
ZAČETKI  ELEKTRIČNIH  AVTOMOBILOV  1820 - 1891 
 

Začetke elektromobilnosti je določal razvoj električnih pogonov. 

1821 je Mihael Faraday pokazal, kako je možno z elektromagnetizmom doseči trajno vrtenje. 

Po več poskusih z namiznimi modeli z najrazličnejšimi električnimi motorji in akumulatorji je 
bila 29. aprila 1851 izvedena uspešna poskusna vožnja prave električne lokomotive (20 KM, 
31 km/h). 

Leta 1836 so razvili Danielov člen, leta 1859 svinčev akumulator. 

Leto 1881 je rojstvo električnega avtomobila: Gustave Trouvé je na mednarodni 
elektrotehniški razstavi predstavil trikolesni avtomobil (12 km/h). Istega leta je Alphonse 
Faure predstavil avto s svinčevim akumulatorjem.  



Okoli leta 1900 je bilo 40 % avtomobilov v Ameriki gnanih s paro, 38 % z elektriko in 
22 % z bencinom. V New Yorku je bilo leta 1901 celo 50 % električnih avtomobilov in 30 % 
parnih, ostali so bili na nafto, acetilen in stisnjen zrak. Vrhunec električnih avtomobilov je bil 
1912, ko so zgradili 33 842 električnih avtomobilov. 

EV-Opera-Car, Modell 68/17 B, Detroit 
Electric, Michigan (USA), 1909 

Columbia Mark III Phaeton, 1904, 13 mph, 
doseg 40 milj 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Museum_Autovision_Elektroauto_der_Detroit_Motor_Company.JPG�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Columbia_Mark_III_Phaeton.JPG�


ZATON  ELEKTRIČNIH  AVTOMOBILOV  1920 - 1940 

Zaton električnih avtomobilov se je začel leta 1910, ko za zagon bencinskih motorjev ni bila 
več potrebna zaganjalna ročica ampak mnogo udobnejša uporaba električnega zaganjača. 
Ponudba cenene nafte je bila naslednji vzrok za zaton mirnih prevoznih sredstev. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Anlasser_1920er_Jahre.jpg�


RENESANSA   ELEKTRIČNIH  AVTOMOBILOV  1990 –  do danes 

Zalivska vojna in naftna kriza v devetdesetih letih prejšnjega stoletja sta povzročili 
prizadevanja, da bi vgradili elektromotorje za pogon avtomobilov. Zatem se je povečala 
okoljevarstvena zavest hkrati z novimi akumulatorji, ki so lahko zamenjali svinčeve 
akumulatorje.  

Od leta 1994 proizvajajo CityEL v Würzburgu. Začetki tega vozila segajo še nazaj, že leta 
1987 je bilo vozilo zasnovano in prvi modeli predhodnika MiniEL proizvedeni na Danskem. 
Približno istočasno so začeli proizvajati Twike, v začetku v Švici, sedaj pa ga izdelujejo v 
Rosenthalu pri Marburgu.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/CityEL.jpg�


Električno vozilo SAM je izvorno razvojni projekt neke švicarske visoke šole in je bil prvotno 
opremljen s svinčevimi akumulatorji. Po dodatnem razvoju z litijevimi baterijami pred nekaj 
leti je bilo ponovno rojstvo uspešno; danes proizvajajo vozilo na Poljskem. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Sam-blau-freiburg.jpg�


Z Golf CitySTROMERjem se je VW poskusil med leti 1992 in 1996 z električnim avtom. 
Namenjen je bil za velika podjetja za oskrbo z energijo, izdelava pa je bila ukinjena po 120 
kosih. Preveril ga je raziskovalni center za energijsko gospodarstvo in ugotovil izkoristek 
49 %. Poraba energije je bila okoli 25 kWh/100 km. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/VW_Golf_VI_GTD_front_20100516.jpg�


