OBČASNIK | APRIL 2022
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V 10 letih
boste lahko z
obrestmi zaslužili
do 22.500 evrov

1500
Pozdravljeni,

preden se posvetimo aktualni temi, mi dovolite,
da se predstavim. Sem Primož Tručl, novi direktor
podjetja Moja elektrarna.
Vse od prvih začetkov razvoja področja
fotovoltaike imam z gradnjo in vzdrževanjem
sončnih elektrarn bogate izkušnje, med
drugim tudi kot dolgoletni ključni poslovni
partner podjetja Moja elektrarna, obenem
pa sem predsednik krovnega fotovoltaičnega
združenja, s katerim aktivno sodelujemo
pri ustvarjanju nove zakonodaje, da
bo ta prijaznejša do uporabnikov.

Primož Tručl, direktor podjetja Moja elektrarna
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izdajatelj Moja elektrarna d.o.o., zanjo Primož Tručl
besedila Roman Zajec, oblikovanje Matjaž Martinec

Kolega Petra Kokota, prejšnjega direktorja,
sem z novim letom zaradi spleta osebnih
razlogov in na njegovo prošnjo ter seveda
ob podpori lastnice, avstrijske fotovoltaične
skupine PV-Invest, zamenjal na vodstvenem
položaju podjetja Moja elektrarna.
S predajo poslov se je zaradi praktičnih
razlogov sedež podjetja preselil na novo
lokacijo, sicer pa ostajajo za vlagatelje vse
podrobnosti enake kot do zdaj. Še naprej
bomo vaše naložbe v naš skupni projekt
nadpovprečno obrestovali in skrbeli za širitev
te največje mreže sončnih elektrarn v državi.
Slovenija je na področju energetske oskrbe
pred številnimi izzivi in v tem pogledu smo že
prej, preden so se razmere po svetu zaostrile,
začeli s pripravo načrtov za energetske
skupnosti. Ko bodo nastopili pogoji za
njihovo oživitev, vas bomo o tem obvestili.
Dogajanje v zadnjem mesecu je dodatno
osvetlilo poslanstvo podjetja Moja elektrarna,
ki ga že deveto leto uspešno izvajamo skupaj
z vami, spoštovani vlagatelji in vlagateljice.

V ospredje je namreč postavilo pomen
energetske neodvisnosti, ki jo kot
posamezniki in kot država lahko na
zelo učinkovit način dosegamo prav z
zajemanjem neskončnega potenciala, ki
se nam ponuja v obliki sončnih žarkov.
V smislu tega sporočila bomo, ko bodo pogoji
to dopuščali, z največjim veseljem pristopili tudi
h gradnji novih kapacitet zmogljivih sončnih
elektrarn, na katerih bomo oddajali sončne
module; do tedaj pa imamo v našem portfelju
še nekaj manjših in srednje velikih sončnih
elektrarn, ki jih bomo namenili zakupu.
Da se nam bo izšla časovnica, s katero
smo razpeti med oddajanje sončnih
modulov na obstoječih sončnih
elektrarnah in na novih, še nezgrajenih,
smo pripravili novost, ki jo podrobneje
pojasnjujemo na tretji strani občasnika.
Lepo vas pozdravljam na sončni strani življenja,
ki vse bolj postaja ena naših boljših alternativ v
okoljskem in v zadnjem času tudi v energetskem
pomenu besede – in vas vabim, da se z
novimi naložbami pridružite našim skupnim
prizadevanjem. Vrednost vašega bodočega
prispevka si lahko ogledate v nadaljevanju.
Primož Tručl, direktor podjetja Moja elektrarna

P.S.

Na osnovi pogovora s podjetjem Moja elektrarna
obširneje o tej tematiki tudi v Delu, 11. aprila.

Sporočilo lastnika
Vedno večje povpraševanje po energiji, omejene
zaloge surovin in svetovni konflikti nas v letu 2022
postavljajo pred nove izzive.
Naraščajoči stroški energije so le ena izmed bolečih
negativnih posledic, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje za
zagotovitev nadaljnje stabilne oskrbe z energijo, kot smo
je bili vajeni v minulih desetletjih.
Po drugi strani pa lahko s fotonapetostnimi elektrarnami
izkoriščamo neizčrpno moč sonca in tako pomembno
prispevamo k zaživetju prihajajoče generacije trajnostne
energije, katere pomemben znanilec smo tudi mi sami.
V zadnjih letih postaja modri pristop k zeleni energiji opazna
stalnica. Tako napredni svet, ki mu vsekakor pripadata tudi
naša in vaša država, skrbi za priprave zakonskih podlag, ki
omogočajo hitrejši prehod na obnovljive vire energije.
Zavedati se moramo, da smo šele v zgodnji fazi
preoblikovanja svetovne energetske industrije, vendar že
beležimo pomembne rezultate. Povsod po svetu.
Skupaj s hidroelektrarnami bodo v naslednjih letih
in desetletjih imele pri tem nepogrešljivo vlogo
fotovoltaične elektrarne, saj bodo prevzemale
vedno večji delež proizvedene energije.
Smo pred odgovorno nalogo, a nasmiha se nam
sončna prihodnost. Skupina PV-Invest se vse
od ustanovitve zavzema za trajnostne in
dobičkonosne naložbe v zeleno energijo.

