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Energetske rešitve za
garažno hišo Hacquetova ulica, 

Ljubljana



RAZSVETLJAVA – OBSTOJEČE STANJE

LETNI STROŠEK ZA ELEKTRIČNO 

ENERGIJO 29.480 EUR

CELOTNI LETNI STROŠEK ZA 

RAZSVETLJAVO:

ELEKTRIČNA ENERGIJA + 

VZDRŽEVANJE



RAZSVETLJAVA – PREDLOG REŠITVE



RAZSVETLJAVA – PREDLOG REŠITVE

LETNI STROŠEK ZA ELEKTRIČNO 

ENERGIJO 11.750 EUR

PRIHRANEK NA ELEKTRIČNI 

ENERGIJI:

17.730 EUR/leto

+ PRIHRANEK NA VZDRŽEVANJU



RAZSVETLJAVA – FINANČNA PONUDBA

IZVEDBA NA KLJUČ (cene brez DDV)

PRIHRANEK NA ELEKTRIČNI 

ENERGIJI:

17.730 EUR/leto

+ PRIHRANEK NA VZDRŽEVANJU

OSNOVNA VARIANTA

PAMETNA REGULACIJA

PRIHRANEK NA ELEKTRIČNI 

ENERGIJI VEČJI OD 50 % DO 80 %:

25.370 EUR/leto

+ PRIHRANEK NA VZDRŽEVANJU

ENOSTAVNA 

VRAČILNA DOBA:

1,8 leta

ENOSTAVNA 

VRAČILNA DOBA:

2,6 leta



RAZSVETLJAVA – FINANČNA PONUDBA

OBROČNO ODPLAČILO

DOBA FINANCIRANJA:

60 MESECEV

OSNOVNA VARIANTA

PAMETNA REGULACIJA

MESEČNI OBROK:

564,73 EUR + DDV

DOBA FINANCIRANJA:

60 MESECEV

MESEČNI OBROK:

1.163,13 EUR + DDV

ZAVAROVANJA IN POGOJI:

- Pridržek lastninske pravice

- Petrol je dobavitelj električne energije

NETO PRIHRANEK:

10.950 EUR/leto
+ PRIHRANEK NA VZDRŽEVANJU

NETO PRIHRANEK:

11.410 EUR/leto
+ PRIHRANEK NA VZDRŽEVANJU



Ponudba storitev mobilnosti, ter 
dobave in upravljanja polnilne 

infrastrukture



ZAKAJ PETROL?

• Dobava in strokovna montaža kvalitetnih polnilnih postaj 
slovenskega proizvajalca

• Največja mreža javnih polnilnih postaj na ozemlju celotne 
Slovenije

• Mobilna in spletna aplikacija OneCharge
• Omogočamo povezovanje z ostalimi ponudniki polnjenja na 

način gostovanja
• Možnost polnjenja s Petrol kartico v tujini (gostovanje)
• Podpora uporabnikom in klicni center 24/7
• Strokovno svetovanje pri energetskih obnovah objektov



MREŽA POLNILNIH POSTAJ V SLOVENIJI IN TUJINI

▪ Največja mreža javnih polnilnih postaj na 
ozemlju celotne Slovenije

▪ Omogočamo povezovanje z ostalimi 
ponudniki polnjenja (npr. NewMotion) na 
način gostovanja, tudi v tujini.

▪ Mobilna in spletna aplikacija OneCharge

▪ Vidnost polnilnih mest tudi ostalim 
uporabnikom (npr. NewMotion) iz tujine

▪ Možnost polnjenja s Petrol kartico v tujini

Prikaz polnilnih postaj v SLO in okolici

Prikaz polnilnih postaj (npr. Dunaj) pri gostovanju 
vidno v aplikaciji



Različni poslovni modeli

BUSINESS MODELS

STRATEŠKO PARTNERSTVO - SKUPAJ DOSEŽEMO VEČ! 

Ponujamo 3 glavne poslovne modele pri postavitvi polnilne 
infrastrukture:

1. Partner investira v polnilno infrastrukturo. Petrol je le 
ponudnik/izvajalec storitev. Partner prevzame vse stroške in 
prihodke. 

