavljali.

A zdaj smo na začetku novega leta – in 2021 bo dobro leto.  ZDA se vračajo k 
pariškemu sporazumu, cepivo proti virusu je bilo razvito v rekordnem času in  
EU začenja izvajati zeleni sporazum.

In živimo v družbi, ki se vse bolj zaveda pomembnosti obnovljive energije. 
Proizvajanje električne energije iz sončne se je razvilo v najcenejši energetski vir, 
stroški so, na primer, za polovico manjši od proizvodnih stroškov za pridobivanje 
jedrske energije.

Fotovoltaiki, katere trenutni delež znaša 8 %, se na svetovni ravni za leto 2050 
napoveduje 40-odstotni delež, kar je precej več od napovedi za vetrno energijo  
(19 %) in hidroenergijo (9 %).

Naložbe v energetiko so do zdaj izvajali večinoma veliki energetski koncerni, ki so 
bili večinoma v državni lasti. Z našim modelom vključevanja prebivalstva pa smo te 
naložbe demokratizirali. Tako lahko vsak državljan na tej ali oni strani meje izvaja 
naložbene projekte in ustvarja privlačne dohodke iz obresti.

Veseli smo, da imamo v Sloveniji kolega Petra Kokota, ki s svojim podjetjem 
Moja elektrarna zastopa našo skupino. Zato se želimo njemu in njegovi ekipi osebno 
zahvaliti in čestitati za vse doseženo. Zamisli in razmišljanja gospoda Petra Kokota 
imajo v naši skupini velik vpliv in so ključnega pomena pri uspešnem razvoju našega 
podjetja. Ne le v Sloveniji, temveč tudi prek meja.

Vsem vlagateljicam in vlagateljem na naši in na vaši strani meje želimo zdravo  
in uspešno leto 2021!

 
direktor PV-Invest  direktor PV-Invest 
Günter Grabner  Gerhard Rabensteiner

Sedem let podjetja
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50
Vložek za zakup zgoraj navedene količine sončnih panelov je omejitev 
na posamezno sončno elektrarno, ki smo jo uvedli zaradi pravične 
razporeditve. Posamezni vlagatelj lahko zakupi po 50 sončnih panelov 
v vsaki novi elektrarni. Vse več vlagateljev, ki pri nas z enim ali več 
zaporednimi vložki najemate navedeno največje število sončnih 
panelov, nam potrjujete, da je Moja elektrarna prepoznavna kot 
zanesljiv partner, naložba v naš projekt pa prepoznana kot donosna.

600 
Cena najema posameznega sončnega panela znaša 600 evrov, kar 
je najmanjši znesek, s katerim je mogoče izvesti zakup. S takšno 
ponudbo smo omogočili širokemu spektru vlagateljev, da se  
vključijo v naš skupni ekološko-naložbeni projekt.

1400 
Število vlagateljev v naše projekte za pridobivanje zelene električne 
energije stalno narašča in je že zdavnaj preseglo na začetku naše 
poti nepredstavljivo število 1000. Izredno nas veseli, da se precej 
vlagateljev odloča za večkratne naložbe in nas osebno priporoča, kar 
je najboljša potrditev, da delamo dobro in pravilno. Zdaj nas je skupaj 
že krepko prek 1400!

3161
Električna energija, ki jo proizvedemo v tistih naših slovenskih 
sončnih elektrarnah, v katerih ste zakupovali sončne panele, zadošča 
za porabo 3161 povprečnih gospodinjstev. Hvala za vaš občutni 
prispevek k naši svetlejši prihodnosti.

9000
50 sončnih panelov vam lahko v desetih letih prinese 9000 evrov 
dodatnega zaslužka.

9858
Skupna moč štirih sončnih elektrarn, v katerih smo v lanskem letu 
v celoti oddali sončne panele, je 1934 kWp. Moč aktualne sončne 
elektrarne SE Kranj 3  – v njene sončne panele lahko vlagate 
januarja in predvidoma še februarja – je 447 kWp. Skupna moč 
vseh 23 sončnih elektrarn Moje elektrarne, ki so že ali bodo v 
kratkem razprodane, je 9858 kWp. Moč ostalih sončnih elektrarn 
Moje elektrarne v Sloveniji, ki niso namenjene zakupu, pa je 2830 
kWp.

30.000 
Najvišji znesek, ki ga lahko posameznik vloži v naš projekt, je omejen 
na 30.000 evrov, kar je enako zakupu 50 sončnih panelov po 600 
evrov.