28 projektov podjetja
Moja elektrarna
od leta 2014
S svojimi modeli sodelovanja prebivalstvu in podjetjem
omogočamo trajnostno vlaganje.
Skupaj s podjetjem Moja elektrarna, vidnim predstavnikom
v naši skupini, uspešno izvajamo prelomne korake k
demokratizaciji proizvodnje električne energije, ki ni
odvisna od fosilnih goriv.
Leta mednarodnih izkušenj s financiranjem in delovanjem
sončnih elektrarn so – ob podpori poznavanja panoge, trga
in tehnologije – ključni dejavnik uspeha za vse naše projekte,
avstrijske in slovenske.
PV-Invest dosledno skrbi za svoje obstoječe projekte in
skrbno razvija nove. Poleg domačih trgov smo prednostno
usmerjeni v stabilne regije z nadpovprečnim sončnim
sevanjem, pri čemer sledimo jasno postavljeni strategiji
diverzifikacije in zmanjšanja tveganja.
Sodelujemo izključno s priznanimi evropskimi strokovnjaki
za področje sončne energije, projekte pa financirajo
mednarodno stabilne banke, v interesu katerih je razvoj
energetskih in okoljskih projektov naše skupine. Tako sta
bili s sodelovanjem knežje hiše Lihtenštajn nedavno potrjeni
strategija družbe PV-Invest in naša zavezanost k nadaljnji
širitvi pridobivanja energije iz obnovljivih virov.
Za konec se kot solastnik in direktor PV-Investa na tem mestu
še posebej zahvaljujem slovenskim vlagateljem za nesebični
doprinos k uresničevanju našega skupnega cilja: preprečitvi
okoljske in energetske katastrofe.
Vaš
Günter Grabner,
direktor skupine PV-Invest, lastnice podjetja Moja elektrarna
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Pomembno obvestilo
Odločili smo se, da po oddaji vseh sončnih modulov na
aktualni sončni elektrarni SE Novo mesto Q1 spremenimo
vrednost najema posameznega sončnega modula s
600 na 1500 evrov. Obresti ostajajo triodstotne.

Drugič, čeprav bo pri posamezni sončni elektrarni še vedno
mogoče najeti največ 50 sončnih modulov, bo to pri novi vrednosti
1500 evrov pomenilo višjo največjo vrednost najema, to je
namesto trenutnih 30.000 evrov kar 75.000 evrov na vlagatelja.

Spremembo sta narekovala dva razloga:

Ker manjših vlaganj do zdaj skorajda nismo beležili, imeli pa smo
stalna povpraševanja po naložbah večjih zneskov, bo ta naša odločitev
med vlagatelji zagotovo dobro sprejeta, v nobenem primeru pa ne bo
predstavljala slabše možnosti, temveč ob istem dobičku le drugačno
razporeditev vloženih sredstev glede na število zakupljenih modulov.

Prvič, zaloge sončnih elektrarn, na katerih lahko omogočamo
za vlagatelje donosen zakup sončnih modulov, kopnijo, saj so
morale biti zgrajene v določenem preteklem obdobju, da lahko
za njih izkoristimo subvencionirano odkupno ceno električne
energije. S tem, ko bomo zvišali ceno najema posameznega
sončnega modula, bomo pri isti količini oddanih sončnih modulov
upočasnili proces usihanja zalog in projekt bo lahko živel dlje.

Spoštovani vlagateljice in vlagatelji, dovolite nam, da
vas, tokrat še zadnjič, povabimo k vlaganju v sončne
module pod trenutno še veljavnimi pogoji (600 evrov)!

Primerjava naložbe v SE Novo mesto Q1 in pod novimi pogoji v SE Novo mesto Q2 za obdobje 10 let
Število
modulov

Vrednost
zakupa
v evrih

1

Energetska
neodvisnost
v kWh

Zmanjšanje
izpustov
v tonah
6.750

1,75

Zaslužek
z obrestmi
v evrih
4,375

450

600

1.500

2.700

180

10

6.000

15.000

27.000

67.500

17,5

43,75

1.800

4.500

30

18.000

45.000

81.000

202.500

52,5

131,25

5.400

13.500

50

30.000

75.000

135.000

337.500

87,5

218,75

9.000

22.500

Zmanjšanje izpustov se nanaša na količino ogljikovega dioksida, ki se ne proizvede, ker električne energije nismo pridobili
s kurjenjem z lignitom v termoelektrarni, temveč na zelen, ekološko neoporečen način v sončni elektrarni.

