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UVOD 

Prva leta po izumu avtomobila so vozila poganjali različni pogoni. Najpomembnejši so 

bili parni pogon, električni pogon in bencinski motor. Zaradi visoke energijske gostote in 

takrat navidezno neskončne razpoložljivosti naftnih derivatov se je motor z notranjim 

zgorevanjem razvil v prevladujoči pogonski koncept. Prevladoval je v celotnem 20. 

stoletju in še danes velja za najbolj razširjeno in dovršeno tehnologijo pogona 

avtomobilov. Sčasoma so se okvirji mobilnosti spremenili. Zmanjševanje zalog fosilnih 

goriv in vedno večje onesnaževanje skupaj s stalnim povečevanjem števila avtomobilov 

na svetovnih cestah zahteva drugačne in dodatne rešitve na področju osebne mobilnosti 

(Hüttl, Pischetsrieder & Spath, 2010).  

Transportni sektor prispeva skoraj četrtino, 23 odstotkov trenutnih svetovnih s 

proizvodnjo povezanih emisij toplogrednih plinov. Do leta 2030 bi se lahko emisije 

povečale za 20 odstotkov, do leta 2050 pa celo za 50 odstotkov, če na globalni ravni ne 

bodo sprejeti dodatni ukrepi. Pri tem največjo bojazen predstavlja dvigovanje svetovne 

temperature. Leta 2015 so se na Pariški podnebni konferenci (COP 21), organizirani s 

strani Združenih narodov, med drugim zavzeli za omejitev dviga povprečne svetovne 

temperature za manj kot 2 stopinji Celzija do leta 2050. Takšni cilji zahtevajo takojšnje 

ukrepe. Glede na podatke Mednarodne energetske agencije (angl. International Energy 

Agency, v nadaljevanju IEA) bi moralo biti do leta 2030 na svetovnih cestah vsaj 20 

odstotkov vozil s pogonom na elektriko, če se želi zastavljene cilje tudi doseči. Glede na 

simulacije IEA bi morala leta 2030 vozila z električnim pogonom predstavljati 35 

odstotkov svetovne prodaje (Pariška deklaracija o elektromobilnosti in klimatskih 

spremembah, 2015).  

Posledično pri tehnoloških trendih postaja čedalje pomembnejši faktor zmanjševanje 

porabe energije in onesnaževanja. Elektromobilnost združuje oboje, še zlasti takrat, ko jo 

poganjajo obnovljivi viri energije (Boßmann, Gnann & Michaelis, 2016). Njena uvedba 

za seboj nosi veliko več kot le zamenjavo pogonskega sklopa vozil (Hüttl, Pischetsrieder 

& Spath, 2010). 

Koncept elektromobilnosti je še zmeraj relativno nov. Kljub temu elektromobilnost 

počasi prodira v razvite predele sveta. Do decembra leta 2018 je bilo po svetu prodanih 5 

milijonov električnih vozil, od tega v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) 1,3 milijona, 

kar znaša 2,5 odstotka vseh prodanih vozil v EU (Pontes, 2019).  

V EU veljajo številni predlogi in smernice, ki se posredno ali neposredno tičejo vprašanja 

elektromobilnosti. Vsi zahtevajo izdatna zmanjšanja emisij in povečanja učinkovitosti 

izrabe energije. Cilji do leta 2030 so 40-odstotno zmanjšanje proizvodnje toplogrednih 

plinov, 27-odstotna proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov ter 27-odstotno 

povečanje učinkovitosti izrabe energije v primerjavi s preteklim desetletjem (Kordasch, 
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2017). Elektromobilnost naj bi olajšala izpolnitev navedenih ciljev. Pri doseganju ciljev 

članice EU ubirajo različne pristope in posledično spodbujajo tudi različne ukrepe v zvezi 

z elektromobilnostjo.  

Trend elektromobilnosti tako počasi prehaja tudi k nam. V letu 2018 je bilo v Sloveniji 

skupaj prodanih 72.835 novih avtomobilov, od tega 2.161 električnih in hibridnih 

(Trgovinska zbornica Slovenije, 2019). 

Na seji vlade 12. oktobra 2017 je vlada Republike Slovenije na 152. redni seji sprejela 

Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z 

alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, ki v slovenski pravni 

red prenaša evropska Direktivo 2014/94/EU. Ključna cilja strategije sta, da bo od leta 

2025 naprej v Sloveniji omejena prva registracija osebnih vozil in lahkih tovornih vozil 

(kategorij M1, MG1 ter N1), ki imajo po deklaraciji proizvajalca skupni ogljični odtis 

večji od 100 gramov CO2 na kilometer prevožene razdalje ter da po letu 2030 ne bo več 

dovoljena prva registracija avtomobilov z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel s 

skupnim ogljičnim odtisom avtomobila nad 50 gramov CO2 na kilometer prevožene 

razdalje. Danes so pod mejo ogljičnega odtisa 50 gramov CO2 na kilometer prevožene 

razdalje samo električni avtomobili in priključni hibridi (Ministrstvo za infrastrukturo, 

2017). Za doseganje ciljev na področju alternativnih goriv bo po optimalnem scenariju 

Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z 

alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji potrebno do leta 2030 

poleg ukrepov za izboljšanje javnega potniškega prometa med drugim zagotoviti med 

osebnimi avtomobili vsaj 17 odstotkov električnih vozil oz. priključnih hibridov (200.000 

vozil) ter vsaj 12 odstotkov električnih lahkih tovornih vozil (11.000 vozil). 

Če primerjamo trenutno stanje slovenskega voznega parka z želenimi cilji leta 2030, kaj 

hitro ugotovimo, da bomo v Sloveniji soočeni s številnimi izzivi, če se bi radi 

zastavljenim ciljem dejansko približali.  

Čeprav so nekatere tehnološke rešitve na področjih elektrotehnike, strojništva in kemije 

že dlje časa uveljavljene na različnih delovnih področjih, jih elektromobilnost združuje v 

novih medsebojnih povezavah. To pomeni, da se pri načrtovanju in izvedbi tehnoloških 

rešitev poraja veliko vprašanj, ki obsegajo številna področja. Ko so v Nemčiji med letoma 

2012 in 2014 pripravljali državni razvojni načrt elektromobilnosti, so se njihovi 

strokovnjaki ukvarjali s temami pogonskih tehnologij, baterij, polnilne infrastrukture in 

njene integracije v omrežje, normiranjem, standardiziranjem in certificiranjem električnih 

vozil, materiali in reciklažo, kvalifikacijo strokovnjakov ter širšimi okvirji (Karle, 2010). 

Iz velikega števila naštetih področij je lepo razvidno, da gre za tematiko, ki zadeva širok 

spekter gospodarstva. Na nekaterih naštetih področjih je razvoj še zmeraj zelo hiter, kot 

na primer pri baterijah ter polnilni infrastrukturi, kar povzroča še dodatne preglavice pri 

oblikovanju dolgoročne vizije na državni ravni.  
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Prehod Slovenije na elektromobilnost s seboj prinaša tudi spremembe v porabi energije. 

Zato je nezanemarljivo vprašanje infrastrukture v elektroenergetiki. Vanjo bodo potrebna 

vlaganja in implementacija novih tehnologij, kot so na primer pametna omrežja (Fakin, 

2018). 

Pomembno je tudi vprašanje ekološke bilance skozi življenjski ciklus električnih vozil (v 

nadaljevanju EV). Električna vozila imajo lahko podobno negativen vpliv na okolje kot 

vozila z notranjim zgorevanjem, če se električna energija, ki jih poganja, proizvaja iz 

neobnovljivih virov energije. Smotrno bi torej bilo, da se pri bodočem razmahu 

elektromobilnosti osredotočimo tudi na proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. 

Nezanemarljiva je tudi problematika reciklaže odsluženih električnih vozil, še posebej 

reciklaža baterij (Karle, 2010).  

Ker je uporaba električnih avtomobilov nekoliko drugačna, kot so vozniki navajeni, 

prihaja do zadržkov pri nakupih novih vozil. Države poskušajo potencialne kupce 

električnih vozil motivirati na različne načine. V Sloveniji je na voljo subvencioniranje 

pri nakupu električnih avtomobilov v obliki nepovratnih sredstev (Eko sklad, brez 

datuma). Zaradi njih so po mnenju strokovnjakov spodbude za nakup električnega vozila 

pri nas dovolj visoke. Nakup električnega avtomobila naj bi postal zares običajen šele 

takrat, ko bodo ti postali tudi brez subvencij za kupca privlačnejši od bencinskih ali 

dizelskih (Prebil, 2018). Novi poslovni modeli v mobilnosti, kakršna je na primer 

souporaba avtomobilov, so lahko pot do večje sprejetosti in povečanja uporabe 

elektromobilnosti. Vse kaže, da se čas, ko bodo električna vozila v večjem številu prisotna 

na naših cestah, nezadržno bliža. V magistrskem delu se tako posvečamo izzivom 

elektromobilnosti v Sloveniji.  

Namen magistrskega dela je s pomočjo literature razdelati ekonomske, tehnološke in 

okoljske izzive, s katerimi se soočamo v Sloveniji ob predvideni rasti trga električnih 

vozil. Če dobro poznamo težave, s katerimi se soočamo, lahko ukrepamo in vlagamo 

energijo in sredstva tja, kjer je to najbolj potrebno. 

Cilj magistrskega dela je analizirati stanje elektromobilnosti v slovenskem prostoru. Pri 

tem bomo izpostavili in podrobno preučili najpomembnejše izzive, s katerimi se pri 

vpeljavi te tehnologije soočamo. Osredotočili se bomo na vidik tehnologije, vidik 

ekologije, vidik države in infrastrukture ter vidik uporabnikov. Pri tem smo si zastavili 

naslednja raziskovalna vprašanja. 

- Kako Slovenija sledi globalnim trendom na področju elektromobilnosti?  

- Ali je infrastruktura elektroenergetskega omrežja v Sloveniji primerna za bodoči 

razmah elektromobilnosti? 

- Kakšne vplive na okolje bo imela elektromobilnost? 

- Kakšne so smernice zakonodaje na področju elektromobilnosti? 

- Kako pospešiti povpraševanje po električnih avtomobilih v Sloveniji? 
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V magistrskem delu smo se osredotočili na teoretično raziskovanje. Sekundarne podatke 

smo poiskali v literaturi in na internetu. Statistične podatke smo pridobili s strani 

Statističnega urada Republike Slovenije ter mednarodnih statističnih baz, kakršna je 

Statista. Zbrane podatke smo analizirali ter jih, kadar je bilo smiselno, prikazali v tabelah 

ali grafično. Literaturo smo interpretirali in povzeli v jedru magistrskega dela. Omejili 

smo se na najpomembnejše aktualne tematike na področju elektromobilnosti. Gre za 

področje, ki v zadnjem času doživlja veliko sprememb, kar pomeni, da so nekatere trditve 

že srednjeročno lahko nekoliko vprašljive. To še zlasti velja za področje trga električnih 

avtomobilov. Prav tako velja omeniti, da so mnenja koristnosti uporabe elektromobilnosti 

različna. Posledično smo se trudili izbirati objektivne in nepristranske vire informacij, ki 

so podkrepljene s smiselnimi izračuni in dejstvi. Tematika izzivov je obsežna, zato smo 

se osredotočili na predstavitev tistih, ki so navedeni v naslovu, torej ekonomskih, 

tehnoloških in okoljskih oz. smo širše izzive predstavili v okvirjih teh področij. Trenutno 

najbolj aktualno področje znotraj elektromobilnosti so električni avtomobili, kar pomeni 

največ nanje navezujočih se podatkov in so zato osrednje zanimanje magistrskega dela. 

Nikakor pa to ne pomeni, da gre za edino pomembno področje v okvirjih 

elektromobilnosti. 

Magistrsko delo okvirno sestoji iz šestih delov – uvoda, poglavja o globalnih 

spremembah, poglavja o vidiku elektroenergetskega omrežja, poglavja o ekološkem 

vidiku, poglavja o vidiku države in infrastrukture, poglavja o vidiku uporabnikov ter 

sklepa. 

Po uvodu se bomo posvetili napovedim razvoja elektromobilnosti na globalni in evropski 

ravni in smernicam EU na tem področju.  

