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Zgrajene elektrarne v Evropi 2000 -2014 



Sončne elektrarne v Sloveniji,  www.engis.si 
Konec 2014: 3.350 SE, 258 MW, povprečna moč 80 kW 

 

http://www.engis.si/


 Izgradnja sončnih elektrarn 2008-2014  

 



ODKUPNE CENE ZA SE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE  
Ur.list RS št. 37/09, 64/10 izhodiščne cene za 2009! V 2010 so bile 7%, 2011 - 25%, 2012  - 110%, 

2013 - 250%, 2014 – 350% nižje, za naprej pa je predpostavljeno 5% letno zniževanje 



Dokumentacija za priključitev na električno omrežje 

Osnova je Soglasje za priključitev (določa moč in tehnične zahteve) 
 

 1. Projekt priključitve 

 2. Soglasje na projektne rešitve 

 3. Izjava investitorja (statika, strelovodna in požarna zaščita) 

 4. Izjava o ustreznosti in opravljenem pregledu izgradnje 

 5. Merilno poročilo o pregledu in preizkusu instalacije 

 6. Obratovalna navodila  

 7. Izjava o nastavitvah in preizkusu delovanja zaščit 

 8. Pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja 



Priključitev in pretoki energije v primeru proizvodnje za lastno porabo 



Izračun izogibne cene v primeru proizvodnje lastne porabe s SE 

 



Poraba in proizvodnja ApE 4.-9. Avgust 2014 

 



Omrežje zazna SE kot zmanjšano porabo – primer ApE 



Izračun izogibne cene v primeru proizvodnje lastne porabe s SE 

 



Tedenska dinamika porabe povprečnega manjšega podjetja 
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Bilanca porabe podjetja in proizvodnje SE 
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PREJEM - ODDAJA Poraba Proizvodnja  SE 45 kW
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ODJEM - ODDAJA Poraba Proizvodnja SE 45 kW



DINAMIKA PROIZVODNJE SE V SLOVENIJI  Avg 2014 

 



DINAMIKA PROIZVODNJE SE V SLOVENIJI  9. Avg 2014 

 



Tedenska dinamika odjema od ELES in proizvodnja SE 



Tedenska dinamika porabe Slovenije – proizvodnja SE  



Tedenska dinamika porabe Slovenije – proizvodnja SE 



Tedenska dinamika porabe Slovenije – proizvodnja SE 2.500 MW 



Sončne elektrarne so lahko lepe - del arhitekture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sončna elektrarna Kristalna palača BTC- 100 kW     
  



Primer dobre integracije SE na zgradbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      SE Janez Krč, Kokra - 7 kW       



VRTEC JE LAHKO ELEKTRARNA 

Letna energetska bilanca: 
 

Proizvodnja SE 96 kW x 1.050 h           100.000kWh 
 

Ogrevanje in prezračevanje (1.500x18)  27.000 kWh 

Poraba električne energije - ocena        33.000 kWh 

Skupna poraba                              60.000 kWh 
 

Neto proizvedena energija vrtca   40.000 kWh 



Obratovanje SE v Sloveniji 

 Letna poraba električne energije v Sloveniji je okoli 
13.000 GWh. 

 Konična moč odjema v Sloveniji je okoli 1.800 MW. 
 

 Konec leta 2014 je bilo v Sloveniji 3.350 sončnih 
elektrarn z inštalirano močjo 258 MW. 
 

 Sončne elektrarne so v letu 2014 proizvedle okoli 280 
GWh električne energije, kar bo okoli 2,2 % porabe. 
 

 V času od 10h do 14h imamo, ob sončnih dnevih, v 
omrežju 200 MW proizvodnje iz SE, ali kar 12,5% 
porabe. 
 

 



Potrebne spremembe pri priključevanju SE 

 

 SE so že in bodo v prihodnje najbolj množičen in 
distribuiran proizvajalec električne energije. 

 Večinoma so SE locirane neposredno tam, kjer se 
nahaja tudi poraba.  

 Manjše enofazne SE do 4,6 kW in trifazne do 13,6 kW 
(20 A varovalke) za lastno porabo zahtevajo 
poenostavitve, tipizacijo postopkov za priključitev in 
standardizirane rešitve. 