Proizvodnja zelene električne energije je
ekvivalent za energetsko neodvisnost
3 koraki do vaše naložbe

SKUPAJ
moč:
12.600 kWp

SE Novo mesto Q1

število
sončnih modulov:
54.400
proizvodnja:
13.700.000 kWh/leto

28 SE

zmanjšanje izpustov CO2:
9200 ton/leto

SE Maribor, SE Murska Sobota, SE Kidričevo 1,
SE Kamnik 1, SE Kamnik 2, SE Kidričevo 2,
SE Gradišče pri Materiji, SE Razkrižje, SE Prevalje 1,
SE Šoštanj, SE Celje 1, SE Celje 2, SE Velenje,
SE Železniki, SE Prevalje 2, SE Čatež 1, SE Čatež 2,
SE Čatež 3, SE Zorenci 1, SE Zorenci 2, SE Kranj 1,
SE Kranj 2, SE Kranj 3, SE Borovnica 1, SE Borovnica 2,
SE Logatec, SE Kamnik Q, SE Novo mesto Q1

1
2
3

Zakupite lahko od 1 do 50 sončnih modulov po 600 evrov
(1500 evrov) za kos. Donos na naložbo se izplačuje enkrat
na leto v višini 18 evrov (45 evrov) za sončni modul, kar
ustreza letni obrestni meri v višini tri odstotke.
Najem najpreprosteje opravite na naši domači strani
www.mojaelektrarna.si, kjer v zavihku Želim sodelovati
izberete želeno število sončnih modulov in si natisnete svoj
izvod splošnih pogojev poslovanja. Zakup lahko opravite tudi
osebno v naših poslovnih prostorih na Partizanski cesti 5
v Mariboru, po telefonu 059 102 858 ali elektronski pošti
info@mojaelektrarna.si.
Po prejemu nakazila za zakup izbranega števila sončnih
modulov vam bomo po pošti poslali pogodbo, dokazilo
o vplačilu in certifikat, iz katerega bo vidno, da so
sončni moduli zakupljeni na vaše ime. Obresti začnejo
teči z dnem plačila.

Opombi:
Spremembe so zgoraj navedene v oklepajih in bodo stopile
v veljavo, ko bomo začeli z oddajo na novi sončni elektrarni v
našem portfelju za zakup sončnih modulov SE Novo mesto Q2;
to se bo zgodilo v dveh do treh mesecih po izidu tega občasnika.
Spremembo bomo najavili na naši spletni strani in v medijih,
razvidna pa bo, seveda, tudi v novih splošnih pogojih, ki bodo
tudi sicer prečiščeni in osveženi, vendar se bodo vsebinsko
razlikovali le v spremenjeni vrednosti zakupa sončnih modulov.

SE Novo mesto Q1

ODDANO
NA
VOLJO

Naše nove sončne elektrarne
v portfelju za vlagatelje
... 25, 26, 27 in 28
SE Borovnica 2

SE Logatec

SE Kamnik Q

V obdobju, ki je sledilo izidu
prejšnjega občasnika, smo
zaključili z oddajanjem sončnih
modulov na drugi borovniški
sončni elektrarni, sledili pa sta
ji še relativno veliki logaška in
kamniška sončna elektrarna,
tako da lahko v teh Sončnih
novicah s ponosom predstavimo
našo že 28. sončno elektrarno.
SE Novo mesto Q1 je sestavljena
iz 2000 sončnih modulov, ki smo
jih vlagateljem začeli oddajati
konec januarja, do zdaj pa ste
jih zakupili že več kot 1400.
SE Novo mesto Q1 stoji na strehi
trgovskega centra Supernova
Qlandia v Novem mestu in se
jo tudi lepo vidi z avtoceste.
Njena moč znaša 490 kWp in na leto
prispevak energetski neodvisnosti
540.000 kWh električne energije,
s tem pa obenem zmanjša izpuste
ogljikovega dioksida za 350 ton na leto.

Če je že bilo treba
počakati, se je
to izplačalo
Dve leti sta morali miniti, da je
podjetje Moja elektrarna lahko s poleti
v Planici nagradila vse vlagatelje, ki
ste v času trajanja naše akcije (še pred
epidemijo) najeli sončne module v
določenih vrednostih.
Če je že bilo treba počakati, se je to
izplačalo – naši orli so bili v boljši formi
kot kdajkoli poprej, kar so dokazali
z zmagami vsak dan tekmovanj.
Prepričani smo, da ste uživali.
Na fotografiji vzdušje s sobotne tekme,
ki ga lahko pričara samo Planica, in
veseli nas, da ste bili tudi vlagatelji del
tega dogajanja.