Od leta 1996 do 1999 je General Motors izdelal z General Motors Electric Vehicle 1, 
GM EV 1 1100 kosov serijskega električnega avtomobila. Proizvodnja ne samo teh dveh 
ampak tudi drugih električnih avtomobilov je bila po zatrjevanju izdelovalcev ustavljena 
zaradi pomanjkanja povpraševanja. Nasprotno temu so bile okoljevarstvene organizacije in 
aktivisti pripravljeni prevzeti velike količine. Avtomobili so bili končnim uporabnikom 
predani izključno na leasing; tako je lahko GM po spremembi politike nasprotoval 
podaljšanju pogodbe, tehnično uporabna vozila zasegel – včasih tudi nasilno – ter jih uničil 
(dal v staro železo). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/General_Motors_EV1_im_Museum_Autovision.jpg�


Skupina PSA Peugeot Citroën je med leti 1995 in 2005 izdelala okoli 10 000 električno 
gnanih avtomobilov. Proizvodnjo pa so morali ustaviti, ker je EU prepovedala uporab nikelj-
kadmijevih akumulatorjev, ki so poganjali elektromotor. 

 

 

 
NiCd akumulator skupine PSA Peugeot 

Citroën – 100 Ah, 120 V, 300 kg,  
doseg 650 km 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/PSA-Elektrantriebssatz.JPG�


Od leta 2004 razvijajo električne avtomobile majhna, neodvisna podjetja kot npr. sportni 
Tesla Roadster ali Elektro-Porsche (Greenster). Mnogi priznani izdelovalci napovedujejo 
nove raziskave in razvoj. Razvoj nadaljujejo tudi pri hibridnem avtomobilu, kjer sta smiselno 
povezana motor z notranjim zgorevanjem in elektromotor. Strokovnjaki pa menijo, da je to 
samo prehod do pravih, čistih električnih avtomobilov. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Gelbes_Elektroauto_in_Zermatt.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Acp_tzero_studio_hires.jpg�


Leta 2008 je bila tema električne mobilnosti nišna tema, ki se je počasi začela uveljavljati v 
nekaterih delih sveta. Leta 2008 so nekatere razvite države (Avstrija, Nemčija, Danska, 
Švedska) pravilno ocenile situacijo in izkoristile priložnost ter podprle razvoj električne 
mobilnosti. Danes, tri leta pozneje, imajo te države tudi na mednarodni ravni dober položaj na 
področju električne mobilnosti. Veliko podjetij že pripravlja nove pobude in projekte. To 
zagotavlja prihodnost inovativnemu gospodarskemu razvoju, ki ob upoštevanju varovanja 
okolja zagotavlja trajnostne razvoj. Slovenija je v letu 2010 pričela z aktivnostmi na področju 
trajnostne mobilnosti in električnih vozil. Razpravljamo o električni mobilnosti, vendar 
projekti na tem področju nastajajo počasi. 



rent a E-avto: 
Mendrisio 

tramvaj: 
Varšava, Zagreb 

baterijska ladja: 
Koenigsee, Bled 

baterijski avtobus: 
Rim, Firenze 



Gorivo  Energijska gostota 
[kWh/kg] Pogonske naprave Povprečni 

izkoristek 

Skupna masa [kg] 
hranilnika energije za 

100 kWh 
elektrika iz 
svinčevega 

akumulatorja 
0,03 elektromotor 

z vračanjem energije 
95 % 

do 97 % 2700 

elektrika iz 
Li ionskega 

akumulatorja 
0,13 elektromotor 

z vračanjem energije 
95 % 

do 97 % 620 

nafta 11,8 dieselski motor 
z menjalnikom 

25 % 
23,5 % 

36  
(+50 posoda za gorivo) 

super bencin 12,0 Otto motor 
z menjalnikom 

15 % 
14 % 

59  
(+50 posoda za gorivo) 

tekoči vodik 33,3 gorivna celica PAFC 
elektromotor 

38 % 
95 % 

8,3  
(+600 posoda za gorivo) 

 

ZALOGA  RAZLIČNIH  GORIV  ZA  PREVOŽENIH  800 km  (100 kWh) 



V R Sloveniji je trenutno registriranih več kot milijon osebnih avtomobilov. Splošna 
ocena je, da naredijo 20 000 km letno, Pri povprečni porabi 8 l/100 km je to 1 600 l ali 
10 sodčkov nafte oz. 1280 kg. Pri povprečni (spodnji) kurilni vrednosti 11,8 kWh/kg je to 
15 000 kWh na leto. Vsi avtomobili porabijo 15 TWh primarnih virov energije, večinoma v 
obliki bencina in nafte. Vse slovenske elektrarne proizvedejo v povprečju 13 TWh električne 
energije. Električni avtomobili imajo okoli štirikrat boljši izkoristek – če bi se želeli vsi voziti 
z električnimi vozili, bi morali za tretjino povečati proizvodnjo električne energije. Pri 
pretvorbi primarnih virov energije v termoelektrarnah je izkoristek ena tretjina – energijska 
bilanca primarnih virov ostane enaka.  