42.841 
Število sončnih panelov, ki so bili do zdaj dani v zakup, je 42.841.  
Od celotnega števila jih je v portfelju za najem na razpolago še nekaj 
manj kot 1200; toliko jih je ob izida občasnika še na razpolago v 
sončni elektrarni SE Kranj 3. 

56.048
Skupna moč sončnih elektrarn naše lastnice, skupine  
PV-Invest, je vključno s sončnimi elektrarnami podjetja 
Moja elektrarna 56.048 kWp, kar jo uvršča v vrh ponudnikov  
z dejavnostjo vlaganja v zeleno energijo v Evropi.

76.992
Če k številu sončnih panelov Moje elektrarne za zakup (42.841) 
prištejemo sončne elektrarne, ki niso namenjene za zakup – te stojijo 
tako v Sloveniji kot izven nje –, pridemo do skupnega števila 76.992 
sončnih panelov. 

1.000.000
Vsako leta do dneva natančno izplačamo vlagateljem več kot milijon 
evrov obresti. Že samo ta podatek pove vse o razsežnosti in resnosti 
našega projekta.

2.117.000
toliko znaša proizvodnja vseh sončnih elektrarn, ki so ali so bile 
na voljo za zakup in so v lasti Moje elektrarne ter stojijo v Sloveniji. 
Merska enota je kWh, obdobje pa eno leto.

4.000.000
Zgornje število kilogramov pove, kolikšno je zmanjšanje izpusta 
ogljikovega dioksida na ravni skupine v enem letu. Ogljikov dioksid je 
toplogredni plin, ki se razgrajuje 100 let in v vsem tem času našemu 
ne dovolj skrbnemu ravnanju s planetom, na katerem živimo, zadaja 
povračilni udarec. Z našim projektom pa smo skupaj z vami že zdaj 
odgovorno poskrbeli tudi za naše praprapravnuke :).

Sedem let podjetja
ŽE OD LETA

2014



Video predstavitev SE Kranj 3
Da se boste lahko prepričali o razsežnosti našega projekta v Kranju, smo kranjske sončne 
elektrarne preleteli z dronom. Video je skupaj s fotografijami na ogled v galeriji na naši spletni 
strani, lahko pa si ga ogledate tudi, če v youtube vpišete »SE Kranj 3« ali pa »vlaganje obresti«.

Zadnja priložnost za 
vlaganje v Kranju
Od skupno 42.000 sončnih panelov 
Moje elektrarne, ki so v veliki večini 
že oddani, so za zakup na voljo le še 
sončni paneli v Kranju in sicer le na tretji 
tamkajšnji sončni elektrarni. Sončne 
panele SE Kranj 3 smo za najem sprostili 
z novim letom in bodo zaradi velikega 
zanimanja vlagateljev kmalu pošli. 

Podatki v občasniku se nanašajo 
na datum izida. Osvežene podatke 
o prostih sončnih panelih si lahko 
ogledate med izvedbo najema na 
naši spletni strani (v meniju »Želim 
sodelovati«).

Dejstva
Razprodani in razpoložljivi paneli:

SE Kranj 1 534 panelov
 razprodano

SE Kranj 2 1775 panelov
 razprodano

SE Kranj 3 1526 panelov 
     oddano 326 panelov
 na razpolago še 1200 panelov

 

Letna proizvodnja elektrike 
kranjskih elektrarn zadošča za 
letno porabo 337 povprečnih 
slovenskih gospodinjstev:

Zmanjšanje izpusta ogljikovega 
dioksida na račun električne energije, 
ki jo na letni ravni proizvedemo 
v Kranju na zeleni način:

3 KORAKI Do vAŠe nALoŽBe
Zakupite lahko od 1 do 50 sončnih panelov po 600 evrov  
za kos. Donos na naložbo se izplačuje enkrat na 
leto v višini 18 evrov za sončni panel, kar ustreza 
letni obrestni meri v višini tri odstotke.

Najem najpreprostejše opravite na naši domači strani  
www.mojaelektrarna.si, kjer v zavihku Želim sodelovati 
izberete želeno število sončnih panelov in si 
natisnete svoj izvod splošnih pogojev. Zakup lahko 
opravite tudi osebno v naših poslovnih prostorih na 
Ljubljanski cesti 1 v Domžalah, po telefonu 059 102 858 
ali elektronski pošti info@mojaelektrarna.si. 

Po prejemu nakazila za zakup izbranega števila 
sončnih panelov vam bomo po pošti poslali 
pogodbo, dokazilo o vplačilu in certifikat, iz 
katerega bo vidno, da so sončni paneli zakupljeni 
na vaše ime. Obresti začnejo teči z dnem plačila.
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