Jedro magistrskega dela predstavljajo poglavja o izzivih v Sloveniji. Tukaj bomo razdelali 

najpomembnejše izzive, in sicer z vidika elektroenergetskega omrežja, ekološkega vidika, 

vidika države in infrastrukture in vidika uporabnikov. V poglavju o elektroenergetskem 

omrežju se bomo posvetili energetskim potrebam področja elektromobilnosti. S pomočjo 

literature in statističnih podatkov bomo preračunali trenutne in pričakovane srednjeročne 

energetske zahteve in predstavili izzive, ki jih bodo dodatne obremenitve predstavljale za 

omrežje ter kakšen je potencial pametnega polnjenja. V poglavju o ekološkem vidiku 

bomo predstavili življenjski cikel električnih vozil in njihov vpliv na okolje ter kaj lahko 

pri nas naredimo v smeri trajnosti v kateri fazi. Poglavje o vidiku države in infrastrukture 

vsebuje stanje zakonodaje in bodočih ukrepov, povezanih z elektromobilnostjo, ter izzive 

na področju polnilne infrastrukture za električna vozila. V poglavju o vidiku uporabnikov 

se bomo posvetili trgu električnih vozil v Sloveniji in potencialnim spodbudam 

elektromobilnosti. Predstavili bomo izzive, s katerimi se soočajo prodajalci električnih 

vozil. Ustavili se bomo tudi pri vedno bolj popularnem poslovnem modelu souporabe 

električnih avtomobilov. 
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1 GLOBALNE SPREMEMBE NA PODROČJU 

ELEKTROMOBILNOSTI 

IEA je neodvisna agencija, ustanovljena leta 1974 z namenom spodbujanja trajnostne 

energetske politike, izboljšanja transparentnosti mednarodne energetske politike, podpore 

globalnemu sodelovanju na področju energetske tehnologije ter iskanju rešitev za 

svetovne energetske izzive. Obsega 30 članic; Slovenije sicer ni med njimi, se pa prilagaja 

energetskim politikam EU, ki so v veliki meri skladne s politikami IEA. Glavna fokusna 

področja IEA so energetska varnost, gospodarski razvoj, okoljska ozaveščenost ter 

sodelovanje po vsem svetu. Od leta 1993 IEA pripravlja srednjeročne in dolgoročne 

energetske projekcije s pomočjo Svetovnega energetskega modela (angl. World Energy 

Model, v nadaljevanju WEM). Gre za obsežen simulacijski model, namenjen lažjemu 

razumevanju delovanja energetskih trgov. S pomočjo WEM ustvarjajo podrobne 

energetske scenarije glede na različne sektorje in regije (International Energy Agency, 

2019a). V okviru teh nazorno prikažejo tudi scenarije razvoja elektromobilnosti. Najbolj 

uporabljani scenariji so Scenarij napovedanih ukrepov, Scenarij trenutnih ukrepov ter 

Scenarij trajnostnega razvoja.  

- Scenarij napovedanih ukrepov (angl. Stated Policies Scenario) prikazuje, kakšen 

vpliv bi imeli v prihodnosti obstoječi ukrepi in napovedi. Cilj je ponazoritev načrtov 

današnjih oblikovalcev ukrepov ter njihove posledice na uporabo energije, emisije 

plinov in energijsko varnost. Scenarij je bil pred kratkim preimenovan iz Scenarija 

novih ukrepov (angl. New Policies Scenario) z namenom poudarjanja dejstva, da 

se pri scenariju upoštevajo samo že napovedane politične pobude (International 

Energy Agency, 2019c). 

- Scenarij trenutnih ukrepov (angl. Current Policies Scenario) prikazuje izhodiščno 

sliko razvoja svetovnih energetskih trgov v primeru, če vlade ne bi spreminjale 

svojih obstoječih politik in ukrepov (International Energy Agency, 2019a). 

- Scenarij trajnostnega razvoja (angl. Sustainable Development Scenario) predstavlja 

ukrepe, ki bi jim globalni energetski sektor moral slediti, če bi želeli slediti ciljem 

trajnostnega razvoja in upoštevati cilje Pariškega podnebnega sporazuma o 

ohranitvi povprečne globalne temperature pod 2 stopinji Celzija nad industrijsko 

raven oz. pod 1,5 stopinji Celzija nad predindustrijsko temperaturno raven 

(International Energy Agency, 2019d).  

- Obstojajo tudi različni scenariji drugačne narave, recimo scenariji ciljev 

razogličenja ter scenariji ciljev različnih iniciativ ali organizacij. Takšen je npr. 

scenarij EV30@30 s strani Pobude za električna vozila (angl. Electric Vehicles 

Initiative, v nadaljevanju EVI). EVI je mednarodni politični forum, ki se zavzema 

za pospeševanje uvedbe in sprejemanja električnih vozil. Kampanja EV30@30 se 

zavzema za skupen cilj doseganja 30 % deleža prodaje EV do leta 2030 znotraj 

sodelujočih držav (International Energy Agency, 2019b). 
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Slika 1: Predvidena bodoča rast globalnega voznega parka električnih vozil glede na 

različne scenarije v letih 2018-2030 

 

Prirejeno po International Energy Agency (2019e). 

Slika 1 prikazuje predvideno rast globalnega voznega parka električnih vozil do leta 2030 

z ozirom na Scenarij navedenih ukrepov ter scenarij EV30@30. Globalna letna prodaja 

EV naj bi po Scenariju navedenih ukrepov dosegla 23 milijonov vozil, medtem ko naj bi 

globalni vozni park presegel 130 milijonov vozil. Scenarij EV30@30 predvideva 

globalno letno prodajo 43 milijonov EV in obseg globalnega voznega parka 250 

milijonov vozil (International Energy Agency, 2019e). Vsekakor se nam torej obeta 

intenzivna rast elektromobilnosti. Leta 2018 je svetovni vozni park električnih 

avtomobilov presegel 5,1 milijona vozil, kar je skoraj za 2 milijona več kot leto prej. 

Kitajska predstavlja največji trg električnih avtomobilov; sledita ji EU in Združene 

Države Amerike (v nadaljevanju ZDA). Glede na tržni delež električnih vozil je trenutno 

vodilna v svetu Norveška s 46 odstotki. Globalni vozni park električnih vozil je do konca 

leta 2018 med drugim vključeval 260 milijonov dvokolesnikov, 460.000 električnih 

avtobusov, 250.000 lahkih gospodarskih vozil ter med 1.000 in 2.000 električnih 

tovornjakov srednje velikosti. Za njihovo polnjenje je v letu 2018 skrbelo 5,2 milijona 

polnilnic za lahka gospodarska vozila ter 157.000 hitrih polnilnic za avtobuse. Električna 
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vozila so na cesti v letu 2018 porabila približno 58 teravatnih ur električne energije in 

proizvedla za 41 milijonov ton CO2, čeprav naj bi pri tem v primerjavi z voznim parkom 

vozil z motorji z notranjim zgorevanjem prihranili 36 milijonov ton CO2 (International 

Energy Agency, 2019e).  

Močan vpliv na razvoj elektromobilnosti imajo ekonomske in politične strategije in 

spodbude. Privzem elektromobilnostnih ukrepov vključuje določitev niza želenih ciljev 

ter standardov, ki jih morajo izpolnjevati vozila in polnilna infrastruktura. Načrt uvajanja 

električnih vozil običajno vključuje programe javnih naročil z namenom spodbujanja 

povpraševanja ter uvedbo javno dostopne polnilne infrastrukture. Fiskalne spodbude 

bodo še posebej pomembne, dokler so cene električnih vozil višje kot cene 

konvencionalnih vozil;pogosto vključujejo tudi regulativne ukrepe, ki višajo vrednost 

električnim vozilom (npr. z omejevanjem dostopa do nekaterih območij, z nižjimi 

cestninami ali parkirninami) ali omejujejo konvencionalna vozila (npr. določitev 

standardov porabe goriva). Ukrepi v podporo uvedbi polnilne infrastrukture vključujejo 

minimalne zahteve za zagotovitev skladnosti z elektromobilnostjo novih ali prenovljenih 

stavb in parkirišč; prav tako spodbujajo uvajanje javno dostopnih polnilnic v mestih ter 

na avtocestnih omrežjih. Sprejetje standardov omogoča medsebojno delovanje različnih 

vrst polnilne infrastrukture. Znaten tehnološki razvoj v zadnjem času ter širitev 

proizvodnih zmogljivosti prinašata nižanje stroškov proizvodnje električnih vozil. 

Dinamični razvoj baterijskih tehnologij in potencial električnih vozil za shranjevanje 

električne energije spodbujata nadaljnji razvoj strateških ukrepov v smer obsežne 

proizvodnje baterij (International Energy Agency, 2019e). 

Po pričakovanjih bo tudi tehnološki razvoj ostalih aspektov elektromobilnosti dodatno 

prispeval k zmanjšanju stroškov. Optimiranje proizvodnje in oblike električnih vozil se 

prilagaja sorazmerno veliki bateriji vozil in manjšemu številu gibljivih delov. Uporaba 

analitike velikih podatkov (angl. big data analytics) omogoča prilagajanje velikosti baterij 

potrebam potovanj oz. določanje njihove primerne velikosti (International Energy 

Agency, 2019e). 

Tudi zasebni sektor se proaktivno odziva na privzemanje elektromobilnosti. Vse več 

proizvajalcev namerava elektrificirati ponudbo proizvedenih modelov. To naj ne bi 

veljalo samo za avtomobile, temveč tudi za ostale oblike cestnega prometa. Naložbe v 

proizvodnjo baterij rastejo, zlasti na Kitajskem in v EU. Ponudniki komunalnih storitev, 

operaterji polnilnih mest, proizvajalci strojne opreme in drugi deležniki v energetskem 

sektorju prav tako povečujejo naložbe v uvedbo polnilne infrastrukture. Vedno bolj 

zaznaven je trend združevanja manjših deležnikov v krovna komunalna in energetska 

podjetja (International Energy Agency, 2019e). 

Kakšni so politični ukrepi in spodbude na področju elektromobilnosti v EU? Aprila leta 

2019 je Evropski parlament sprejel nove standarde emisij CO2 v mobilnosti, tako da 

morajo nova lahka gospodarska vozila do leta 2030 občutno zmanjšati emisije CO2 na 
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prevožen kilometer razdalje. Obetajo se tudi standardi dovoljenih emisij CO2 za 

tovornjake v letih 2025 in 2030. Sporazum vključuje tudi shemo spodbud, ki 

proizvajalcem, ki dosegajo 2-odstotni tržni delež vozil z nižjimi emisijami, dovoljuje 

olajšavo sproščene strogosti splošnih standardov emisij CO2, in omogoča uporabo 

kreditov za dosego 2-odstotnega tržnega delniškega praga, vendar šele leta 2025. 

EU spodbuja tudi trg vozil z nižjimi emisijami s spodbujanjem njihovega vključevanja v 

javna naročila. Februarja 2019 sta Evropski svet in Evropski parlament dosegla začasni 

sporazum o reviziji Direktive o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za 

cestni prevoz iz leta 2009 (Evropski parlament & Svet Evropske unije, 2019). Reforma 

zvišuje minimalne ciljne ravni emisij pri javnih naročilih nizkoogljičnih tovornih vozil in 

avtobusov. Zavezujoče zahteve so izražene kot minimalni deleži zelenih vozil v voznem 

parku, zajetih v sklopu vseh javnih naročil. Minimalni deleži se razlikujejo po državah 

EU. Pri lahkih tovornih vozilih morajo države članice do leta 2025 doseči delež med 17,6 

odstotki in 38,5 odstotki. Pri avtobusih se cilji držav članic gibljejo med 24 odstotki in 45 

odstotki za leto 2025 ter od 33 odstotki do 65 odstotki za leto 2030. Polovico najnižjega 

ciljnega deleža čistih avtobusov je potrebno izpolniti z nabavo nizkoemisijskih vozil. Cilji 

za tovornjake znašajo od 6 odstotkov do 10 odstotkov za leto 2025 in od 7 odstotkov do 

15 odstotkov za leto 2030. Več evropskih držav je nedavno uvedlo ali posodobilo sheme 

spodbud za električno mobilnost. V letu 2018 je bila v 33 evropskih državah (26 znotraj 

Evropske unije) na voljo nacionalna spodbuda za osebna električna vozila. Trend 

prepovedi uporabe vozil z motorji na notranje zgorevanje ter prepovedi uporabe 

dizelskega goriva na srednji rok se nadaljuje (International Energy Agency, 2019e). Tako 

spodbude kot tudi davčne olajšave v članicah EU so na kratko povzete v prilogi 2.  

Kakšni ukrepi se obetajo na področju polnilne infrastrukture? Direktiva 2014/94/EU 

Evropskega parlamenta in sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za 

alternativna goriva zahteva, da države znotraj EU določijo cilje uvajanja javno dostopnih 

polnilnic v letih 2020, 2025 in 2030 v sklopu svojih nacionalnih političnih okvirjev. Ista 

direktiva vključuje tudi opredelitev okvirnih ciljev uporabe polnilnic v sklopu 

Vseevropskega omrežja za promet (angl. Trans-European Network for Transport, v 

nadaljevanju TEN-T) (Evropski parlament & Svet Evropske unije, 2014). Analiza v 

Global EV Outlook 2018 (International Energy Agency, 2018a) je pokazala, da število 

trenutno javno dostopnih polnilnih mest za elektromobilnost ne dosega zahtev EU. Ker 

pa se pričakuje, da bo več držav preseglo cilje glede uvajanja, bo razmerje med eno javno 

dostopno polnilnico na deset avtomobilov verjetno doseženo leta 2020. Posamezne 

države članice EU so si postavile cilje povečanja števila polnilnic z namenom 

elektrifikacije voznega parka v javni upravi (npr. Nizozemska). 

