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Slovenska tehnološka platforma za 
fotovoltaiko 

 



Od zadnje Slovenske fotovoltaične 
konference sta bili v Sloveniji sprejeti dve 
uredbi, ki oživljata trg sončnih elektrarn. 
Posodobljena Uredba o samooskrbi z 
električno energijo iz obnovljivih virov, 
umika omejitev največje moči 11 kVA, s 
čimer postajajo sončne elektrarne 
ponovno zanimive za samooskrbo malih 
in srednjih podjetij. Uredba o podporah 
elektriki iz obnovljivih virov pa z uvedbo 
avkcijskega sistema podpor ponovno 
omogoča izgradnjo večjih sončnih 
elektrarn.  

 

6. Slovenska fotovoltaična konferenca  
(okrogla miza) (september 2016)

Z uvedbo obeh uredb si nadejamo ponovno rast fotovoltaičnega trga v Sloveniji in dvig 
količine proizvedene električne energije iz sončnih elektrarn nad 1,7 %. 
 
Slovensko fotovoltaično konferenco organiziramo letos že sedmič. Poteka na Fakulteti 
za elektrotehniko v Ljubljani v sodelovanju s slovensko Tehnološko platformo za 
fotovoltaiko. Namenjena je seznanjanju udeležencev z aktualnimi novostmi in trendi 
razvoja, izmenjavi znanstvenih in strokovnih spoznanj, ponuja konkretne izkušnje, 
številne primere uspešnih pristopov in dobrih praks ter razvojnih dejavnosti s področja 
trajnostne energetike. 
 
Vzporedno konferenci SLO – PV bo potekala enodnevna sejemska prireditev, kjer bo 
moč videti ponudbo slovenskega trga. 
 
 
 

 
6. Slovenska fotovoltaična konferenca: predavanje (levo), razstavni prostor (desno) 

(september 2016) 



Vljudno Vas vabimo, da se konference udeležite kot sponzor ali razstavljavec in Vam v 
nadaljevanju predstavljamo ponudbo paketov. 
 

ZLATI PAKET  

 
 

2500 € 

 
• Logotip na promocijskem materialu (plakati, vabila)  
• Logotip na internetni strani SLO-PV 2018 
• Promocija na uradnem materialu dogodka (zloženka, CD) 
• Logotip na ekranu v predavalnici 
• Multimedijska predstavitev vašega podjetja v avli 

konferenčnega dogajanja 
• Razstavni prostor v avli konferenčnega dogajanja 

(v bližini recepcije)  
• Ponudba promocijskega materiala udeležencem 

 
 

SREBRNI PAKET  

 
 

1000 € 

 
• Logotip na promocijskem materialu (plakati, vabila)  
• Logotip na internetni strani SLO-PV 2018 
• Promocija na uradnem materialu dogodka (zloženka, CD) 
• Multimedijska predstavitev vašega podjetja v avli 

konferenčnega dogajanja 
 

 
BRONASTI PAKET  

 
 

500 € 

 
• Logotip na internetni strani SLO-PV 2018 
• Promocija na uradnem materialu dogodka (zloženka, CD) 

 
 

RAZSTAVNI PROSTOR  

 
300€ 

 
• Razstavni prostor v avli konferenčnega dogajanja 

 
 

DELITEV 
PROMOCIJSKEGA 

MATERIALA 
 

 
200€ 

 
• Delitev promocijskega materiala vsem udeležencem 

 
 

PONUDBA 
PROMOCIJSKEGA 

MATERIALA 
 

 
100€ 

 
• Ponudba promocijskega materiala v avli 

 
 
Za neprofitne organizacije imamo posebno ponudbo. 
 
Veselimo se Vaše udeležbe in sodelovanja na 7. SLOVENSKI FOTOVOLTAIČNI 
KONFERENCI, saj verjamemo, da ima naša skupna vizija »SONČNO« prihodnost! 
 
prof. dr. Marko Topič 
Predsednik konference SLO-PV 2018 



Kontakt: 

prof. dr. Marko Topič 
Predsednik konference SLO-PV 2018 
Telefon: 01/47 68 470 
Faks: 01/42 64 630 
E-pošta: marko.topic@fe.uni-lj.si 
 
Boštjan Glažar 
Predsednik organizacijskega odbora 
Telefon: 01/47 68 953 
Faks: 01/42 64 630 
E-pošta: bostjan.glazar@fe.uni-lj.si 
 

http://slo-pv.fe.uni-lj.si 
 