2. Soinvestiranje in deljenje prihodkov/stroškov po sistemu XX% : 
YY%.

3. Partner zagotovi lokacijo, Petrol zagotovi vse ostalo, prevzame vse 
stroške in prihodke. 

Možnost pridobitev 
nepovratnih EU sredstev



JAVNA IN ZASEBNA INFRASTRUKTURA V GARAŽNIH HIŠAH

➢ Svetovanje, priprava projekta in izvedba montaže polnilnih postaj

➢ Priključitev na obstoječe merilno mesto in s tem optimizacija stroškov

➢ Deljenje računa za električno energijo na posameznem merilnem mestu (primer.: Upravnik dobi račun za stroške EE za porabo stavbe, podjetje (v 

kolikor so parkirna mesta v najemu) pa dobi delni račun za posamezno porabo na polnilni postaji)

➢ Dodajanje zasebne polnilnice v (pol)-javno mrežo (npr. lahko se omogoči polnjenje zunanjim gostom podjetja ali zaposlenim za zasebno uporabo)

➢ Storitev polnjenja - Cenik polnjenja lahko določi lastnik ali Petrol (po dogovoru)

ZASEBNE GARAŽNE HIŠE 



CELOVITA STORITEV

UPRAVLJANJE, PODPORA UPORABNIKOM, STORITEV POLNJENJA IN VZDRŽEVANJE POLNILNIH POSTAJ

STORITEV UPRAVLJANJA 

Vključuje:

▪ Oddaljeno diagnostiko

▪ Odpravo napak na daljavo

▪ Ponastavitev polnilne postaje na daljavo

▪ SIM kartico s 3G/4G prenosom podatkov

▪ Spremljanje delovanja in izdelava poročil 

za naročnika

▪ Vključitev na zemljevid javnih polnilnih 

postaj (v primeru, da stranka želi polnilno 

postajo opredeliti kot javno)

▪ Možnost polnjenja vseh imetnikov Petrol 

kartice elektromobilnosti na vaših 

polnilnicah

PODPORA UPORABNIKOM IN STORITEV 

POLNJENJA

(v primeru zaračunavanja polnjenja)

Vključuje:

▪ 24/7 dostop do podpore, ki jo zagotavljajo 

strokovnjaki v našem klicnem centru

▪ Naročnik postane virtualni ponudnik storitve 

polnjenja

▪ Naročnik ima možnost omejitve uporabe 

polnilne postaje s spletno in mobilno 

aplikacijo (ad-hoc uporabniki) in/ali RFID 

karticami

▪ Naročnik lahko prosto določa cene 

polnjenja

▪ Vključitev naročnikovih polnilnic v roaming

mreži polnilnic (gostovanje)

VZDRŽEVANJE

Vključuje:

▪ Pripravljenost dežurne intervencijske 

službe z odpravo napak naslednji 

delovni dan po zaznavi napake ali 

prejetem obvestilu o napaki

▪ 1x letni redni preventivni pregled in 

testiranje delovanja polnilne postaje z 

nadgradnjo programske opreme

Ne vključuje:

▪ Potnih stroškov do lokacije

▪ Interventnih oz. izrednih vzdrževalnih 

posegov, ki niso predmet garancije (ti se 

obračunajo po rednem ceniku) ali po preteku 

garancije



SPECIFIKACIJA NAJBOLJ PRIPOROČLJIVEGA MODELA POLNILNE POSTAJE

▪ Tip polnilnice: AC 

▪ 1x vtičnica Type 2

▪ Omogoča polnjenje do 22 kW; 3 x 32 A

▪ Podpira OCPP 1.6 protokol polnjenja

▪ Napredni krmilnik postaje z barvnim LCD 

zaslonom na dotik

▪ Ohišje polnilne postaje je izdelano iz aluminija in 

polikarbonata 

▪ V polnilni postaji je vgrajen LTE komunikacijski 

modul

▪ Vgrajen kabel dolžine 4,5m z magnetnim držalom

▪ Omogoča hkratno povezovanje več polnilnih 

postaj na isti lokaciji, ki skupaj delujejo kot 

skupina in omogočajo napredno upravljanje moči 

polnjenja »cluster management«

▪ Omogočena povezava z zaledno pisarno 

(vključevanje v sisteme javnih polnilnic)

▪ Zaznavanje napake toka DC, zaščita pred 

previsokim tokom
▪ možnost omejitve v razponu od 3,7 do 22 kW

ETREL INCH PRO

Polnilnica Etrel Inch Pro je primerna za poslovne in javne lokacije (poslovne stavbe, zasebna in javna parkirišča).

Omogoča avtorizacijo uporabnikov, zaklep kabla, dinamično upravljanje moči večjega števila povezanih polnilnic ter

povezavo v pametne sisteme upravljanja. Omogoča polnjenje vseh električnih avtomobilov z do 22kW polnilne moči.

