Strokovni seminar

Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje,
namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in
sofinanciranje
Termin je objavljen na spletni strani
www.agencija-poti.si

Naročnikom Elektrotehniške revije ER nudimo 20 % popust!

V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne
in stanovanjske objekte
Veter, kot obnovljivi vir energije (OVE), je v Sloveniji namreč še skoraj povsem neizkoriščen.
V osnutku Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije
objavljenem januarja 2020, ugotavljajo, da se pri vetrnih elektrarnah soočamo s težavami pri
umeščanju v prostor (varstvena, zavarovana in ogrožena območja) ter družbeno sprejemljivostjo
(zaradi razpršene poselitve je omejeno število lokacij vetrovno primernih območij, kjer ni v bližini
ljudi in težav s hrupom). V analiziranih scenarijih razvoja vetrnih elektrarn je tako do leta 2030
predviden razvoj vetrnih elektrarn do moči 150 MWe, do leta 2040 pa med 200 in 335 MWe, v obeh
scenarijih z dodatnimi ukrepi.
Pri gradnji vetrnih elektrarn v Sloveniji se je potrebno v tej fazi v kateri se nahajamo danes (t.j. faza
”Predstavitev na trgu”) osredotočiti predvsem na MALE VETRNE ELEKTRARNE do vključno 50 kW,
za katere so razmere v Sloveniji precej ugodne tako pri naravnih danostih kot tudi po zakonodaji.
Od začetka leta 2013 smo opravili veliko raziskovalnega in izobraževalnega dela na področju malih
vetrnih elektrarn. V tem času pa so proizvajalci izboljševali obstoječe tradicionalne tehnologije
malih vetrnih elektrarn ter razvijali nove tehnologije malih vetrnih elektrarn (vertikalne, cevne)
z namenom izboljšanja proizvodnje električne energije v primerjavi s tradicionalnimi vetrnimi
elektrarnami, kar vam bo tudi predstavljeno na tem strokovnem seminarju.

Skladno z najnovejšimi
direktivami, predpisi in
standardi
Javni razpis za
sofinanciranje
Umeščanje v prostor
Praktični primeri za
načrtovanje, delovanje in
vzdrževanje

Predstavljene bodo:
• direktive, veljavni predpisi in standardi, ki so potrebni za načrtovanje, namestitev, delovanje in
vzdrževanje malih vetrnih elektrarn v skladu s slovenskim standardom SIST EN 61400-2,
• dosedanje izkušnje na trgu glede malih vetrnih elektrarn v Sloveniji, kakor tudi možnosti
pridobitve nepovratnih sredstev oziroma kreditov za investicije v naprave, ki izkoriščajo
obnovljive vire energije.
Namen slovenskega standarda SIST EN 61400-2 pa je zagotoviti ustrezno raven zaščite pred
poškodbami v predvideni življenjski dobi malih vetrnih elektrarn. Obravnava vse podsisteme malih
vetrnih elektrarn (ang. SWT), kot so varnostni mehanizmi, notranji električni sistemi, mehanski
sistemi, podporne konstrukcije, temelji in električne povezave.
Strokovni seminar je namenjen tako tehničnim strokovnjakom kot tudi bodočim investitorjem in
uporabnikom malih vetrnih elektrarn.
Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za
udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s
Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Predavatelja

Andreja Belavić Benedik, univ. dipl.inž. el.
mag. Andrej Zorec
Več si preberite na www.agencija-poti.si/Izobraževanje
Kotizacija
Kotizacija znaša 199,80 EUR + 22 % DDV, torej skupaj za plačilo 243,76 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje
praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na seminarju, prigrizke in napitke med
odmori. Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.

01/511-39-20, 01/511-39-25, info@agencija-poti.si,

www.agencija-poti.si

Program
Od 9. do 15. ure.

Splošno glede možnosti gradnje vetrnih elektrarn v Slovenji:
• »Zimski paket« - nove smernice EU
• Celovit Nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije
• Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije v skladu s strokovno

•
•
•

študijo
Predlog Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energijeiz OVE in s SPTE
Možnosti sofinanciranja investicije (Eko sklad, podporna shema)
Kaj lahko pričakujemo do 2030?!

Kakšni so pogoji za gradnjo malih vetrnih elektrarn v Sloveniji:
• geografski informacijski sistem za področje OVE – ENGIS,
• prihodnost različnih tehnologij malih vetrnih elektrarn v Sloveniji.
Praktični primeri za načrtovanje, delovanje in vzdrževanje malih vetrnih
elektrarn:
• standardi,
• umestitev malih vetrnih elektrarn v prostor,
• načrtovanje in namestitev male vetrne elektrarne po SIST EN 61400-2:2015,
• vzdrževanje, delovanje, varnost, komunikacija in nadzor male vetrne elektrarne po SIST EN 61400Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je seminar
namenjena zaključenim skupinam do
največ 14 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine po
meri posameznega podjetja ali

2:2015.

Predstavitev in primerjava različnih vetrnih turbin z električnimi
generatorji do 50 kW:
• predstavitev horizontalne vetrne turbine,
• predstavitev vertikalne vetrne turbine,
• predstavitev cevne vetrne turbine,
• ekonomika različnih tehnologij vetrnih turbin.

organizacije.

Prijavnica
Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in
sofinanciranje

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Podjetje

Naslov

Davčni zavezanec:

DA

NE

Davčna številka

Kontaktna oseba

Telefon/fax

Elektronska pošta

Podpis in žig

Kotizacija znaša 199,80 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 243,76 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko
gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725
pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v
nasprotnem primeru vam zaračunamo stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