Direktiva 2018/844 Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije z dne 30. maja 2018 

o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 

2012/27/EU o energetski učinkovitosti je bila v Evropski uniji odobrena maja 2018. Od 

držav članic zahteva, da do marca 2021 določijo minimalne zahteve za polnilno 
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infrastrukturo EV v novih in prenovljenih stavbah. Za nove ali obnovljene nestanovanjske 

stavbe direktiva določa, da je vsaj petina parkirnih mest opremljena z vodniki oz. 

priključki, ki omogočajo namestitev polnilcev. Če je na voljo več kot deset parkirnih 

mest, mora biti vsaj eno od njih na voljo kot polnilno mesto za EV. Pri novih ali 

obnovljenih stanovanjskih stavbah z več kot desetimi parkirnimi mesti je potrebno vsa 

parkirna mesta opremiti s priključki za potencialne polnilnice (Evropski parlament & Svet 

Evropske unije, 2018). Nekatere države (Španija, Danska, Francija, Portugalska, Španija) 

so zahteve pri polnilni infrastrukturi že vključile v okvirje svojih nacionalnih gradbenih 

predpisov. Sprejemajo se tudi ukrepi v prid rabe javnih polnilnic znotraj velikih mest (npr. 

na Nizozemskem) (International Energy Agency, 2019e). 

Priložnosti elektromobilnosti se kažejo tudi v industrijski politiki EU. Evropska komisija 

je baterije opredelila kot eno od devetih strateških vrednostnih verig za konkurenčnost 

industrije EU in za doseganje ciljev dekarbonizacije. V letu 2017 je Evropska komisija 

ustanovila Evropsko združenje baterij (angl. European Battery Alliance). Združenje je 

namenjeno sodelovanju držav, ključnih deležnikov in bank pri razvoju inovativnega, 

trajnostnega in konkurenčnega baterijskega industrijskega okolja v EU (European Battery 

Alliance, 2019). Z uvedbo Strateškega akcijskega načrta za baterije (angl. Strategic 

Action Plan for Batteries) je leta 2018 Evropska komisija postavila konkretne ukrepe v 

podporo tej pobudi. Glavni cilji akcijskega načrta so zagotovitev dostopa do surovin, 

podpora evropski masovni proizvodnji baterijskih celic in razvoj celovite konkurenčne 

vrednostne verige v Evropi, krepitev vodstva v industriji s pomočjo okrepljenih raziskav 

in inovacij v EU, razvoj in krepitev visoko kvalificirane delovne sile v vseh delih 

vrednostne verige baterij, podpora v trajnosti industrije EU pri proizvodnji baterijskih 

celic z najnižjim možnim okoljskim odtisom ter zagotovitev skladnosti regulativnim 

okvirom politike EU. Odločnost pri razvoju baterijske industrije v EU se kaže tudi v 

pripravljenosti spodbujanja višjih tveganj in pospeševanja naložb v raziskave in inovacije 

ter pri olajšanju dostopa do javnega financiranja, ki bi se skladalo z evropskimi pravili o 

državni pomoči pomembnim, velikim, zelo inovativnim in mednarodnim projektom za 

proizvodnjo baterij z evropskim interesom. Nemčija se je zavezala, da bo financirala 

proizvodnjo baterij v EU z do milijardo evrov; Francija je razvila akcijski načrt v višini 

700 milijonov evrov za podporo razvoja verige vrednosti baterij. Francija in Nemčija sta 

se v letu 2018 zavezali, da bosta okrepili industrijsko sodelovanje pri proizvodnji 

baterijskih celic, kar se šteje kot nepogrešljivo ne le pri elektrifikaciji avtomobilskega 

sektorja, temveč tudi pri shranjevanju električne energije, proizvedene iz obnovljivih 

virov energije in za namene pospeševanja dekarbonizacije elektroenergetskih sistemov 

(International Energy Agency, 2019e).  
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2 VIDIK ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA 

Kadar je govora o elektromobilnosti, običajno ne mine veliko časa, da pride na vrsto 

tematika obremenitve elektroenergetskega (v nadaljevanju EE) omrežja. V tem poglavju 

bomo razdelali, kakšne izzive lahko EV predstavljajo EE omrežju, koliko energije 

porabijo in kakšne porabe se lahko nadejamo na srednji rok. Predstavili bomo tudi 

možnost integracije EV v pametna omrežja in prednosti le-te. 

Najočitnejši problem, ki ga elektromobilnost na prvi pogled predstavlja EE omrežju, je 

poraba energije. Če preračunamo porabo celotnega slovenskega voznega parka v 

električno energijo in s to energijo poskusimo obremeniti EE omrežje, ga zagotovo 

preobremenimo. V skrajnem istočasnem primeru bi to najprej pomenilo padec frekvence 

in napetosti v omrežju, nato preobremenitev in pregrevanje generatorjev, 

transformatorjev in daljnovodov ter izpad delov in nazadnje večine omrežja. Seveda gre 

za hipotetičen scenarij, saj elektromobilnost po podatkih iz leta 2018 v Sloveniji 

predstavlja le 0,115-odstotni delež celotnega voznega parka (Statistični urad RS, 2018) 

in v trenutnem obsegu ne predstavlja nobenega izziva EE omrežju. Ostali izzivi za 

vključevanje v nizkonapetostna omrežja so visoka istočasnost priključitve, visoka 

priključena obremenitev, neznano obnašanje pri morebitnih napakah v EE omrežju ter 

neuravnotežena obremenitev omrežja (Kampker, Vallée & Schnettler, 2013). Obseg teh 

se povečuje z večjim deležem EV, priključenim na EE omrežje. 

2.1 Energijske zahteve elektromobilnosti v Sloveniji 

Koliko električne energije bi porabila elektromobilnost v Sloveniji? Na to vprašanje 

bomo poskušali odgovoriti s pomočjo aktualnih podatkov in s pomočjo preračunov le-teh 

dobiti okvirne vrednosti, s katerimi lahko zaobsežemo potencialni obseg 

elektromobilnosti v elektroenergetskem sektorju. 

Porabo električnih vozil smo izračunali s pomočjo pristopa preračuna porabe preko 

potenciala celotne elektromobilnosti. Pri tem pristopu smo uporabili podobne preračune 

kot Peklar (2016), pri katerih upoštevamo porabo vseh osebnih vozil v prometu in jo 

preračunamo za hipotetični scenarij pri 100-odstotni elektromobilnosti. V pomoč so nam 

bili statistični podatki iz Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS). 

Pri tem smo upoštevali naslednje parametre: prevoženo razdaljo domačih osebnih vozil 

na slovenskih cestah, povprečno porabo slovenskih osebnih avtomobilov, povprečno 

prevoženo razdaljo posameznega osebnega vozila v Sloveniji, število vseh bencinskih in 

dizelskih vozil na slovenskih cestah, energijske gostote goriv. Iz njih smo preračunali 

porabo slovenskih osebnih vozil. Celotni izračuni so zbrani v prilogi 3.  

Predvidena poraba voznega parka osebnih električnih vozil glede na velikost voznega 

parka je predstavljena v tabeli 1. Scenarij porabe je preračunan glede na porabo energije, 

kakršno lahko pričakujemo od električnih vozil (0,20 kilovatne ure na kilometer 
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prevožene razdalje). Napoved se nanaša predvsem na obdobje naslednjega desetletja, saj 

je za kasnejše obdobje težko predvideti različne faktorje razvoja, kar lahko vodi do napak 

pri napovedih. Realen scenarij elektromobilnosti leta 2030 glede na napovedi verjetno ne 

presega 20-odstotnega deleža, kolikor znaša optimalen scenarij Akcijskega programa za 

alternativna vozila v prometu med leti 2018 in 2020 (Vlada Republike Slovenije, 2018).  

Tabela 1: Pričakovana poraba voznega parka osebnih EV glede na velikost voznega 

parka EV  

Vozni park 
Delež 

elektromobilnosti 

Letna poraba 

[GWh] 

Dnevna poraba 

[MWh] 

Današnji (2019) 0,115 % 3,78 10,36 

Scenarij ELES 2025 

92.600 EV 
7,26 % 238,84 653,91 

Scenarij 10 % EV 10 % 328,98 900,7 

Scenarij ELES 2030 

227.000 EV 
16,57 % 545,12 1.492,46 

Scenarij 20 % EV 20 % 657,96 1.801,40 

Scenarij EV30@30  30 % 986,94 2.702,1 

Scenarij 50 % EV 50 % 1.644,9 4.503,49 

 Scenarij 100 % EV 100 % 3.289,8 9.006,98 

 

Prirejeno po SURS (2018) in lastno delo. 

2.2 Predstavitev energijskih potreb elektromobilnosti z nadomestnimi 

proizvodnimi kapacitetami 

Če predstavimo porabljeno električno energijo v elektromobilnosti kot dodatno breme za 

električno omrežje v Sloveniji, jo najlažje predstavimo z nadomestnimi proizvodnimi 

kapacitetami, ki bi jih morali vzpostaviti, da bi popolnoma pokrili dodatne zahteve po 

električni energiji.  

Predpostavimo, da si želimo energetske potrebe elektromobilnosti pokriti s proizvodnjo 

iz obnovljivih virov energije. O kako velikih elektrarnah in kakšnem številu le-teh 

govorimo, če govorimo o nadomestnih kapacitetah? Podatke o močeh slovenskih 

hidroelektrarn (v nadaljevanju HE) smo pridobili iz ELES-ovih dokumentov (ELES, 

2019). Manjše hidroelektrarne pri nas so običajno moči med 20 in 60 megavatov. 
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Močnejši Zlatoličje in Formin na reki Dravi lahko proizvedeta 116 megavatov in 120 

megavatov (ELES, 2019). Skupna moč slovenskih hidroelektrarn je trenutno 1.186 

megavatov. V preračunih smo upoštevali, da lahko energijo proizvajajo 55 odstotkov časa 

(GEN energija, 2019).  

Po podatkih Dela je naša velika vetrna elektrarna (v nadaljevanju VE) pri Dolenji vasi 

moči 2,3 megavatov (Jaksetič, 2012). Običajno se postavi večje število vetrnih elektrarn 

skupaj, največkrat po dvanajst. Takšno polje enakih vetrnic bi torej imelo moč 27,6 

megavatov. Za potrebe naših izračunov privzamemo, da električno energijo proizvajajo 

22,5 odstotkov časa (GEN energija, 2019). 

Za uporabnike električnih vozil zanimiva ideja je postavitev lastnih kapacitet za 

proizvodnjo električne energije, če seveda razpolagajo s prostorom in sredstvi. Za primer 

male sončne elektrarne (v nadaljevanju SE) smo privzeli sončno elektrarno z močjo 5 

kilovatov. Površina take elektrarne bi bila približno 35 kvadratnih metrov. Predpostavili 

smo, da polno proizvaja električno energijo 12,5 odstotkov časa (Petrol, 2019)  

Za lažjo primerjavo navedimo še, da ima Termoelektrarna Šoštanj skupne proizvodne 

zmogljivosti 1.176 megavatov, vse slovenske termoelektrarne pa 1.707 megavatov. 

Jedrska elektrarna Krško ima moč 696 megavatov (ELES, 2019). 

Potrebne nadomestne kapacitete dobimo po naslednji enačbi (primer je preračunan za 

porabo leta 2019): 

 
𝑀𝑜č =

𝑃𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎

Š𝑡. 𝑢𝑟 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎
=

3,78 𝐺𝑊ℎ

55% ∙ 8760 ℎ
= 0,785 𝑀𝑊 

 

(1) 

Rezultati so zbrani v tabeli 2; za lažjo predstavo je zraven moči za pokrivanje energijskih 

potreb podano tudi število elektrarn oz. velikost elektrarne, ki ustreza dobljeni vrednosti 

moči. Gre za hipotetične scenarije, ki nakazujejo, kolikšne inštalirane zelene moči bi bile 

potrebne za popolno obvladovanje potreb elektromobilnosti. Predpostavili smo, da se vsa 

vozila istočasno polnijo, kar je ekstremen scenarij. Dodatne proizvodne kapacitete so 

sicer napovedane na vseh področjih; vprašljiv je npr. doslej neizkoriščen energijski 

potencial hidroelektrarn. Na področju vetrne energije se že veliko časa obljublja širitev 

kapacitet; kljub vsemu smo zaradi vrste nerealiziranih projektov po izkoriščanju tega 

energenta še zmeraj na evropskem repu. Lastna proizvodnja električne energije, kakršno 

omogočajo sončne elektrarne, je sicer v počasnem porastu (Statistični urad Republike 

Slovenije, 2019); trend se bi moral zelo spremeniti, če bi hoteli predvidevati, da bodo 

uporabniki EV z lastnimi proizvodnimi kapacitetami pokrili porabo svojih vozil. Kot je 

razvidno iz tabele 2, elektromobilnost danes še ne predstavlja resnega problema 

slovenskemu elektroenergetskemu omrežju. S pomočjo pametnega polnjenja in 

ustreznega razporejanja proizvedene električne energije lahko v Sloveniji v omrežju brez 

večjih težav prenesemo 20-odstotni delež elektromobilnosti. Pri ambicioznejših 

scenarijih razvoja za leto 2030 bo povečevanje kapacitet verjetno potrebno. ELES 
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predpostavlja različne scenarije razvoja omrežja; vsi predvidevajo razširitev kapacitet. 

Vsekakor je elektromobilnost faktor, ki ga velja upoštevati pri načrtovanju nadaljnjih 

proizvodnih kapacitet, a ni najpomembnejši. V nadaljevanju bom predstavil alternative 

širjenju proizvodnih kapacitet za namen napajanja elektromobilnosti. 

