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POTENCIAL SONČNE ENERGIJE 

SLOVENIJA 

Poraba električne 
energije je  
13.000 GWh/leto 

•Letna proizvodnja 
SE  130 kWh/m2 

Potrebna površina 
SE 100*106 m2  
ali 100 km2  
ali 10 x 10 km, 

kar je površina 
znotraj cestnega 
obroča Ljubljane  

ali 800.000 
objektov x 125 m2 

Zgrajenih je: 
3.300 SE x 500 m2  
ali 1,7 km2  



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 
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SONČNO OBSEVANJE JE PRIMERNO POVSOD PO SLOVENIJI 
www.engis.si 



Sončne elektrarne v Sloveniji,  www.engis.si 
Konec 2013: 3.300 SE, 255 MW, povprečna moč 80 kW 

 

http://www.engis.si/


Največja slovenska sončna elektrarna 6 x 1 MW 
(odlagališče glinice ob tovarni aluminijaTalum) 



 Izgradnja sončnih elektrarn 2000-2013  
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Akcijski načrt OVE DEJANSKO DOSEŽENO



Letni diagram obratovanja bilančne skupine 650 SE 

2013 

 



Obratovanja bilančne skupine 650 SE 

 meseca Avgust 2013 in prvi teden Avgusta 

 
PROIZVODNJA SE AVGUST 2013
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Obratovanja bilančne skupine 650 SE  
Avgusta 2013 – povprečen dan in najslabši dan 

 



Obratovanja bilančne skupine 650 SE  
Dva specifična dneva z manjšo proizvodnjo 

 



Obratovanja bilančne skupine 650 SE  

 OSNOVNE UGOTOVITVE 

 Bilančna skupina 650 SE, s skupno inštalirano močjo cca. 57 MW, je 
dosegla v letu 2013 maksimalno dnevno (urno) moč 40 MW. 

 Slovenija bi s 3.300 SE in močjo cca 255 MW doseglo v letu 2013 
maksimalno dnevno moč 200 MW. 

 Večje število sončnih elektrarn skompenzira dokaj spremenljivo 
proizvodnjo posameznih sončnih elektrarn.  

 Razvidna je dobra urejenost mesečnih, tedenskih in dnevnih 
diagramov. 

 Na letnem nivoju je proizvodnja po mesecih in dnevih odraz 
vremena. Imamo dneve v Januarju, ko je proizvodnja večja kot 
Avgusta. 

 Urna proizvodnja je dobro predvidljiva, če imamo dobro vremensko 
napoved.  

 S primerno analizo vplivnih faktorjev je proizvodnjo možno zato 
dovolj natančno napovedovati in jo upoštevati pri optimiranju 
obratovanja sistema. 

 

 



Tekoči podatki o obratovanju SE v Sloveniji 
http://pv.fe.uni-lj.si/Vreme.aspx 



Tekoči podatki o obratovanju SE v Sloveniji 
http://pv.fe.uni-lj.si/Vreme.aspx 



Dokumentacija za priključitev na električno omrežje 

 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 

 9.  



Vpliv oblačnosti ali senčenja - primer SE ApE 

 Že manjše senčenje objektov na strehi 

ali sosednjih objektov zelo zmanjšuje 

proizvodnjo električne energije. 

Prikazanih je diagram proizvodnje, za lep 

sončen dan v januarju. Vpliv senčenja 

zaradi sosednje stolpnice, ki je sicer 

relativno kar oddaljena, med 10 in 11.30 

je izrazito lepo viden. 

Izhodna moč elektrarne 9.1.2006
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Izhodna moč elektrarne



Omrežje zazna SE kot zmanjšano porabo – primer ApE 



Poraba in proizvodnja ApE 2.-9. September 2013 



Časovni diagram obratovanja manjšega podjetja 



Obratovanje SE v Sloveniji 

 Letna poraba električne energije v Sloveniji je okoli 13.000 GWh. 

 Konična moč odjema v Sloveniji je okoli 1.600 MW. 
 

 Konec leta 2013 je bilo v Sloveniji 3.300 sončnih elektrarn z 
inštalirano močjo 255 MW. 
 

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

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

 Proizvodnjo sončnih elektrarn je možno dobro napovedovati za nekaj 
dni v naprej na podlagi vremenske napovedi. 
 

 Proizvodnja v SE je odvisna od vremena. Obratovalni stroški SE so 
minimalni, zato je tej proizvodnji je smiselno prilagajati proizvodnjo 
drugih virov. 

 



Obratovanje SE v Sloveniji in pametna omrežja 

 

 Ob dejstvu, da bo v posameznih dneh proizvodnja SE že presega 

12 % porabe je pomembno, da se jih ustrezneje upošteva pri 

optimizaciji obratovanja – npr. s prilagajanjem režima obratovanja 

HE. 

 Sončne elektrarne so zelo razpršene po celotnem teritoriju države. 

Diagram proizvodnje se kar dobro pokriva z diagramom porabe in 

s tem znižuje konice in pretoke energije v omrežju. 

 

 Ob primerni zasnovi SE za pokrivanje lastne rabe električne 

energije in ustreznemu prilagajanju porabe, je možno doseči boljše 

obratovalne razmere v električnem omrežju. 

 

 Za ta namen je nujno, da se pristopi k ustreznim analizam, 

zamenjavi določene opreme, zajemanju in prenosu podatkov 

in optimizaciji obratovanja – čemur pravimo “izgradnja 

pametnih omrežij”.   

 



VEČ INFORMACIJ 
 

 www.ape.si 

Hvala za vašo pozornost  

franko.nemac@ape.si 


