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Ali je bolje električni avto izprazniti 
do konca in nato polniti, ali ga 
polniti ob vsakem postanku?

Polnjenje ob vsakem postanku je 
manj škodljivo za baterijo ter hkrati 
omogoča sodelovanje med vozilom 
in električnim omrežjem. 



Ali potrebujem polnilnico doma 
in v službi? 

Da, saj je predpogoj za pogosto 
polnjenje e-vozila takrat, ko bo to 
najceneje.



Zakaj ves čas poslušamo, 
da bo treba paziti na čas polnjenja, 
cene so pa še vedno bolj ali manj 
neodvisne od časa? 

Cene električne energije bodo 
v neugodnih časovnih intervalih 
postopoma naraščale, podobno 
tudi priložnosti nudenja aktivnega 
odjema.



Ali je šuko polnilnica 
primerna za domačo 
in službeno uporabo? 

Ni primerna, saj ne omogoča 
upravljanja moči polnilnice. 



Kaj naj naredim, če moj 
delodajalec nima posluha za 
postavitev električnih polnilnic 
na službenih parkirnih mestih? 

Opozorite ga na koncept E8 
in na priložnosti podnebnega 
sklada.



Kako naj se lotim postavitve 
polnilnice doma?

Obrnite se na dobavitelja 
elektrike ali dobavitelja polnilne 
infrastrukture.



Ali bomo za polnjenje v nedogled 
vlekli kable ali se obeta 
kakšna boljša rešitev?

V razvoju so avtomatske kontaktne 
tehnologije. 



Ali me lahko nadzorovano polnjenje 
po več urah pusti s prazno 
baterijo? 

To bi pomenilo, da so bili pogoji 
polnjenja zelo slabo nastavljeni, 
kar ni sprejemljivo.



Kaj vse mora vsebovati 
pametna polnilnica?

o Števec za izvajanje obračuna,
o protokol za vodeno polnjenje in
o komunikacijsko povezavo z 

agregatorjem za izvajanje 
vodenega polnjenja.



Ali moram zaradi polnilnice 
povečati priključno moč hiše?

Najprej preverite ali se z lokalnim 
omejevanjem moči polnjenja lahko 
izognete povečevanju priključne 
moči.



Zakaj bi se ukvarjali s počasnim 
polnjenjem, če bodo v prihodnosti vsa 
vozila samovozeča in ne bo časa, da 
bi jih lahko polnili prilagojeno 
elektroenergetskemu sistemu?

Hitre polnilnice bodo za poslovna 
vozila nuja. Bo pa elektrika na teh 
polnilnicah vedno dražja od 
elektrike na pametnih polnilnicah. 



Hvala.
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