Tabela 2: Potrebne nadomestne proizvodne kapacitete za pokrivanje energijskih potreb 

področja elektromobilnosti pri različnih deležih EV v voznem parku 

Scenarij porabe 

elektromobilnosti 

Delež 

EV v 

voznem 

parku 

Moč nadomestnih virov električne energije in potrebna velikost 

nadomestnih proizvodnih kapacitet za pokrivanje porabe 

Vir EE Hidroenergija Veter Sonce 

Današnji (2019) 0,115 % 

Inštalirana moč 

[MW] 
0,785 1,94 3,45 

Velikost nadomestnih 

proizvodnih kapacitet 
Mala HE 

1 ∙ 2,3 MW 

VE 
691 ∙ 5 kW SE 

Scenarij ELES 

2025 
7,26 % 

Inštalirana moč 

[MW] 
49,57 122,26 218,12 

Velikost nadomestnih 
proizvodnih kapacitet 

HE Brežice 
54 ∙ 2,3 MW 

VE 
43.624 ∙ 5 kW 

SE 

Scenarij 10% EV 10 % 

Inštalirana moč 

[MW] 
68,28 168,41 300,44 

Velikost nadomestnih 

proizvodnih kapacitet 
HE Vuhred 

74 ∙ 2,3 MW 

VE 

60.088 ∙ 5 kW 

SE 

Scenarij ELES 

2030 
16,57 % 

Inštalirana moč 

[MW] 
113,14 279,05 497,83 

Velikost nadomestnih 

proizvodnih kapacitet 
HE Formin 

122 ∙ 2,3 

MW VE 

99.566 ∙ 5 kW 

SE 

Scenarij 20% EV 20 % 

Inštalirana moč 

[MW] 
136,56 336,81 600,88 

Velikost nadomestnih 

proizvodnih kapacitet 

2 ∙ HE 

Vuhred 

147 ∙ 2,3 

MW VE 

120.176 ∙ 5 kW 

SE 

Scenarij 

EV30@30 
30 % 

Inštalirana moč 

[MW] 
204,84 505,22 901,32 

Velikost nadomestnih 

proizvodnih kapacitet 

4 ∙ HE 

Vuzenica 

220 ∙ 2,3 

MW VE 

180.263 ∙ 5 kW 

SE 

 

Vir: Prirejeno po SURS (2018) in lastno delo. 

 

2.3 Nadzorovano in pametno polnjenje električnih vozil 

 

Nadzorovano polnjenje omogoča uporabo odziva s strani povpraševanja (angl. demand 

side response, v nadaljevanju DSR), ki omogoča različne rešitve problematike 

obremenitve elektroenergetskega sistema. Najpomembnejše med njimi so: 

- Zmanjšanje obremenitve elektroenergetskega sistema s pomočjo preoblikovanja 

vzorca povpraševanja po električni energiji; gre torej za spodbujanje polnjenja 

električnih vozil v časovnih obdobjih, ko je v omrežju manjše povpraševanje 

(International Energy Agency, 2019e). 
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- Električna vozila lahko po potrebi dovajajo energijo v elektroenergetski sistem. 

Baterije električnih vozil omogočajo zelo hiter in natančen odziv na krmilne 

signale; prav tako lahko raztegnejo povpraševanje preko daljših časovnih obdobij. 

Te sposobnosti omogočajo električnim vozilom, da v različnih časovnih obdobjih 

nudijo DSR in sodelujejo na trgih z električno energijo. To je pomembna prednost 

električnih vozil v primerjavi z drugimi viri DSR (International Energy Agency, 

2019e). 

- Baterije električnih vozil so sposobne shranjevati električno energijo, ki se lahko 

porabi tudi za druge namene, ne samo za napajanje vozila. Tehnologije, kot so »iz 

vozila v omrežje« (angl. vehicle-to-grid, v nadaljevanju V2G), v povezavi z 

ostalimi »iz vozila kamorkoli« (angl. vehicle-to-everything, v nadaljevanju V2X) 

tehnologijami omogočajo električnim vozilom, da so kot hranilniki energije 

stavbam oz. električnemu omrežju in s tem ohranjajo stabilnost sistema. Izraba teh 

lastnosti lahko ima izrazito pozitiven pomen na kvaliteto in stabilnost omrežja na 

lokalni in širši ravni (International Energy Agency, 2019e). 

 

Možni vplivi električnih vozil na elektroenergetski sistem in njuno medsebojno 

delovanje je na kratko predstavljeno v tabeli 3. 

 

Tabela 3: Možni vplivi EV na EE sistem glede na čas, vrsto elektroenergetskega trga in 

tržne zahteve 

 

Dolžina vpliva Zelo kratkoročen  Kratkoročen Srednjeročen  Dolgoročen  

Časovni okvir 
vpliva 

Sekunde do minute Minute do dnevi Dnevi do tedni Meseci do leta 

Trgi, na katere 
EV vplivajo 

Izravnalni trg 
Izravnalni trg, 

uravnoteževanje 

energetskih trgov 

Uravnoteževanje 
energetskih trgov 

Uravnoteževanje 
energetskih trgov 

Izziv 
energetskega 

sistema v 
določenem 

časovnem 
trenutku 

Zagotavljanje 

stabilnosti sistema 
(napetosti, tranzientnih 
pojavov in frekvence) 

pri visokih deležih 
variabilne (nestabilne) 

proizvodnje 

Uravnavanje 
pogostejših, 
hitrejših in 

predvidljivih 
sprememb v 

razmerju med 
proizvodnjo in 

prevzemom 

Blaženje daljših 
obdobij presežkov 
ali primanjkljaja 

električne energije 
zaradi npr. 
posebnih 

vremenskih razmer 
pri proizvodnji iz 
obnovljivih virov 

energije 

Uravnoteževanje 
sezonske 

razpoložljivosti 
variabilne 

proizvodnje iz 

obnovljivih virov 
energije s potrošnjo 
električne energije 

         se nadaljuje 
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Tabela 3: Možni vplivi EV na EE sistem glede na čas, vrsto elektroenergetskega trga in 

tržne zahteve (nad.) 

Dolžina vpliva Zelo kratkoročen  Kratkoročen Srednjeročen  Dolgoročen  

Kako lahko EV 
vplivajo na 

zadane izzive 
energetskega 

sistema? 

Baterije lahko 
zagotavljajo hiter 

frekvenčni odziv na 
podlagi kontrolnega 

signala. Pri pametnem 

polnjenju se lahko 
odziva na povečanje ali 

zmanjšanje 
povpraševanja. Moč 
polnjenja se lahko 

nekoliko zmanjša, da se 
zagotovi potrebam po 
stabilni frekvenci v 

omrežju. 

Možnost polnjenja prej ali kasneje znotraj 
določenega časovnega obdobja ali pri 

različni hitrosti polnjenja glede na potrebe 
elektroenergetskega sistema. Skupne 

polnilne zmogljivosti velikih flot EV so 
lahko del virtualne elektrarne bodisi prek 

DSR ali V2X. 

Pametno polnjenje 
lahko pomaga pri 
zadovoljevanju 

potreb po 
elektroenergetskih 

zmogljivostih, saj 
povpraševanje po 

energiji za polnjenje 
EV spreminja okvire 
sistemskih zahtev in 

lahko vpliva na 
dolgoročno 
načrtovanje 

zmogljivosti. 

 

Prirejeno po International Energy Agency (2019e). 

Kako zmanjšati obremenitev elektroenergetskega sistema? Zavedati se moramo, da 

proizvodnja in poraba električne energije v ni ves čas enaka. Pravzaprav se znatno 

razlikuje že iz ure v uro. Največji izziv elektroenergetskemu sistemu predstavljajo konice; 

te nastopijo takrat, ko sta proizvodnja in poraba najvišji. Prav v času konice je omrežje 

najbolj obremenjeno; najbolj se občuti potencialno pomanjkanje proizvodnih kapacitet. 

Obstajajo različne možnosti prilagoditve polnjenja električnih vozil, s katerimi omejimo 

obremenitev elektroenergetskega sistema. 

Slika 2: Prevzem električne energije v Sloveniji v četrtek, 14. marca 2018 

 

 

Prirejeno po ELES (2019). 
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Slika 2 prikazuje prevzem oz. povpraševanje po električni energiji v četrtek, 14. marca 

2018. Z rdečo barvo so obkrožene konice. Prva je nastopila dopoldne, druga pa v 

popoldanskem času in dosegla vrh okrog osme ure zvečer. Razložimo ju lahko enostavno; 

pomisliti moramo le na običajno obnašanje potrošnikov energije, torej ljudi. V 

dopoldanskem času, ko večina začne z delom, vidimo prvi porast. Takrat so v uporabi 

številni stroji in prav tako pisarniške naprave. Prevzem energije nato pada do poznih 

popoldanskih ur, ko se ljudje vrnejo domov. Takrat nastopi druga konica, saj se poveča 

poraba električne energije v gospodinjstvih zaradi domačih opravil. V nočnih urah sta 

proizvodnja in poraba električne energije zelo nizki; proizvodne kapacitete niso polno 

izkoriščene. V preteklosti, ko je bilo nadziranje ravnovesja proizvodnje in porabe 

električne energije zaradi pomanjkanja tehnologij še zahtevnejše, se je uvedel dvotarifni 

sistem oblikovanja cen, torej dnevna in nočna tarifa. Dnevna tarifa je dražja, saj za porabo 

električne energije takrat v veliki meri plačuje industrija, ker so njene potrebe po energiji 

bolj cenovno neelastične kot pri gospodinjskih uporabnikih. Posledično so ti cenovno 

spodbujani električno energijo trošiti v nočnih urah. 

Če se vrnemo h grafu prevzema električne energije v četrtek, 14. marca 2018, lahko 

vidimo, da so rezerve porabe energije (označene z oranžno barvo) v nočnem času še 

zmeraj zelo velike. Skozi leto se skupne energijske potrebe potrošnikov razlikujejo, 

medtem ko je okvirni vzorec porabe električne energije podoben. Še posebej 

problematična je konična poraba v zimskih mesecih, kadar so temperature zelo nizke in 

je potrebno veliko energije porabiti tudi za ogrevanje. Preusmerjanje porabe energije za 

namen elektromobilnosti v nočni čas zato zveni smiselno. Obstajajo različne možnosti 

spodbuditve tega trenda. Na Nizozemskem so pokazali vpliv odzivanja na cenovne 

signale na spremembo vzorca polnjenja. 

Slika 3: Sprememba vzorca polnjenja električnih vozil glede na cenovne signale 

 

Prirejeno po International Energy Agency (2019e). 
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Na sliki 3 vidimo, kako se je vzorec polnjenja prilagodil, ko je agregator zakupil količino 

električne energije za 1.000 polnjenj in polnjenja električnih vozil razporejal v skladu s 

povpraševanjem gospodinjstev oz. ceno električne energije na trgu. Z rdečo barvo je 

označeno povpraševanje gospodinjstev, s temno modro običajen vzorec polnjenja, s 

svetlo modro pa pametni vzorec polnjenja. Pametno polnjenje se v primerjavi s povprečno 

porabo električne energije v gospodinjstvu preusmeri na ure z manjšim povpraševanjem. 

V državnem merilu se med 30 in 50 odstotkov polnilnih sej na Nizozemskem zgodi v 

večernih konicah (med 16:00 in 20:00), medtem ko so avtomobili na polnilnih mestih 

parkirani štirikrat dlje od potrebnega časa polnjenja, kar omogoča prilagajanje časa 

dejanskega polnjenja, dokler voznik ne premakne vozila (International Energy Agency, 

2019e). To naj ne bi vplivalo na končno napolnjenost baterije, čemur pritrjuje več študij, 

med drugim Hu, You, Lind in Østergaard iz leta 2014. Pri tej študiji so med drugim izvedli 

poskuse, kakšna oblika pametnega polnjenja bi se najbolj obnesla. Kot najboljšo rešitev 

so predlagali kombinacijo direktnega nadzora odjema energije električnih vozil ter 

prilagajanja glede na ceno električne energije. Kot pomembnega so izpostavili tudi nadzor 

nivoja napetosti v omrežju.  

Kakšna oblika nadzora polnjenja bi bila primerna za slovenske razmere in kako jo 

izpeljati v praksi? Med drugim je vprašanje povezano z navadami polnjenja vozil. Če se 

primerjamo z razvitejšimi državami na področju elektromobilnosti v Evropi, kot sta npr. 

