
Raziskovanje energetskih animacij
Svet energije z vami na daljavo



Simulacija: ENERGETSKA MEŠANICA

Oskrba Slovenije z električno energijo prinaša 
številne izzive. 

Proizvodnja električne energije mora biti zanesljiva, 
a hkrati povzročati čim manj izpustov škodljivih 

emisij v okolje in čim nižje stroške. 

Kako to doseči? 
Katere vire uporabiti?

V kakšni kombinaciji in kdaj?



Simulacija: ENERGETSKA MEŠANICA

Tako kot v realnosti, je potrebno proizvodnjo 
električne energije prilagajati dnevni porabi. 

Pri tem niso zaželena odstopanja, saj vplivajo na višji 
strošek. 

Končno ceno električne energije oblikujejo tudi 
uporaba različnih tipov elektrarn, CO2 izpusti in 

subvencije.



Simulacija: ENERGETSKA MEŠANICA

Zaženi simulacijo

Sprejmi izziv in oblikuj svojo energetsko 
mešanico v spletni simulaciji ter skušaj 
zadovoljiti dnevne potrebe Slovenije po 

električni energiji.

Na voljo so elektrarne, ki jih imamo v 
Sloveniji.

?
https://www.esvet.si/energetska-mesanica

https://www.esvet.si/energetska-mesanica/
https://www.esvet.si/energetska-mesanica


Simulacija zagona in delovanja: 

Nuklearna elektrarna Krško (NEK)

Razišči, kako poteka zagon
in dvig moči jedrske 

elektrarne: 

od zaustavitve zaradi 
polnjenja sredice z gorivom 

do polne moči. 

Simulacija predstavlja realne 
odzive elektrarne in 

uporabniku omogoča, da 
usmerja delovanje elektrarne, 
spreminja njeno moč in vpliva 
na njeno zanesljivo delovanje 

in proizvodnjo električne 
energije.



Simulacija zagona in delovanja: 

Nuklearna elektrarna Krško (NEK)

Dodaten izziv predstavlja delovanje jedrske 
elektrarne na polni moči, saj s tem sledimo 

ciljem po zanesljivi oskrbi z električno 
energijo iz nizkoogljični virov, prispevamo k 
stabilnosti elektroenergetskega sistema in 

blaginji vseh državljanov.

Se želiš 
preizkusiti kot 

operater jedrske 
elektrarne?



Zaženi simulacijo NEK
http://test4.dotline.si

http://test4.dotline.si/
http://test4.dotline.si/


Interaktivna prestavitev

Električna energija = energija prihodnosti

Si predstavljaš 
življenje brez  

električne 
energije?

Razišči, kako potuje električna 
energija do naših domov. 

Kje nastaja? 
Kako se prenaša?

Za kaj vse jo uporabljamo?
Začni raziskovanje

https://www.svet-energije.si/izobrazevanje/energija-prihodnosti

https://www.svet-energije.si/izobrazevanje/energija-prihodnosti
https://www.svet-energije.si/izobrazevanje/energija-prihodnosti


Juhej! 
Med vami se skrivajo 
pravi energetski zakladi 
Lep dan še naprej!
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