Koncept Vehicle to Grid (vozila v omrežju) predvideva, da bi koristno uporabili 
hranilnike energije električnih in hibridnih avtomobilov za javno omrežje, saj avtomobili 
večino časa stojijo in bi lahko bili ta čas povezani z napajalno postajo in omrežjem. To bi 
znatno omililo nihanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in izravnavanje 
konice. Dvojna uporaba akumulatorjev pomeni hitrejše staranje in obrabo, kar bi moralo biti 
na nek način obračunano. 

V2G 



 
20. mednarodno posvetovanje 

KOMUNALNA ENERGETIKA 
POWER ENGINEERING 

 
10. do 12. maj 2011 
Maribor, Slovenija 



ELEKTRIČNA VOZILA - KAKO PREMAGATI OVIRE PRI ZANESLJIVI IN 
UČINKOVITI OSKRBI Z ENERGIJO? 

• »PRETEKLOST« - "ZGODOVINSKI RAZVOJ ELEKTRIČNIH VOZIL OD 1880" 

Jože VORŠIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor 

• »SEDANJOST« - "TRENUTNO STANJE ELEKTRIČNIH VOZIL" 
Andrej KOSMAČIN, Elektro Maribor, Maribor 

• »PRIHODNOST« - "PODRAVJE – VZORČNA REGIJA ZA ELEKTRIČNO MOBILNOST" 
Sašo FEKONJA, Dravske elektrarne Maribor, Maribor 

• "PREGLED POGONSKIH STROJEV S POUDARKOM NA NOVIH S TRAJNIMI MAGNETI 
OB KOLESIH", 

Bojan ŠTUMBERGER, Fakulteta za energetiko, Krško 

• "PREGLED HRANILNIKOV ENERGIJE, KI SO BILI, SO IN BODO NA RAZPOLAGO", 
Vlasta KRMELJ, EnergaP, Energetska agencija za Podravje, Maribor 

• "UVAJANJE INFRASTRUKTURE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - IZKUŠNJE IN NADALJNJI 
NAČRTI", 

Igor PODBELŠEK, Elektro Ljubljana, Ljubljana 

• "ELEKTRIČNI AVTOMOBIL ZA VSAKDANJO RABO: NEKATERE OVIRE IN OMEJITVE 
V ZAČETNI FAZI", 

   Marko SENČAR, Javna agencija Republike Slovenije za energijo, Maribor 



Ovire 

a. Tehnične 
Obravnavane omejitve: dolžina polnjenja, morebitno skrajšanje, ali izmenjava baterij. Ni 
smiselno prepovedovati polnjenja doma v garaži, ko ima pri pričakovani dinamični tarifi 
in pametnem merilniku energija ponoči zelo nizko ceno. Tudi jamstvo bi moralo biti 
ločeno za baterijo in avtomobil. 

b. Ekonomske 
Ocena stroškov infrastrukture bo še potrebna, pri čemer verjamemo, da bo pri 
vzpostavitvi tovrstne infrastrukture na voljo tudi kakšen dodaten vir za financiranje, glede 
na to, da je to med visokimi prioritetami EU. 

c. Pravne 
Prepoznane pravne omejitve se nanašajo npr nato, kdo sploh sme polniti baterije z 
električno energijo? Kaj vse mora izpolniti gospodarska družba, preden začne opravljati 
dejavnost, katere del je polnjenje baterij? Ena od zahtev je lahko npr. licenca za dobavo 
električne energije, čeprav to ni eksplicitno zahtevano.  

d. Električna energija kot gorivo? 
Neurejen (nedorečen) status električne energije, ko je napolnjena v bateriji, saj jo lahko 
razumemo kot gorivo. Razen statusa tudi ni jasno, katere dajatve bi moral plačati 
prodajalec energije ali baterije. 