Norveška in Nizozemska, vidimo, da je zelo visok delež polnjenj vozil opravljen doma 

in na delu; sledijo počasne javno dostopne polnilnice. Iz Norveške študije iz leta 2016, 

Inštituta za Transportno ekonomijo (angl. Institute of Transport Economics), je razvidno, 

da 59 odstotkov lastnikov baterijskih električnih vozil (v nadaljevanju BEV) in 74 

odstotkov lastnikov vozil s podaljševalnikom dosega (angl. plug-in hybrid, v nadaljevanju 

PHEV) polni avtomobile doma (Figenbaum & Kolbenstvedt, 2016). Norveška je na 

področju elektromobilnosti najrazvitejši trg na svetu. Stopnja urbanizacije na Norveškem 

je leta 2017 znašala 81,87 odstotka in je precej višja od naše, ležeče pri 54,27 odstotkih 

(Statista, 2019). Posledično bo verjetno polnjenje EV znotraj lastnega gospodinjstva v 

Sloveniji še bolj priljubljeno. Privzemimo torej, da bo med 60 in 75 odstotkov 

avtomobilov polnjenih doma. Tudi Global EV Outlook predvideva 60 odstotkov polnjenj 

v letu 2030 počasnih. Upoštevajoč te podatke bomo najverjetneje morali posvetiti veliko 

pozornosti v spreminjanje navad zasebnih uporabnikov ter jih stimulirati v želena 

ravnanja. Na koliko uporabnikov lahko dejansko vplivamo in v kolikšni meri, je težko 

določiti. 

Razen možnosti, da uporabnik električnega vozila upravlja polnjenje svojega vozila na 

lastno pest, razvoj pametnega polnjenja ponuja več možnosti. Danes se na večini polnilnih 

mest uporablja komunikacijski protokol OCPP (angl. Open Charge Point Protocol); 

namenjen je komunikaciji polnilnice s centralnim nadzornim sistemom. Podjetje, ki je 

razvilo omenjeni protokol, je pripravilo novega, OSCP (angl. Open Smart Charging 

Protocol). Ta bo primernejši za integracijo EV v pametna omrežja; med drugim omogoča 
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polnjenje v skladu s 24-urno napovedjo nivoja EE v omrežju (Open Charge Alliance, 

2019). Razvoj omenjenih in podobnih načinov komunikacije polnilnega sistema bo 

omogočil lažje sodelovanje akterjev na trgih z EE. Podjetja za prenos in proizvodnjo 

električne energije bi lahko sodelovala z lastniki tako hitrih oz. javno dostopnih polnilnic 

kot tudi zasebnih in omogočala različno moč polnjenja ob različnih časih. Pri tem se 

poraja vprašanje koordinacije med stranmi. V literaturi, recimo pri Hu, You, Lind & 

Østergaard iz leta 2014, najdemo razen izraza agregator in tudi izraz upravljalec flote 

(angl. fleet operator). Ta skrbi za koordinacijo med uporabniki elektromobilnosti, 

polnilnicami ter operaterji omrežja. Glede na količino informacij, ki bi jih imel na voljo 

ter glede na njegova pooblastila, bi lahko v precejšnji meri upravljal polnjenje baterij EV. 

Pri tem bi se lahko ravnal glede na zasedenost omrežja, ceno storitev, potrebe 

uporabnikov in proizvajalcev itd. Šlo bi torej za novega tržnega akterja na trgu z EE, ki 

bi igral pomembno vlogo pri zmanjšanju obremenitve omrežja in integracije EV na trge 

z EE. V tabeli 4 so opisani nivoji integracije EV v EE omrežje. Stanje tehnologije pri nas 

trenutno ne dopušča višje ravni integracije kot je 1. nivo.  

Tabela 4: Ravni integracije električnih vozil v elektroenergetsko omrežje 

Raven integracije 

EV v EE omrežje 
Opis 

Zahteve regulatorja in trga z 

EE 

Polnjenje v skladu s 

konfiguracijo 
omrežja 

EV so priključena na EE omrežje za 

potrebe polnjenja, pametno polnjenje se 

ne izvaja. 

EV se skladajo z lokalnimi 

zahtevami in predpisi. Polnijo se 

lahko z močjo znotraj okvirjev, 

predpisanih s strani upravljalcev 

omrežja. 

Raven 1 – 
Nadzorovano 

polnjenje 

Moč in čas polnjenja se upravlja na 

daljavo z različnimi sistemi upravljanja, s 

strani uporabnika ali s sistemom 

upravljanja energije doma. 

Za spodbujanje želenih vzorcev 

polnjenja je potrebno dinamično 

oblikovanje cen. 

Raven 2 – 

Skupinsko 
nadzorovano 

polnjenje 

Glede na različne spodbujevalnike (npr. 

denarne spodbude, omrežne omejitve) se 

oblikuje profil polnjenja EV; nadzirajo in 

krmilijo ga agregatorji (interakcija 
uporabnika ni potrebna) 

Agregatorjem morajo biti 

omogočena ustrezna pooblastila, 

da lahko delujejo kot akterji na 

EE trgih. Trg energije, 

sistemskih storitev in izravnalni 
trg morajo biti odprti za 

spodbujanje agregiranih 

(združenih) virov povpraševanja. 

                  se nadaljuje 
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Tabela 4: Ravni integracije električnih vozil v elektroenergetsko omrežje (nad.) 

 

Raven integracije 

EV v EE omrežje 
Opis 

Zahteve regulatorja in trga z 

EE 

Raven 3 – 
Dvosmerno 

polnjenje 

EV lahko tudi vračajo EE nazaj v omrežje 

in dom. Ta lastnost omogoča uporabo EV 

kot hranilnika EE ter povečuje možnost 

uporabe EV pri nadzoru dinamike sistema 

s pomočjo frekvenčnega odziva. 

Za lastnike EV morajo biti 

storitve v sklopu dvosmerne 

izmenjave cenovno ugodne. Pri 

dvosmernem polnjenju bo 

potrebna posodobljena 

standardizacija polnilnih mest 

ter EV. 

Raven 4 – 

Skupinsko 
dvosmerno 

polnjenje 

Agregatorji upravljajo s skupinami EV in 

jim omogočajo večjo konkurenčnost na 

EE trgu. 

Agregatorjem morajo biti 

omogočena ustrezna pooblastila, 

da lahko delujejo kot akterji na 

EE trgih. Trg EE mora 
nagrajevati udeležence pri 

dvosmerni izmenjavi EE. 

 

Prirejeno po International energy Agency (2019e). 

Ne smemo zanemariti niti razvoja na področju malih proizvajalcev električne energije 

(angl. prosumer). V elektroenergetiki se izraz prosumer nanaša na uporabnika, ki 

proizvaja električno energijo v svojem domačem okolju in lahko shranjuje višek energije 

za porabo v prihodnosti ali pa jo proda ostalim zainteresiranim potencialnim kupcem 

znotraj pametnega omrežja. Znaten delež uporabnikov elektromobilnosti bi lahko v 

primeru inštalacije lastnih proizvodnih kapacitet v veliki meri pokril svoje potrebe po 

električni energiji. Tudi njihove proizvodne kapacitete bi lahko upravljal agregator. To je 

še eden od načinov zmanjšanja obremenitve omrežij. Kako bo resnično potekal razvoj na 

področju pametnega polnjenja, bo pokazal čas, lahko pa nakažemo smernice, ki se nam 

obetajo. 

Glede na predpostavke, predstavljene v tem poglavju, lahko sklepamo, da energijske 

potrebe elektromobilnosti ne bodo preambiciozne za vključitev v EE omrežje pri nas. 

Njihova prisotnost ne bo imela preobsežnega vpliva na prenosna in razdelilna omrežja. 

Zagotovo pa bo potrebno spremljanje njihovega vpliva nanje, še posebej v mestnih 

področjih, kjer lahko pričakujemo večjo gostoto EV. 

2.4 Integracija energijskih potreb elektromobilnosti v distribucijsko omrežje 

Pogledali smo si, kaj povečanje števila EV pomeni za proizvodne kapacitete v Sloveniji. 

Eno od perečih vprašanj, kadar govorimo o elektromobilnosti, je sposobnost 

elektroenergetskih omrežij za prenos povečanega bremena do končnih uporabnikov. 

Največjo skrb vzbuja starost nekaterih elementov distribucijskega omrežja (SODO, 

2018).  
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Slika 4: Delež pomembnejših elementov distribucijskega omrežja, ki že presega 

predvideno dobo uporabe 

 

Vir: SODO (2018). 

Če si pogledamo sliko 4, lahko vidimo, da so s stališča starosti še posebej problematični 

nadzemni vodi, transformatorske postaje na srednjem napetostnem nivoju in 

transformatorji. Starostna struktura nadzemnih vodov je problematična predvsem na 

srednjem napetostnem nivoju, kjer 49 odstotkov 20-kilovoltnih vodov in 85 odstotkov 

10-kilovoltnih vodov že presega predvideno dobo uporabe. V zadnjem času se gradijo 

predvsem montažno betonske transformatorske postaje, transformatorske postaje na 

betonskih drogovih in montažno pločevinaste. Najstarejše so zidane stolpne 

transformatorske postaje, katerih že 91 odstotkov presega predvideno dobo uporabe. Na 

srečo je veliko le-teh gradbeno obnovljivih. Večjo težavo predstavlja starost 

distribucijskih transformatorjev. Najbolj problematični so transformatorji 35/20(10) 

kilovoltov; sledijo transformatorji 20/0,4 kilovoltov, od katerih 31 odstotkov presega 

predvideno dobo uporabe (so starejši od 30 let), in transformatorji 10/0,4 kilovoltov, od 

katerih kar 76 odstotkov presega predvideno dobo uporabe. Vseh transformatorjev 

(energetskih in distribucijskih), ki so starejši od 40 let, je več kot 12 odstotkov. Starostna 

struktura transformatorjev se izboljšuje, saj se že nekaj časa aktivno izjava njihova 

zamenjava (SODO, 2018).  

Najšibkejši člen so srednjenapetostna omrežja. SODO planira investicije v nove 

srednjenapetostne vode zaradi slabega stanja opreme kakovosti oskrbe z električno 

energijo (neprekinjenost in kakovost napetosti) ter povečanih potreb odjemalcev po 

konični moči. Z gradnjo novih transformatorskih postaj poskušajo odpraviti slabe 
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napetostne razmere in odgovoriti na povečane potrebe po električni moči. Da preprečijo 

prekinjanje oskrbe, se bodo pri srednjenapetostnih omrežjih posvetili zazankanju, 

vodenju in avtomatizaciji, obratovanju in kabliranju. Tudi pri vlaganjih v nizkonapetostno 

omrežje je najpomembnejši vzrok za novogradnje slaba kakovost oskrbe z električno 

energijo z vidika kakovosti napetosti in povečane potrebe po električni moči. Trenutno 

omrežje je dizajnirano za povprečno porabo gospodinjstva 1,5 kilovatov, medtem ko so 

današnje potrebe gospodinjstev po energiji tri- do štirikrat večje (Milač, 2019). Visok 

delež polnjenj EV se bo dogajal doma, kar bo še dodatno povečalo potrebe gospodinjstev 

po energiji. Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v 

zvezi z alternativnimi gorivi napoveduje zahteve po ojačitvah v omrežju, ki bodo 

obsegala nizkonapetostno omrežje, srednjenapetostno omrežje in transformacijo 110 

kilovoltov na srednjo napetost. 

Rok Kekec (2019) je analiziral vpliv električnih vozil na distribucijsko omrežje v 

Sloveniji. Analiziral je štiri scenarije: scenarij brez EV ter scenarije z deleži EV 25 

odstotkov, 50 odstotkov in 100 odstotkov. Ugotovil je, da se v primeru nakupa EV poraba 

električne energije v gospodinjstvu poveča za 75 odstotkov. Današnja omrežja bi bila s 

težavo sposobna prenesti 25-odstotno elektromobilnost; scenarija s 50-odstotno in 100-

odstotno elektromobilnostjo bi bila preveč ambiciozna. V njunem primeru bi prišlo do 

preobremenitve vodov in posledičnega predčasnega staranja materiala. Ker so 

dimenzionirani za določeno omrežje in porabo, bi bila potrebna tudi povečava 

transformatorjev. Distribucijsko omrežje se tudi pod 100-odstotno obremenitvijo ni 

sesulo, ampak pod takimi pogoji ne bi bilo sposobno obratovati dolgoročno (Kekec, 

2019).  

Načrtuje se tudi vlaganja v napredna omrežja. Takšna omrežja so sposobna stroškovno 

učinkovito vključevati vse proizvodne vire in uporabnike, ki so lahko hkrati odjemalci in 

proizvajalci (torej prosumerji) znotraj okvirjev ekonomsko učinkovitega trajnostnega 

sistema z nizkimi izgubami ter visokim nivojem zanesljivosti, kakovosti in varnosti 

dobave električne energije. Koncept naprednih omrežij pomeni nadgradnjo današnjega 

koncepta obratovanja in načrtovanja sistema. V učinkovito celoto vključuje posamezne 

elemente sistema, tako klasične (centralizirane velike proizvodne enote, prenosno in 

distribucijsko omrežje) kot nove elemente, kot so na primer razpršeni proizvodni viri, 

napredni sistemi merjenja, odjemalci z možnostjo prilagajanja porabe, virtualne 

elektrarne, električni avtomobili in hranilniki električne energije (SODO, 2018). 

Omogočila bodo boljši izkoristek obstoječe infrastrukture in lažje planiranje prihodnih 

vlaganj vanjo. 