Močno priporočamo polnilno postajo z že integriranim polnilnim kablom.

POLNILNA POSTAJA ETREL INCH PRO
CENA v EUR brez 

DDV

Polnilna postaja s kablom G-PC1V5BY40 (z vključenim 10% popustom) 
(trifazni način, kabel, zaznavanje napake toka DC, RCD-A, Ethernet, LTE). Potrebna je ena na lokaciji saj se 

druge polnilnice lahko komunikacijsko poveže preko Ethernet kabla. 

1.255,50

Polnilna postaja s kablom G-PC1V5BY10 (z vključenim10% popustom) 
(trifazni način, kabel, zaznavanje napake toka DC, RCD-A, Ethernet) *Za vsako nadaljno polnilnico na lokaciji. 

1.188,00

MONTAŽA IN DODATKI ZA POLNILNICE INCH

Montaža polnilne postaje in certificirane meritve 
*na predpripravljeno lokacijo. Specifikacija montaže v prilogi. 

333,60

Load guard 3-F, 150A (z vključenim 10% popustom) *Močno priporočena opcija za 

montažo polnilnih postaj, ki nimajo lastnega merilnega mesta *Potreben je en Loadguard na lokacijo. 
179,10

Enojni stebriček INCH (za polnilnice s kablom)
* V primeru, da ni mogoča stenska montaža

287,5

Sidro za stojalo 87,50

CENIK POTNIH STROŠKOV IN IZREDNEGA VZDRŽEVANJA CENA (€)

Potni stroški 0,72 / km

Delovna ura serviserja na terenu ali v delavnici 45,00 / h

OPERATIVNI STROŠKI (mesečno) CENA (€)

Upravljanje 10,00

Preventivno vzdrževanje 5,00

Zagotavljanje storitve polnjenja in podpora uporabnikom 24/7 5,00



Load Guard senzor je odlična rešitev v vseh primerih, ko polnilna postaja deli razpoložljivo moč z drugimi porabniki v lokalnem

omrežju. Load Guard senzor aktivno meri porabo električne energije v objektu po posameznih fazah in meritve v realnem času sporoča

polnilni postaji. Moč polnjenja vozila se tako stalno dinamično prilagaja glede na razpoložljivo preostalo moč električnega priključka, s

čimer prepreči preobremenitev priključka in izpad glavnih varovalk. Ker meri električni tok v obeh smereh, Load Guard zaznava tudi

presežek energije, ki jo ustvarijo lokalni viri energije, kot na primer fotovoltaika. Zelena energija se tako lahko uporabi za hitrejše in

cenejše polnjenje električnega avtomobila.

LOADGUARD

PRIPOROČENA ZAŠČITA PRED PREOBREMENITVIJO OMREŽJA



CERTIFICIRANE MERITVE

CERTIFICIRANE MERITVE
Skladno z zakonodajo (pravilnik o zahtevah za NN el. instalacije Ur.l.41/09 in pripadajoča tehnična smernica TSG-N-002:2013) mora vlagatelj, s ciljem

varnega delovanja, zaščite ljudi, preprečevanje električnega udara, požarov, ožičenja in opreme, poskrbeti, da so na polnilnih postajah in nizkonapetostnem

omrežju po montaži in zagonu izvedene certificirane meritve. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodovanja lastnine, oseb ali celo ogrožanja življenja

ljudi. V tem primeru za škodo odgovarja lastnik električne infrastrukture in polnilnic, če za izvedbo del ni bilo poskrbljeno v skladu z zakonodajo.

Meritve opravi certificirani merilec s certificiranim inštrumentom. Dokaz o izvedbi meritev (poročilo o certificiranih meritvah) mora biti priložen zaključni

dokumentaciji.

Certificirane meritve na vseh polnilnih postajah 

so že vključene v ceno montaže



CELOVITA STORITEV

OGLED LOKACIJE

Pred izdajo konkretne ponudbe priporočamo ogled posamezne lokacije, kjer se natančno določi

mikrolokacija polnilne postaje in preveri specifika lokacije (npr. moč merilnega mesta, lokacija za

vgraditev Loadguarda, postavitev na steni ali stebričku, pritrditev stebrička s sidrom ali z vijaki,

potreba po varovalnem loku,…



Dobava električne energije

PONUDBA ZA OBDOBJE 1.1.2022 – 31.12.2022:

Visoka tarifa: 0,07350 EUR/kWh

Mala tarifa: 0,05550 EUR/kWh

Enotna tarifa: 0,06650 EUR/kWh