 Za potrebe meritev odvzete in oddane električne energije 
bi moral zadoščati en dvosmerni elektronski števec. 

 Sama priključitev s strani distributerja, bi morala 
istočasno urejati tudi vse formalne zahteve (plačevanje 
pristojbin, prispevkov, davkov, dohodnin itd.) 
- UREDITEV ZADEV NA ENEM MESTU! 



Inštalirani solarni kolektorji, www.engis.si 
Konec leta 2012: 13.000 sistemov, površine 85.000 m2 

http://www.engis.si/


OVE in URE ter gospodarski razvoj 

 Večina politikov, strokovnjakov in strategov ne 
zazna bistvene pomembnosti opreme pri OVE 
ter URE, v primerjavi s klasičnimi viri. 

 Klasične energente uvažamo, ker jih nimamo 
(izjema je za enkrat le lignit). 

 Zaradi nerazumevanja OVE in URE - tu 
uvažamo opremo! 

 Spodbujevalne politike v Sloveniji so 
usmerjene le v investicije OVE in URE. 

 Če bi hoteli imeti od URE  
in OVE gospodarske koristi 
pa bi morali predvsem 
spodbujati proizvodnjo  
opreme v Sloveniji. 



OVE in kreiranje delovnih mest 

Podatki veljajo za celotne verige, od načrtovanja, proizvodnje opreme, izgradnje 
objektov in do obratovanja. 

Če naprave le gradimo in obratujemo je ustvarjenih delovnih mest bistveno 
manj, večina pa je le začasnih.  



ZAMUJENE PRILOŽNOSTI (2007- 2013) 

 

 V okviru Kohezijskega sklada je bila v obdobju 2007-2013 odobrenih za cca. 
150 mio EUR nepovratnih subvenvij za URE in OVE. 

 Ekosklad in veliki zavezanci so namenjali letno cca 30 mio EUR. 

 BORZEN je za spodbude OVE in SPTE v letu 2014 namenil 120 mio EUR. 

 Vgrajena oprema je bila v veliki večini dobavljena iz tujine! 

 Ob vgradnji 150 MW modernih kurilnih naprav na 
lesno biomaso, nam ni uspelo postaviti na noge 
domače proizvodnje naprav. 

 Enako velja tudi za vse druge OVE in URE. 

 Z uvozom opreme subvencioniramo kreiranje 
delovnih mest in gospodarskega razvoja v tujini. 
 

 

 Normalno se lahko vprašamo:  
ALI SPODBUJAMO URE in OVE NA PRAVI NAČIN? 

 ALI PRAVILNO RAZUMEMO PRILOŽNOSTI, KI NAM 
JIH PONUJAJO URE in OVE? 



KATERE ZELENE TEHNOLOGIJE BI LAHKO PODPRLI? 

 Praktično vse, ker so perspektivne in delovno kreativne. 
Začeti pa je treba tam, kjer že imamo sorodne kompetence. 

 Za vsako tehnologijo posebej: HE, VE, SE, GE, biomasa, 
bioplin, sončni kolektorji, toplotne črpalke, energetska 
sanacija stavb, pametna omrežja itd. je treba ločeno 
narediti sistematične preglede potrebne opreme, po 
sklopih, sistemih in komponentah ter na drugi strani 
podjetij, ki imajo na teh področij določene kompetence. 

 Take preglede mora, za vsako tehnologijo posebej, nekdo 
naročiti. V prvi fazi je lahko naročnik analiz le država ali 
paradržavne institucije, ker te nove tehnologije še nimajo 
lastnih organizacijskih struktur. 

 Sočasno bi morali podpreti ustanovitev  organizacijskih 
struktur (klastrov) zainteresiranih podjetij, za vsako 
tehnologijo posebej. SE nimajo tehnološko nič skupnega z 
VE, biomaso, sončnimi kolektorji ali čiščenjem voda itd. 



VEČ INFORMACIJ 
 

 www.ape.si 

Hvala za vašo pozornost  

franko.nemac@ape.si 