3 EKOLOŠKI VIDIK 

Nesporno ima velik vpliv na razširjenost in sprejetost elektromobilnosti vprašanje njene 

ekološkosti.  
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Ekološke izzive najlažje prikažemo sistemsko. Če prikažemo porabo vozila v času 

uporabe, ignoriramo velik del dejanskega vpliva vozila na okolje. Analiza življenjskega 

cikla (angl. life cycle analysis, v nadaljevanju LCA) nam pomaga razumeti ekološki vidik 

elektromobilnosti; še bolj natančna je ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva (angl. 

circular economy). Pri tem tako upoštevamo vse stopnje življenjskega cikla vozila, od 

njegove proizvodnje do uporabe ter do zaključka uporabe in uničenja ali ponovne uporabe 

oz. reciklaže. Koncept krožnega gospodarstva vključuje vplive in rešitve na področju 

celotnega družbenega sistema. Znotraj tradicionalnega linearnega gospodarstva se 

proizvode izdela, uporabi in nato zavrže, medtem ko pri krožnem gospodarstvu 

poskušamo ohraniti čim višjo vrednost materialov in produktov čim več časa. S tem 

posledično znižujemo potrebe po novih materialih in po energiji. Doseganje te oblike 

življenjskega cikla si moramo zastaviti kot družbeni cilj. 

V nadaljevanju bomo primerjali življenjski cikel konvencionalnih in EV in si pri tem 

pogledali, kakšne priložnosti in izzive imamo pred seboj, če želimo na področju 

elektromobilnosti krožno gospodariti in pustiti čim manjši ekološki odtis. Življenjski 

cikel smo razdelili v tri faze – fazo pridobivanja surovin in proizvodnje vozil, fazo 

uporabe in fazo ponovne uporabe in reciklaže.  

3.1 Faza pridobivanja surovin ter proizvodnje vozil 

Prva faza življenjskega cikla BEV vključuje dva dela – pridobivanje surovin ter 

proizvodnjo vozil. Ti dve fazi sta močno omejeni na države, kjer se obe dejavnosti 

dogajata. Za Slovenijo sta bolj pomembni faza uporabe avtomobilov in faza ponovne 

uporabe ter reciklaže. Zato smo oba dela predstavili v skupnem poglavju in ju združili v 

skupno fazo.  

Z ekološke perspektive so zelo pomembni zgradba vozila, čim boljši izkoristek 

materialov in upoštevanje negativnih vplivov avtomobilske industrije na naravo. Pri 

proizvodnji BEV je potrebno več bakra, niklja ter nekaterih ključnih surovin iz redkih 

zemelj kakor pri proizvodnji konvencionalnih vozil. Pridobivanje bakra, niklja in ostalih 

kritičnih surovin za BEV ima negativen vpliv na okolje, saj gre pri tem za intenzivno 

izrabo surovin, nevarnost izlitja toksičnih materialov v vodovje in onesnaženje zemlje. 

Njihovo pridobivanje je energetsko intenziven proces. Prihranek energije je prav tako 

ključen za manj škodljiv vpliv elektromobilnosti na okolje. Če pri proizvodnji BEV 

stremimo še k zmanjšanju mase vozil in za karoserijo vozil uporabljamo ogljikova vlakna 

ter aluminij, s tem še dodatno povečujemo porabo energije. V želji maksimiziranja 

dometa vozil se namreč poudarja tudi uporaba lažjih materialov v vozilih. To lahko zniža 

porabo v času uporabe vozila, vendar za ceno negativnih vplivov na okolje med 

proizvodnjo in težje reciklaže materialov. Z namenom znižanja porabe energije znotraj 

celotnega življenjskega cikla vozila, je zelo pomemben faktor potencialno število 

prevoženih kilometrov vozila. Tem več, kot se jih z vozilom prevozi, tem nižja je v 
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primerjavi s celotnim obdobjem uporabe vložena energija pri proizvodnji. Skupna 

razdalja, ki se bo z vozilom prevozila, je nesporno povezana z načrtovanjem vozila. Če 

je vozilo dovolj trpežno in vzdrževanje ni zahtevno, se lahko nadejamo njegove daljše 

uporabne vrednosti. Večina EV še zmeraj ni posebej načrtovana v skladu z njegovim 

pogonom, ampak temelji na modelih z motorji z notranjim zgorevanjem (v nadaljevanju 

MNZ). Posledica tega so slabše izkoriščen prostor za baterijo, večja obraba mehanskih 

delov zaradi večje teže, slabše vozne lastnosti ipd. (European Environment Agency, 

2018). 

Vsi elementi redkih zemelj niso nujno redki v Zemljini skorji. Kljub temu je njihova 

razpoložljivost omejena le na nekaj geografskih področij, kar njihovi izrabi doda tveganje 

in ceno. S stališča uvoza in izvoza ter proizvodnje je Kitajska daleč najbolj pomemben 

svetovni akter, ki zagotavlja 70 odstotkov svetovne ponudbe ključnih surovin (angl. 

critical raw materials, v nadaljevanju CRM), med njimi tudi veliko pomembnih za 

uporabo v elektromobilnosti. Posledično ima Kitajska močan monopol na področju 

proizvodnje BEV, kar je lahko težavno za ostale akterje na področju elektromobilnosti 

(European Environment Agency, 2018). V kitajskih rokah je tako potencial pri 

zmanjšanju intenzivnosti uporabe redkih in neobnovljivih materialov pri proizvodnji EV 

in velika pogajalska moč (King, 2019). To pomeni, da se bodo pomembne odločitve za 

življenjski cikel in na ekološki vpliv EV pogosto sprejemale zunaj pravnih okvirjev ZDA 

in EU, kar je jasno razvidno tudi iz slike 5. 

Slika 5: Število prodanih in proizvedenih baterij v različnih regijah po svetu med leti 

2010 in 2017 

 

Prirejeno po European Environment Agency (2018). 

Pozitiven aspekt močno zgoščenega azijskega vpliva pri proizvodnji baterij je možnost 

izkoristka ekonomij obsega. Pri proizvodnji EV se tako lahko maksimalno izkoristijo 
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proizvodne zmogljivosti in s tem se zniža povprečna energijska potrošnja glede na 

proizvedeno vozilo oz. baterijo.  

Poleg zmanjšanja uporabe redkih in neobnovljivih materialov pri proizvodnji EV bo 

pomembna tudi izraba drugačnih, alternativnih materialov. Taki materiali bi imeli enake 

ali boljše sposobnosti kot materiali v trenutni uporabi; ob tem bi predstavljali manjše 

breme okolju. Proizvodnja in uporaba le-teh predstavlja priložnost in rešitev proizvodnje 

BEV v Evropi, kjer primanjkuje redkih materialov. Poleg tega bi z uporabo alternativnih 

pomembno prispevali tudi k zmanjšanju svetovne porabe redkih zemelj (European 

Environment Agency, 2018).  

Pri načrtovanju EV je najpomembnejša komponenta, ki določa njihov vpliv na okolje, 

baterija. Proizvodnja te je glavni krivec za onesnaževanje zraka in generacijo 

toplogrednih plinov pri proizvodnji EV, saj je, kot smo že omenili, energijsko zelo 

intenziven postopek. Njena optimizacija je zato ključnega pomena. Primerno načrtovanje 

baterij in vozil bi omogočilo zmanjšan vnos surovin in uporabo alternativ že na začetku 

postopka. Uporaba recikliranih materialov namesto novo pridobljenih, zniževanje 

odpadnih snovi in izbira tipa baterij s čim nižjim okoljskim vplivom so izzivi, s katerimi 

se bodo spoprijemali proizvajalci EV. Vpeljati in upoštevati bo potrebno tudi primerno 

standardizacijo zanje, kar bo olajšalo ravnanje z njimi v naslednjih fazah.  

Večina BEV uporablja eno od več različnih vrst Li-ion baterij, ki se med seboj razlikujejo 

v materialu, iz katerega je izdelana katoda. Li-ion baterije zagotavljajo visoke energijske 

gostote, ki so ključne za doseg vozila. Višja energijska gostota načeloma pomeni, da je 

za določen doseg vozila potrebno manj materiala, kar pomeni manj negativnih učinkov 

na okolje glede na določeno vozilo. Tudi daljša življenjska doba baterije relativno 

zmanjša negativne okoljske vplive proizvodnje baterij, saj to pomeni več prepeljanih 

kilometrov z določenim EV (European Environment Agency, 2018). Razvoj Li-ion 

baterij je pomembno prispeval k praktičnosti BEV in interesa potrošnikov glede njih 

zaradi njihove visoke energijske gostote in vzdržljivosti v primerjavi s prejšnjimi 

baterijskimi tehnologijami. Baterije vrste LiFePO4 imajo najnižje potencialne vplive na 

okolje zaradi njihove dolge življenjske dobe. Baterije vrste LiNMC baterije imajo 

najnižje negativne vplive pri proizvodnji. Baterije vrste LiFePO4 imajo na žalost relativno 

nizko energijsko gostoto in se večinoma uporabljajo pretežno v hibridnih vozilih (Battery 

University, 2019). 

Pričakovanja uporabnikov v zvezi z dosegom EV bodo ključna za nadaljnji razvoj 

tehnologij baterij. Večje in težje baterije omogočajo več shranjevanja energije in s tem 

boljši doseg vozil, kar uporabniku olajša vožnjo na daljše razdalje in zmanjša skrbi pri 

dosegu vozila (angl. range anxiety) (Melliger, Van Vliet & Liimatainen, 2018). Na žalost 

pa za proizvodnjo večjih baterij potrebujemo tudi večje količine surovin in energije. 

Njihova večja masa porabi tudi več energije na prevožen kilometer vozila. Velikost 

baterij v vozilih višjih razredov je običajno okrog 3,4-krat večja kot v manjših 
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avtomobilih, vendar je domet večjih vozil v povprečju le 2,3-krat večji zaradi dodatne 

teže (European Environment Agency, 2018). Povečevanje baterij v vozilih torej žal 

proporcionalno povečuje negativni okoljski vpliv pri proizvodnji vozil. Negativni 

okoljski vplivi se bodo zmanjševali, če se bodo trendi oz. želje potrošnikov v 

avtomobilski industriji spreminjale v smeri zmernejših dometov vozil in manjših baterij. 

Dovolj gosta posejanost polnilnega omrežja in čas, potreben za polnjenje vozil, bodo prav 

tako pomembni faktorji, ki bodo vplivali na pričakovanja uporabnikov v zvezi z dosegom 

vozil. Ko bo elektromobilnost postala bolj razširjena, se lahko zgodi, da se bodo 

uporabniki bolj navadili na vzorce obnašanja, povezane s pogostim polnjenjem in se bodo 

s tem zmanjšale tudi skrbi v zvezi s prazno baterijo in premalo dometa. Dodatne raziskave 

na področju tehnologije baterij bi lahko pripomogle k zmanjšanju negativnih vplivov na 

okolje pri ohranjanju enakih dometov EV.  

Glavni viri onesnaževanja zraka pri proizvodnji BEV so emisije SO2, NOx, drobni delci 

(angl. particulate matter) in ostali onesnaževalci, nastali zaradi porabe energentov pri 

proizvodnji komponent in izgradnji vozil. Med celotnim proizvodnim postopkom BEV 

naj bi nastalo približno 1,5-do 2,5-krat več emisij NOx, SO2 in drobnih delcev kot pri 

proizvodnji vozil z MNZ (Rangaraju, De Vroey, Messagie, Mertens & Van Mierlo 2015). 

Kljub visokim energetskim zahtevam faze proizvodnje se največ energije porabi v fazi 

uporabe vozil. Kadar pa lahko zagotovimo energijo, porabljeno v fazi uporabe iz 

obnovljivih virov, proizvodnja vozil doprinese tudi do 75 odstotkov emisij toplogrednih 

plinov skozi njihov celotni življenjski cikel, deloma tudi zato, ker energetska proizvodnja 

držav proizvajalk baterij večinoma visokoogljična. Gledano v okvirjih trenutne evropske 

proizvodnje energije, doprinese faza proizvodnje baterij okrog 30 odstotkov emisij v 

celotnem življenjskem ciklu. Pri proizvodnji baterij med 35 odstotkov in 50 odstotkov 

vseh emisij toplogrednih plinov namreč nastane zaradi porabe električne energije 

(European Environment Agency, 2018).  

Delež proizvedene električne energije iz obnovljivih virov naj bi se na Kitajskem do leta 

2025 močno povečal, kar je dobra novica za znižanje ogljičnega odtisa pri proizvodnji 

EV. Povečanje uporabe električne energije iz obnovljivih virov tako pri proizvodnji kot 

tudi v ostalih fazah življenjskega cikla EV je ključno za njihov prispevek k čistejšemu 

okolju (Huo, Cai, Zhang, Liu & He, 2015). 

V tej fazi življenjskega cikla elektromobilnosti Slovenija nima pretirane odločevalske 

moči. Za ugoden nadaljnji razvoj je pomembno aktivno sodelovanje pri oblikovanju 

regulativ EU in spodbujanje pozitivnih smernic. Uporabniki lahko podpirajo kvalitetne 

proizvajalce s tem, da kupujejo in uporabljajo dobro izdelana vozila, ki imajo dolgo 

življenjsko dobo, so kompatibilna našim cestam in polnilnemu sistemu in se jih lahko 

reciklira. Več lahko naredimo v fazah uporabe ter ponovne uporabe in reciklaže. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261915001580#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261915001580#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261915001580#!
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3.2 Faza uporabe 

V fazi uporabe BEV ne proizvajajo emisij toplogrednih plinov skozi izpuh. Te nastajajo 

pri proizvodnji električne energije, ki se znotraj te faze med vožnjo vozila porablja. 

