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Zakaj je zasebna pametna polnilna 
infrastruktura ključ do razmaha e-
mobilnosti in s tem trajnostnega razvoja 
občin? 

Simeon Lisec 

E-MOBILNOST



S počasnim polnjenjem na 
zasebnih polnilnicah, ki bodo 
vključene v elektroenergetski 
sistem, bomo dosegli 
dobrobiti za lastnike e-vozil in 
družbo ter tudi za celoten 
elektroenergetski sistem.

E-vozila bo poganjala 
energija iz obnovljivih virov, 
elektroenergetsko omrežje pa 
ne bo potrebovalo velikih 
vlaganj v širitev omrežja in 
gradnjo vršnih elektrarn za 
zagotavljanje zanesljive 
oskrbe z električno energijo.EU financirani projekti na 

temo mobilnosti

EU funded 

Aces – ključna smer EU

Autonomous Connected Electrified Shared 

TELEKOM SLOVENIJE - MOBILNOST

Presenter
Presentation Notes
ACES trendi: v TS zasledujemo ključne trende na področju mobilnosti v EU 



Za podjetja Za občine in javna podjetja

Ali je javna polnilna infrastruktura dovolj?

Polnjenje prek šuko vtičnice? 

Ali moram povečati priključno moč?

Lahko polnim s polno močjo ves čas?

Zadoščajo počasne polnilnice ali morda 
potrebujem hitro?

Kako lahko polnijo zaposleni zasebna 
električna vozila (EV)?

Souporaba zasebne polnilne infrastrukture?

Kako omogočiti polnjenje v večstanovanjskih 
objektih?

Polnjenje na parkiriščih v lasti občine? 

Kako elektriko iz sončne elektrarne na strehi 
občine prenesti v elektro polnilnice po mestu?

Kako izboljšati uporabniško izkušnjo „zasedenih 
polnilnic za EV“  

Kako lahko veliko število električnih polnilnic le 
minimalno vpliva na elektro omrežje? 

Souporaba električnih vozil in elektro polnilnice?

VPRAŠANJA, NA KATERA
ODGOVARJAMO Z PARTNERSKIM 
KONCEPTOM E8



PM

PAMETNA ZASEBNA POLNILNA INFRASTRUKTURA
(PRIVATE CPO KONCEPT E8)

PM: power managament ali 
upravljanje z energijo 



EMSP – MODEL 

PONUDNIK ELEKTRIČNE MOBILNOSTI



EMSP – MODEL 

PONUDNIK ELEKTRIČNE MOBILNOSTI

1.Moč polnjenja odvisno od 
priključne (obračunske) moči. 

2.Obvezna naročnina na 
storitev.

3.Cenik v pristojnosti 
ponudnika.

4.„Roaming“ z ostalimi 
ponudniki.

5.Občina/podjetje je uporabnik 
in ne ponudnik storitve.



KONCEPT E8 ZA MASOVNO POLNJENJE ELEKTRIČNIH VOZIL –
ZASEBNA CPO INFRASTRUKTURA

PODJETJE –
OBČINA

1.Lokalno upravljanje moči 
(local power managment).

2.Upravljanje moči na daljavo 
kot orodje za storitve 
fleksibilnosti.

3.Z V2G (vehicle2grid) 
električnimi vozili se omogoči 
ponujanje kapacitet.

4.Možnost identifikacije vozila 
in voznika.

5.Obračun in zaračunavanje 
električne energije („goriva“).

6.Prenos elektrike iz sončnih 
elektrarn v električna vozila.

7.Cenik v pristojnosti podjetja 
ali občine (dinamično).



Za podjetja Za občine in javna podjetja

Ali je javna polnilna infrastruktura dovolj?

Če želimo stroškovno učinkovito polnjenje, ni dovolj. 

Polnjenje preko šuko vtičnice? 

Le za prvo silo oz. za prvo vozilo. 

Ali moram povečati priključno moč?

Z lokalnim upravljanjem moči se potreba zmanjša. 

Lahko polnim z polno močjo ves čas?

Lahko polnim z maksimalno močjo, ki je na razpolago.

Zadoščajo počasne polnilnice ali morda potrebujem hitro?

Odvisno od poslovnega procesa, večinoma zadošča javna hitra polnilnica. 

Kako lahko polnijo zaposleni zasebna električna vozila?

Zaposleni se identificirajo, s tem se spremlja tudi porabljena energija.

Souporaba zasebne polnilne infrastrukture?

Souporaba zasebnih polnilnim infrastruktur je mogoča. 

Kako omogočiti polnjenje v večstanovanjskih objektih?

Z postavitvijo javno zasebne polnilne infrastrukture v lasti občine ali lastnika parkirišča.

Polnjenje na parkiriščih v lasti občine? 

Je mogoče, način in strošek polnjenja določi občina. 

Kako elektriko iz sončne elektrarne na strehi občine prenesti v elektro polnilnice po 
mestu?

Proizvodnjo elektrike iz poljubne sončne elektrarne lahko prenesemo v polnilnice v okviru 
iste bilančne skupine dobave električne energije.  

Kako izboljšati uporabniško izkušnjo „zasedenih“ polnilnic za električna vozila? 

S povezavo senzorja parkiranja in zasedenosti polnilnice. 

Kako lahko veliko število električnih polnilnic le minimalno vpliva na elektro 
omrežje? 

Z deljenje polnilne moči med polnilnicami in določitvijo, kdaj mora biti vozilo napolnjeno. 

Souporaba električnih vozil in elektro polnilnice?

Električne polnilnice v lasti občine integriramo v sistem ponudnika souporabe vozil. 

VPRAŠANJA, NA KATERA
ODGOVARJAMO





facebook.com/TelekomSlovenije

@TelekomSlo

youtube.com/TelekomSlovenije

@telekom_slovenije

Telekom Slovenije, 
d.d.
Cigaletova 15
1000 Ljubljana 

www.telekom.si 
E: info@telekom.si

HVALA.

https://www.instagram.com/telekom_slovenije/
https://www.instagram.com/telekom_slovenije/
https://twitter.com/telekomslo
https://twitter.com/telekomslo
https://www.youtube.com/TelekomSlovenije
https://www.youtube.com/TelekomSlovenije
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