PODRAVJE - VZORČNA REGIJA ZA ELEKTRIČNO MOBILNOST 

Vsebina naloge: 
Priprava pogojev za uresničitev celostnega koncepta mobilnosti, ki vključuje naslednje: 
• priprava regionalnega koncepta trajnostne mobilnosti za občino in občine v regiji 

zgornjega Podravja, ki bo zajemal tudi koncept električnih vozil; 
• analiza obstoječih rešitev na področju potrebne infrastrukture (polnilnice, baterije, vozila) 
•  izgradnja infrastrukture za oskrbo z električno energijo na osnovi obnovljive energije; 
•  nakup in integracija električnih vozil v regionalni ekološki prometni sistem (hoja, 

kolesarjenje, javni in komercialni potniški promet ter tovorni promet); 
• spremljanje, nadzor in analize pridobljenih podatkov v regiji, npr. značilnosti oskrbe z 

električno energijo in njena poraba, profili vožnje in podobne analize 
• priprava poslovnih modelov za vključevanje trajnostne mobilnosti v zasebna in javna 

podjetja v skladu z okoljskimi in energetskimi standardi (ISO 14001, SIS EN 16001 in 
drugi). 



Električni avtomobili - stebrički in infrastruktura 

  
Prometni znak: opozorilo na stebriček 
(Reykjavík) 

Stebriček v Reykjaviku 

 



  
Prvi stebriček v Sloveniji (grad Kodeljevo) Stebriček v Freiburgu v Breisgau 

 

Električni avtomobili - stebrički in infrastruktura 



  
Napajalni stebriček Piran - Fornače 

 

Električni avtomobili - stebrički in infrastruktura 



  
Napajalni stebriček SODO z meritvijo kakovosti električne energije 

 

Električni avtomobili - stebrički in infrastruktura 



Kaj pa lahko naredi fakulteta? Izobražuje, osvešča, popularizira. Najenostavneje med tistimi, ki 
jih ima pri roki, med študenti. 

Ali lahko študenti izdelajo in postavijo napajalni stebriček? Lahko, težava je v tem, ker se v svetu 
še niso dogovorili, kakšen bo. 

Ali lahko naredijo električni avto. Malo težje zaradi omejenih sredstev. Težava: z njim ne morejo 
na cesto. 

Ostane kolo s pomožnim električnim pogonom! Pozvali smo sosednje elektrofakultete  in: 

S fakultetama iz Beljaka in Ljubljane smo se dogovorili, da organiziramo študentsko tekmovanje 
v izdelavi električnih koles. 

Osnovni namen tekmovanja je podpreti inovativnost med študenti ter okrepiti sodelovanje na 
državni in meddržavni ravni ter razviti tehnološke rešitve na področju električno podprtih 
pogonskih sistemih za kolesa. 



    TEKMOVALNI  POGOJI 
• Na tekmovanje se  lahko prijavijo največ tri ekipe iz posamezne fakultete / šole. 
• Za izdelavo tekmovalnega e-kolesa lahko vsaka ekipa porabi največ do 500 ˘EUR brez 

DDV finančnih sredstev. Komisiji je potrebno predložiti račune za vse sestavne dele. 
• V navedeno vrednost niso vključeni stroški dodatnih akumulatorjev. 
• Vsaka ekipa mora razpolagati s tremi enakimi akumulatorji (med tekmo ne bo časa za 

polnjenje). 

     MERILA in NAČIN IZBIRA ZMAGOVALNE EKIPE 
Ocenjevalna komisija bo tekmovalne modele ocenjevala v navedenih kategorijah. 
Ocenjevanje je relativno – zmagovalna ekipa v posamezni kategoriji dobi 100 točk, ostali 
relativni delež glede na zmagovalni rezultat. Zmaga ekipa, ki zbere največ točk. 

 
KATEGORIJA 

1. Višina porabljenih finančnih sredstev. 
2. Tehnična dokumentacija (CE mapa). 
3. Premagovanje razdalje (samo elektromotorni pogon, voznik mase vsaj 50 kg). 
4. Premagovanje strmine (samo električni pogon, voznik mase vsaj 50 kg). 
5. Spretnostna vožnja med stožci (nožni in/ali elektromotorni pogon, voznik mase vsaj 50 kg). 
 




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