Preračunano na kilometer prevožene razdalje so emisije BEV povečini nižje kot pri 

konvencionalnih avtomobilih z MNZ zaradi boljšega izkoristka energije in uporabe bolj 

nizkoogljičnih virov elektrike. 

Na onesnaževanje vplivajo različni faktorji; najpomembnejši so proizvodni viri električne 

energije, lastnosti vozil, stil vožnje in lokacija ter vzorci polnjenja vozila. 

Razlike v onesnaževanju med BEV in konvencionalnimi vozili v fazi uporabe 

najpregledneje predstavimo od pridobitve energije iz goriva do porabe pri vožnji vozila. 

Pri EV se onesnaževanje pojavlja pri proizvodnji električne energije v elektrarnah, torej 

preden dejansko doseže vozilo. Ne smemo sicer pozabiti, da BEV na lokalni ravni sicer 

ne onesnažujejo zraka z izpušnimi plini, vendar pa tako kot konvencionalni avtomobili še 

zmeraj onesnažujejo zrak z drobnimi delci, ki nastajajo pri zaviranju ali dvigovanju prahu 

s ceste. Pri vozilih z MNZ se večina onesnaževanja pojavi pri vožnji, torej takrat, ko 

gorivo zgoreva v motorju. Izpusti MNZ imajo lahko neprijetne posledice na lokalno 

kakovost zraka in okolja in so tudi velik razlog, zakaj v mobilnosti prihaja do sprememb. 

BEV obetajo premik proizvodnje emisij iz urbanega okolja na podeželje, kar pomeni 

manjšo izpostavljenost večjega števila ljudi onesnaževanju; ima pa ta premik bolj 

negativne posledice v okolju zunaj mesta oz. bolj natančno v okolici elektrarn. Zaradi 

drugačne oblike onesnaževanja obe obliki mobilnosti tudi v fazi uporabe težko 

primerjamo. Najlažje ju primerjamo glede na celoten vpliv na okolje od izvira energije 

do prenesene energije na kolesa vozila skozi prevožen kilometer.  

Večina analiz življenjskega cikla je mnenja, da so emisije BEV znotraj Evrope od izvora 

energije do njene porabe nižje kot emisije konvencionalnih vozil z MNZ. Glede na izpuste 

proizvodnje električne energije znotraj EU naj bi bile končne emisije BEV na tem 

območju od emisij konvencionalnih avtomobilov manjše za med 47 odstotkov in 58 

odstotkov. Tudi hibridi s podaljšanim dosegom (angl. range extended electric vehicles, v 

nadaljevanju REEV) in PHEV naj bi imeli nižjo produkcijo emisij za 48 odstotkov in 36 

odstotkov. Ključna faktorja pri oddajanju emisij toplogrednih plinov pri BEV sta poraba 

energije med vožnjo in nastale emisije toplogrednih plinov pri proizvodnji električne 

energije. BEV so sposobne pretvoriti med 70 odstotkov in 90 odstotkov energije, 

shranjene v baterijah, v gibanje. Maksimalni teoretični izkoristek vozil z MNZ namreč 

leži le pri 40 odstotkih; med 10 odstotkov in 15 odstotkov naj bi znašal dejanski izkoristek 

pri vožnji. Boljši izkoristek EV izhaja iz bolj učinkovitega delovanja posamičnih delov 

pogonskega sklopa ter zaradi sposobnosti regenerativnega zaviranja, ki lahko povrne med 

10 in 20 odstotkov porabljene energije z ozirom na način vožnje in vozne pogoje. 

Ocenjena življenjska doba EV je nekje med 150.000 in 200.000 prevoženimi kilometri. 

Očitno velika razlika med obema vrednostma predstavlja težavo pri ocenjevanju porabe 
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energije v fazi uporabe. Vsekakor naj bi ravnotežje oz. točka preloma (angl. break even 

point), kjer EV s stališča nižjih izpustov toplogrednih plinov prekosijo konvencionalne 

avtomobile z MNZ, ležala med le 44.000 in 70.000 prevoženimi kilometri (European 

Environment Agency, 2018). 

Proizvodnja električne energije za polnjenje baterij BEV onesnažuje zrak z SO2 in NOx; 

drobni delci nastajajo tudi pri vožnji. Emisije SO2, NOx in drobnih delcev so pri 

proizvodnji električne energije v EU leta 2013 na kilometer podobne pri BEV ter vozilih 

z bencinskimi motorji in nekoliko večje od vozil z dizelskimi motorji. Krivec za to je 

relativno visok delež proizvedene električne energije v EU iz premoga. Situacija se 

razlikuje glede na državo glede na lokalno vrsto proizvodnje električne energije. Na 

primerih nekaterih regij na Kitajskem in ZDA so odkrili, da so emisije SO2, NOx in 

drobnih delcev pri BEV lahko tudi do dva, tri ali celo štirikrat večje kot pri MNZ, če je 

zelo visok delež električne energije proizveden iz premoga. Prav tako drži, da se s 

posodabljanjem tehnologij lahko izrazito zmanjša škodljive učinke. V Belgiji je študija iz 

leta 2011 pokazala, da so njihove lokalne emisije SO2 in NOx, proizvedene s strani BEV, 

veliko manjše kot s strani MNZ. Pomembno je poudariti, da jedrska proizvodnja 

električne energije v Belgiji obsega 60 odstotkov; naslednja najbolj zastopana oblika 

proizvodnje električne energije je plin. V različnih državah znotraj EU pri proizvodnji 

električne energije, potrebne za uporabo EV, tako nastajajo različne vrednosti emisij 

toplogrednih plinov. Najnižje vrednosti CO2 na kilometer prevožene razdalje z EV so na 

Švedskem z 9 gramov CO2 na kilometer prevožene razdalje, kjer prevladuje jedrska in 

hidroenergija, najvišje pa v Latviji z 234 gramov CO2 na kilometer prevožene razdalje, 

kjer večinoma uvažajo močno ogljično intenzivno električno energijo iz sosednje Rusije. 

Pri nas vrednosti znašajo okrog 65 gramov CO2 na kilometer prevožene razdalje (Moro 

& Lonza, 2017), kot je razvidno iz slike 6. Ogljični odtis proizvodnje električne energije 

v EU se bo v prihodnosti najverjetneje zniževal, saj se načrtujejo zmanjšanja uporabe 

premoga in povečanja uporabe obnovljivih virov. Ogljični odtis povprečne proizvodnje 

električne energije na kilovatno uro proizvedene energije v EU se bo po načrtih zmanjšal 

iz 300 gramov CO2 na kilovatno uro proizvedene energije leta 2015 na 200 gramov CO2 

na kilovatno uro proizvedene energije leta 2030 in 80 gramov CO2 na kilovatno uro 

proizvedene energije leta 2050. To za EV pomeni zmanjšanje proizvodnje toplogrednih 

plinov iz trenutnih 60 gramov CO2 na kilometer prevožene razdalje na 40 gramov CO2 

na kilometer prevožene razdalje leta 2030 in na 16 gramov CO2 na kilometer prevožene 

razdalje leta 2050, kar pomeni skupno zmanjšanje za 73 odstotkov (European 

Environment Agency, 2018). Težko pa s povprečnim ogljičnim odtisom zares opišemo, 

kakšen ogljični odtis ima uporaba EV v določenem trenutku uporabe, saj pri tem ne 

upoštevamo, kakšna kombinacija energentov se uporablja za proizvodnjo električne 

energije ob katerem časovnem trenutku, torej kateri uri oz. dnevu in za kako intenzivno 

povpraševanje gre. Kombinacija proizvodnje električne energije ni neodvisna od 

povpraševanja; dodatno povpraševanje po električni energiji lahko povzroči povečanje 

emisij toplogrednih plinov in onesnaževanja zraka glede na tip proizvodnje električne 
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energije, ki se v tistem trenutku uporablja za zadoščenje povečanemu povpraševanju. 

Polnjenje EV v času, ko ponudba električne energije iz obnovljivih virov presega 

povpraševanje (npr. opoldne, kadar je dosegljivo dovolj sončne energije) pripomore k 

nižjemu odtisu emisij toplogrednih plinov in nižji ravni onesnaževanja zraka. Polnjenje 

BEV proti večeru, kadar imamo v omrežju vršno porabo električne energije, običajno 

pomeni tudi višje emisije toplogrednih plinov, saj se za pokrivanje povpraševanja pogosto 

uporablja ogljično intenzivne proizvodne vire električne energije. Če želimo zmanjšati 

emisije toplogrednih plinov v fazi uporabe EV, moramo spodbujati vključevanje 

nizkoogljičnih virov električne energije v omrežje in zmanjševati povpraševanje v času 

vršnega povpraševanja po električni energiji. Tukaj bo pomembno vlogo v prihodnosti 

igralo pametno polnjenje. O nadzorovanem in pametnem polnjenju EV smo spregovorili 

v poglavju 2.3. Dodatno lahko k večji učinkovitosti uporabe proizvedene energije 

pripomoremo še z npr. ojačenjem omrežne infrastrukture (poglavje 2.4), zniževanjem 

povpraševanja (npr. uporabo vozil z manjšimi baterijami, ki se prej napolnijo in 

potrebujejo manj moči).  

Slika 6: Vrednosti emisij CO2 na km prevožene razdalje z EV glede na različne vire 

proizvodnje električne energije po državah EU 

 

Vir: Moro & Lonza (2017). 

Učinkovitost porabe energije EV je v veliki meri odvisna od lokacije in stila vožnje, 

uporabe klime oz. gretja ter velikosti in mase vozila. Ključni faktor, ki vpliva na porabo 

energije EV, je, v kakšnem obsegu lahko izrabimo možnost regenerativnega zaviranja. 

To je najbolj efektivno pri zmernem upočasnjevanju hitrosti in vožnji po hribu navzdol. 

Pri sunkovitem zaviranju vozila se lahko rekuperira manj energije; prav tako se takrat 

intenzivno uporabljajo tudi mehanske zavore, kakršne poznamo tudi iz konvencionalnih 

vozil. Tudi regenerativno zaviranje ima torej veliko višji potencial prihranka energije, 



 

29 

kadar vozimo enakomerno in ekonomično. V nasprotju s konvencionalnimi vozili je 

poraba energije EV znotraj mest pogosto celo nižja kot pri vožnji zunaj mesta. 

Pomembna razlika je tudi v izvoru energije za gretje notranjosti vozila – za razliko od 

konvencionalnih vozil z MNZ, kjer se za gretje lahko uporabi odvečna energija iz 

motorja, morajo BEV za gretje izrabljati energijo iz baterije. Kadar je v zimskih razmerah 

potrebno gretje kabine in stekel, se razlika v prednosti energetske učinkovitost BEV pred 

konvencionalnimi vozili zmanjša. Porabo energije močno določata tudi masa in velikost 

EV. Težja in večja vozila porabijo več energije pri vožnji navkreber; prav tako jim je 

napoti več zračnega upora kot pri lažjih in manjših vozilih. V Sloveniji bo potrebno 

spodbujati ugodne možnosti za ekonomično uporabo EV. Kvalitetno in premišljeno 

izgrajeno cestno omrežje in koordiniran promet veliko pripomoreta k ekonomičnosti 

prometa. Pomemben faktor je tudi strpnost in kultura voznikov, ki še posebej v mestih 

močno vpliva na tekoč pretok prometa.  

Cestni promet znotraj Evrope predstavlja največji vir tako onesnaženja zraka kot tudi 

zvočnega onesnaženja. Dolgotrajna izpostavljenost cestnemu hrupu je povezana s širokim 

spektrom zdravstvenih težav in negativnih vplivov na srce, ožilje in metabolizem. Hrup 

prometa je kombinacija zvokov pogona vozila, ceste in aerodinamike. Koliko občuten je 

kateri od teh faktorjev, je močno odvisno od hitrosti vozila ter strukture cestišča. Motorji 

EV so pri nižjih hitrostih za približno 10 decibelov tišji od MNZ; prav tako je zvok višji 

in se s povečevanjem oddaljenosti prej porazgubi. Pri večjih hitrostih začne prevladovati 

zvok koles na cestišču ter zvok mimo letečega zraka. Tukaj se glasnosti hrupa obeh tipov 

vozil praktično ne razlikujeta več. S tega stališča BEV vsekakor prinašajo prednost tam, 

kjer je veliko počasnega in stoječega prometa, torej v mestih. Za opazno razliko v tem 

aspektu pa bi bilo žal potrebno zamenjati velik delež vozil, saj bi zamenjava 2 odstotkov 

voznega parka konvencionalnih vozil z BEV namreč v urbanem okolju doprinesla k 

zmanjšanju hrupa prometa le za približno 0,1 decibela (Campello Vincente, Peral-Orts, 

Campillo-Davo & Velasco-Sanchez, 2017). Obeta se tudi potencialno opremljanje EV z 

zvočnimi signali, da jih pešci ne bi spregledali. Tovrstna politika bi potencial EV pri 

zmanjšanju zvočnega onesnaženja prometa najverjetneje izničila.  

