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Rast GEN-I – prisotnost na regionalnem trgu



Rast prihodkov GEN-I

100 mio

1 mrd

2 mrd



Rast števila odjemalcev
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Tehnologije

IKT

TransportEnergetika

Konvergenca tehnologij



Sočasnost digitalne transformacije in 
elektrifikacije

• Več izbire za odjemalca

• Več pravic za odjemalca
• Peer 2 peer trgovanje

• Skupinska samooskrba

• razpršeni viri

• hranilniki energije

• nova paradigma 
načrtovanja in upravljanja 
distribucijskega omrežja

• opustitev fosilnih goriv v 
prometu

• opustitev fosilnih goriv 
pri proizvodnji električne 
energije

Dekarbonizacija

Deregulacija

Decentralizacija

Demokratizacija



DOM PRIHODNOSTI

• napredne tehnologije

• digitalizacija in povezljivost
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energetska neodvisnost



Domača sončna elektrarna 
»na ključ«

Svetovanje, urejanje dokumentacije, 
ogled lokacije na terenu, urejanje 

subvencije za Eko Sklad, montaža na 
objekt, vzdrževanje, zavarovanje

Toplotno črpalko proizvajalca 
Kronoterm



Samooskrba

Samooskrba je proizvajanje lastne električne energije z elektrarno, ki je priključena na 
notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe in s katero pokrivamo lastno porabo 
električne energije.

Namenjena je gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, največja navidezna moč, ki 
je lahko oddana v omrežje preko MM, na katerega notranjo inštalacijo stavbe je priključena 
naprava za samooskrbo, je 11kVA.

Sistem samooskrbe deluje po sistemu neto meritev (NET metering), po katerem se pri 
obračunu električne energije in omrežnine upošteva tista količina električne energije (kWh), 
ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh), odčitano na 
istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja, t.j. konec koledarskega leta.



Gradniki MSE za samooskrbo

OMREŽJESOLARNI 
PANELI NOSILNA 

KONSTRUKCIJA

(RAZSMERNIK)

Mikroinverterji ALI
Optimizatorji

DVOSMER
NI ŠTEVEC



Stanje MSE v Sloveniji

• 130 priklopljenih mikro sončnih elektrarn po sistemu 
samooskrbe, skupne moči 1,1 MW

• 717 priklopljenih mikro sončnih elektrarn po sistemu 
samooskrbe, skupne moči 6,5 MW

• 4232 (267 MW) število vseh priklopljenih sončnih elektrarn 
v Sloveniji na dan 31.12.2017





Samooskrba

• 1 naprava na notranji 
inštalaciji hiše

• 1 odjemalec

• 1 merilno mesto

• Obračun: saldo (razlika) 
med prevzeto in oddano EE 
na letnem nivoju: 
odjemalec dobi 1 fakturo

Skupinska samooskrba

• 1 proizvodna naprava

• Več odjemalcev

• 1 MM PR & več MM 
odjema

• Enak obračun kot pri 
samooskrbi, odjemalec 
dobi eno fakturo



Prilagodljivi odjem in virtualna elektrarna
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virtualna elektrarna
GEN-I

prilagodljivi
odjem

sistemske
storitve

trgovanje 
z energijo
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Avtonomna polnilnica za električna vozila, ki 
deluje na osnovi tehnologije razpršenih evidenc



• enostavna izvedba samooskrbe
• delitev energije 
• prodaja energije
• DLM na avtonomen način
• V2G
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• prost prehod energije med napravami
• aplikacija za lastnika naprave
• aplikacija za gosta
• …
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• avtonomno delovanje z ali brez priključitve na 
električno omrežje

• primerna za odročne kraje, kot tudi za urbana 
področja

• redundanca podatkov in informacij

• modularnost

• UNIVERZALNOST! -> omogoča različne nove 
ekonomske koncepte!

P
re

d
n

o
st

i



dr. Dejan Paravan

direktor strateškega inoviranja

GEN-I

Hvala za pozornost!
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