Strokovni seminar

(SAMO)OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO – nova zakonodaja in novi tehnični pogoji za priključitev malih
elektrarn za poslovne objekte in eno ali večstanovanjske
zgradbe
Termin je objavljen na spletni strani

Za naročnike Elektrotehniške revije ER - 20 % popust!

www.agencija-poti.si

Vse o pričakovanih donosih, ekonomiki, načrtovanju, postavitvi,
priključitvi in zagonu, obratovanju in varnostnih zahtevah za naprave
Sprejete so novosti k Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov, prav tako
pa so tudi novosti pri pridobivanju soglasjih in priključevanju naprav.
Na strokovnem seminarju bodo predstavljene in pojasnjene zakonodajne novosti:
• ki bodo samooskrbo z električno energijo še bolj približale poslovnemu sektorju, lokalnim
skupnostim, predvsem pa tudi vsakemu posamezniku, tako v eno kot večstanovanjskih
zgradbah,
• smernice EU, ki dajejo vedno večji poudarek na tako imenovanega aktivnega odjemalca
posameznika, kot tudi lokalne energetske skupnosti t.i. skupinska samooskrba,
• poudarjene varnostne zahteve, katere morajo izpolnjevati vse naprave za samooskrbo z
električno energijo.

Nova zakonodaja in novi
tehnični pogoji
Soglasja in priklučevanje
naprav
Obratovanje naprav za
samooskrbo
Priporočljivo gradivo
Knjiga: FOTONAPETOSTNI SISTEMI Gradniki, načrtovanje, namestitev in vzdrževanje
Avtor: Denis Lenardič

Predstavnik Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) bo predstavil tudi
Tehnične pogoje za priključitev naprav za samooskrbo z električno energijo v skladu z novo
Uredbo o samooskrbi – nove zahteve SODO v izdanih Soglasjih za priključitev.
Na podlagi primerov – projektov iz prakse bodo prikazani različni načini obratovanja naprav
za samooskrbo z električno energijo, na primer:
• brez in otočno delovanje,
• delovanje z vključenim hranilnikom električne energije,
• proizvodnja električne energije v okviru podporne sheme, …
Prikazan bo tudi izračun povračilne dobe investicije za 5 kW in 10 kW malo elektrarno
(napravo za samooskrbo) s subvencijo EKO sklada in brez.
Namen strokovnega seminarja je tudi posredovati praktično znanje o načrtovanju, izgradnji,
postavitvi, varnemu obratovanju in vzdrževanju naprav za samooskrbo z električno energijo,
predvsem na področju učinkovitosti obratovanja fotonapetostnih sistemov in skladnost s
standardi. Izraba energije sonca je v Sloveniji najbolj dostopna vsem prebivalcem, naprave za
samooskrbo z električno energijo, ki izrabljajo sončno energijo pa je tudi najbolj enostavno
inštalirati.

Predavatelji
Andreja Belavić Benedik, univ. dipl.inž. el.
Matjaž Miklavčič, univ.dipl.inž.el.
mag. Andrej Zorec, univ. dipl .inž. el.,
Več si preberite na www.agencija-poti.si/Izobraževanje
Cena: 98,00 EUR*
Znižana cena je: 38,00 EUR*

Kotizacija

* Poštnina ni vračunana v ceno.

Kotizacija znaša 199,80 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 243,76 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje

Naročila:
www.agencija-poti.si

praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, 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 15.30 ure.

Novosti Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov
Postopek priključitve naprave za samooskrbo
• predstavitev in pojasnitev postopka priključitve naprave za samooskrbo z električno energijo - od
vloge za izdajo soglasja za priključitev (SZP) do same priključitve,
• opis tehničnih pogojev v soglasju za priključitev (SZP):
• moč proizvodne naprave,
• omejevanje moči na 11 kVA,
• pogoji za otočno obratovanje
• skupinska samooskrba z električno energijo, predvsem do trenutka same priključitve naprave (kdo
lahko napravo postavi, tehnični pogoji za priključitev takšne naprave).
Investicija v sončno elektrarno
• pogoji za priključitev iz elektroenergestkega soglasja,
• otočno in brez-otočno obratovanje,
• vključevanje hranilnikov energije,
• pogodba o dostopu in priklopu,
• pogodba o dobavi električne energije,
• izračun povračilne dobe investicije s subvencijo EKO sklada in brez.

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je seminar
namenjen zaključenim skupinam do
največ 14 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine
po meri posameznega podjetja ali
organizacije.

Gradniki in namestitev naprav
• mikrorazsmerniki in optimizatorji moči,
• kabli, stikala in varovalke,
• povezava z javnim omrežjem,
• požarna zaščita,
• strelovodna zaščita.
Zagon in vzdrževanje sončne elektrarne
• varnostne zahteve,
• preizkus in meritve naprave ter podnapetostne zaščite,
• vzdrževanje.

Prijavnica
(SAMO)OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO – nova zakonodaja in novi
Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite preko interneta:
tehnični pogoji za priključitev malih elektrarn za poslovne objekte in
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si
eno ali večstanovanjske zgradbe

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

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!