Pomembno je tudi upoštevati, na kak način se uporabljajo EV v primerjavi s 

konvencionalnimi vozili z ozirom na pogostost voženj in prevožene razdalje med letom 

ter za kakšne vožnje jih uporabljamo. Tržni delež EV in PHEV je v EU v zadnjih letih 

zrasel iz 0,01 odstotka registracij leta 2010 na 1,5 odstotka novih registracij leta 2017. 

Zaradi tako naglega skoka imamo pomanjkanje podatkov, kako se EV v resnici 

uporabljajo in kakšne navade imajo njihovi uporabniki. Glede na raziskave bi za večino 

voženj s konvencionalnimi avtomobili s stališča dosega lahko opravili z EV. Manjše 

število študij, ki so analizirale obnašanje novih voznikov EV, namiguje na potencialno 

povečanje uporabe avtomobila (European Environment Agency, 2018). Tovrstne študije 

predvidevajo, da so BEV pogosto kupljeni kot sekundarni oz. drugi avtomobil v 

gospodinjstvu in se kasneje zaradi izkazane učinkovitosti pogosto uporabljajo v večini 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X16302845#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X16302845#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X16302845#!
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voženj za potrebe gospodinjstva. Med 10 in 20 odstotki voženj, za katere se uporabljajo 

je take narave, da bi se lahko opravile s kolesom ali peš. Delni krivec za to so morda tudi 

lokalne iniciative za pospeševanje elektromobilnosti, kot so zastonj parkiranje, izvzetje 

cestnin in možnost javnega polnjenja. Spodbujevalci tega pojava so tudi poskusi 

upravičevanja investicije v EV ter zagretost nad novo obliko tehnologije. Nekateri od teh 

efektov bodo najverjetneje začeli pojenjati, ko bodo EV postala bolj pogosta. Da bo 

elektromobilnost igrala trajnostno vlogo, moramo spodbujati razvoj in rabo javnega 

prevoza ter ostalih zelenih oblik vožnje in zanje ustvariti ugodno okolje. Racionalna raba 

vozil bo zmeraj aktualna; ne želimo si namreč še dodatno povečevati prisotnosti 

avtomobilov na cestah, saj s tem zagotovo škodimo okolju. Razmisliti moramo o 

priložnostih, ki jih prinašajo novi poslovni modeli na področju mobilnosti, kakršna je 

souporaba avtomobilov, ki smo ji namenili poglavje 5.4. 

3.3 Faza ponovne uporabe in reciklaže 

Faza ponovne uporabe in reciklaže ima znotraj celotnega življenjskega cikla najmanjši 

vpliv. Vseeno pa ima pomembno vlogo pri zmanjševanju negativnih okoljskih vplivov 

skozi celoten življenjski cikel. S stališča krožnega gospodarstva ima ponovna uporaba 

baterij, še posebej za shranjevanje energije, visok potencial za zmanjšanje negativnih 

kratko- in srednjeročnih okoljskih vplivov; poleg tega pripomore k razvoju proizvodnje 

energije iz obnovljivih virov. Reciklaža omogoča izboljšanje učinkovitosti izrabe 

resursov in dosegljivost surovin. Izboljšanje ravnanja z odpadki in višja efektivnost skozi 

povečano stopnjo ponovne uporabe in reciklaže lahko zmanjšata visok toksikološki vpliv, 

povezan z intenzivno uporabo elementarnih kovin, kakršna sta baker in nikelj.  

Ponovno uporabo in reciklažo EV v EU uporabljamo malo tudi zaradi dejstva, da je na 

cestah še zmerom nizko število tovrstnih vozil. Posledično je bilo do sedaj malo iniciative 

za razvoj infrastrukture in postopkov, potrebnih za ponovno rabo in reciklažo delov. 

Vendar pa bi naj bilo že do leta 2025 na svetovnih cestah med 40 in 70 milijonov BEV. 

Za prihodnje ravnanje z njimi v zaključni fazi življenjskega cikla bodo potrebne 

spremembe (International Energy Agency, 2019e).  

Ponovna uporaba, predelava, refunkcionalizacija in reciklaža so ključni postopki za 

zagotavljanje krožnega gospodarstva in igrajo pomembno vlogo pri zmanjševanju 

okoljskih vplivov v zadnji fazi življenjskega cikla.  

Ponovna uporaba (angl. reuse) je postopek, pri katerem se komponenta vozila v zaključni 

fazi življenjskega cikla uporabi za enak namen, za katerega je bila proizvedena. Lahko je 

direktna v primeru uporabe v novih EV ali pa se nameni shranjevanju energije v okviru 

drugačnih zahtev, npr. za podporo elektroenergetskemu omrežju. Ponovna raba baterij 

EV podaljša življenjsko dobo baterij in zamakne potrebo po dodatnih postopkih z 

zaključnega dela življenjskega cikla.  
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Predelava (angl. remanufacture) in refunkcionalizacija (angl. refunctionalisation) 

vključujeta procesiranje materialov v uporabno obliko za bodisi enako ali drugačno 

funkcijo. 

Obnova (angl. recovery) vključuje obnavljanje kovin in kovinskih spojin, anorganskih 

materialov in komponent, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaževanja. Vsebuje tudi 

ponovno uporabo olja. 

Reciklaža (angl. recycling) pomeni predelavo odpadnih materialov, bodisi za prvotni 

bodisi za drug namen (European Environment Agency, 2018). 

Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta EU o izrabljenih vozilih (angl. 

The End of Life Vehicles Directive (2000/53/EC)) od proizvajalcev vozil zahteva, da po 

fazi uporabe prevzamejo večjo odgovornost za svoja vozila in sestavne dele. S tem nalaga 

odgovornost proizvajalcem avtomobilov za bodisi ponovno povzetje svojih proizvodov z 

namenom ponovne uporabe ali reciklaže, bodisi delegiranje te odgovornosti na tretjega 

udeleženca. Do leta 2015 bi se namreč moralo vsaj 95 odstotkov vozil ponovno uporabiti 

in obnoviti, vsaj 85 odstotkov vozil pa ponovno uporabiti in reciklirati (Evropski 

parlament & Svet Evropske Unije, 2000).  

Postopek končne obdelave vozila se začne z odjavo vozila in njegovo predajo. Vozilo se 

nato razstavi. Na tej točki se posebej zberejo komponente, ki vsebujejo okolju nevarne 

materiale (baterije, hladilni plini), ter posebej komponente, ki imajo potencial za reciklažo 

in ponovno uporabo (motorji, gume, odbijači). Karoserije vozil so namenjene v razrez. 

Razrezani materiali se ločijo na železne in neželezne materiale. Ključne razlike v procesu 

končne obdelave BEV in konvencionalnih vozil so v njihovi sestavi. EV vsebujejo več 

lažjih in močnejših motorjev in veliko baterijo oz. več baterijskih paketov. Običajno 

vsebujejo štirikrat več redkih zemelj kot dizelska ali bencinska vozila podobnih velikosti 

(European Environment Agency, 2018). 

Glavno ekonomsko vodilo pri reciklaži baterij je vrednost kovin v baterijah. Cenovno 

gledano sta največ vredna materiala kobalt in nikelj. Ostale kovine, kakršni sta baker in 

železo, so v okvirjih trenutnih industrijskih procesov prav tako namenjene ponovni izrabi. 

Raziskave predlagajo, da bi moral biti prihodnji fokus na odstranjevanju redkih zemelj 

(angl. rare earth elements, v nadaljevanju REE) bodisi pred razrezom, bodisi pri 

procesiranju razrezanih ostankov. Reciklaža baterij tipa Li-ion je trenutno redka zaradi 

več razlogov: nizkih energijskih volumnov baterij, ki bi dosegle končno fazo uporabe, 

skromnega znanja pri načrtovanju baterij ter odsotnosti primernega označevanja 

baterijskih paketov in celic. Li-ion baterije imajo življenjsko dobo ekvivalentno 

pričakovani življenjski dobi vozila (med 8 in 10 let) in se kasneje lahko uporabijo za 

sisteme shranjevanja energije. Zato ni pričakovati večjega števila baterij v zadnji fazi 

življenjskega cikla še vsaj desetletje. Do takrat se pričakuje vzpostavitev večjih kapacitet 

za njihovo reciklažo. Do povečanja potrebe po recikliranju baterij imamo tudi na lokalni 
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ravni tako še zmeraj dovolj časa, da spodbujamo pridobivanje znanja na tem področju. 

Trenutni postopki reciklaže baterij večinoma vsebujejo kombinacijo različnih pristopov, 

kot so mehansko ločevanje, pirometalurški in hidrometalurški procesi Različne poti 

ločevanja so primerne za različne materiale, potrebujejo različne vnose materialov in 

energije ter dosegajo različne obsege rezultatov. Glede na trenutne izsledke bodo 

pirometalurški postopki uporabni za večje količine recikliranja, hidrometalurški pa za 

manjše. Ključ za razvoj takšnih obratov bo razumevanje, kako učinkovito pridobiti redke 

zemlje iz baterij v zadnjem življenjskem ciklu, saj na industrijski ravni trenutno ni 

reciklažnega procesa za pridobivanje redkih zemelj iz baterij EV. Zaradi prihodnjega 

povečanja uporabe kompozitnih materialov lahko reciklaža postane še bolj zahtevna 

(European Environment Agency, 2018). 

S tem ko se trend rasti elektromobilnosti nadaljuje, naj bi do leta 2030 delež BEV obsegal 

med 3,9 in 13 odstotkov novoregistriranih vozil, delež PHEV pa med 6,7 in 22,1 odstotki 

novo registriranih vozil. Če privzamemo povprečno življenjsko dobo vozila 10 let, bi to 

pomenilo, da bo leta 2021 v EU 9.000 EV potrebovalo obdelavo po koncu življenjske 

dobe. Ta številka naj bi do leta 2027 narasla na 200.000 vozil. Kljub poznavanju 

prihodnjih nevarnosti, kakršna je npr. negotovost pri povpraševanju po litiju in njegovi 

dostopnosti, je težko oceniti dejanske potrebne proizvodne količine litija, saj ne vemo 

natančno, kakšne količine se bodo uporabile za proizvodnjo ene baterije; ne poznamo 

razširjenosti EV v voznem parku prihodnosti in prihodnjih hitrosti recikliranja (European 

Environment Agency, 2018). 

Povečano povpraševanje po BEV bo posledično dvignilo tudi potrebo po elementih 

redkih zemelj, kakršna sta neodim in disprozij. Trendi in napovedi povpraševanja po 

posamični redki zemlji so omejene, vendar pa se lahko povpraševanje zelo poveča – 

povpraševanje po neodimu in prazeodimu bi se lahko dvignilo iz 1.000 ton na leto leta 

2015 na 11.000 ton leta 2025 (European Environment Agency, 2018).  

Tretjina potrebnega kobalta se bo leta 2021 pridobila iz reciklaže. Še zmeraj pa to pomeni 

dve tretjini iz novih izkopanin elementa, če ne najdemo alternative.  

Zaloge litija se verjetno ne bodo kmalu izčrpale; kljub temu se lahko pojavi pritisk na 

ponudbo, saj je popularno pridobivanje litija iz slanice počasen postopek, ki ne more tako 

hitro odgovoriti na rastoče potrebe trga. Iz teh primerov je razvidno, kako pomembna bo 

prihodnja dostopnost materialov, in da gre za izziv, ki obsega skoraj vse življenjske faze 

vozila.  

Recikliranje določenih materialov bo v nekem časovnem trenutku zagotovo potrebno, kar 

odpadkom da uporabno vrednost. Za materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, bo potrebno 

urediti potrebna odlagališča. 

Baterije običajno dosežejo konec življenjske dobe uporabe v EV po okrog 8 do 10 letih 

oz. 150.000 do 160.000 kilometrov, in sicer ko je njihova kapaciteta manjša od 80 
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odstotkov začetne. Vseeno obstajajo priložnosti za ponovno uporabo baterij v vozilih 

zaradi npr. zgodnje okvare vozila, prometne nesreče ter pri starejših vozilih, ki so jim 

enkrat že zamenjali baterijo in druga še ni iztrošena (Casals, García, Aguesse, & 

Iturrondobeitia, 2017). Na kakšen način jih lahko uporabimo po njihovi odsluženi 

življenjski dobi v EV, je zapleteno vprašanje za ekologe in znanstvenike.  

Neposredna ponovna uporaba baterij je trenutno edini postopek s konca življenjskega 

cikla EV, pri katerem material neposredno vstopi nazaj na trg Li-ion baterij. Tak pristop 

povzroči najmanj škodljivih okoljskih vplivov, saj materialov ni treba predelovati. V 

primerjavi z drugimi tehnikami recikliranja se proizvede tudi znatno manjši delež 

odpadnih materialov, saj je potrebno odstraniti le manjšo količino polimernih komponent. 

Neposredna ponovna uporaba baterij je vseeno omejena na tiste z zadostno zmogljivostjo 

(European Environment Agency, 2018). 

Kaskadna uporaba baterij pomeni njihovo uporabo v drugačnih in manj zahtevnih okoljih. 

S tem se izognemo bremenu proizvodnje novih baterijskih paketov. Uporaba v tej smeri 

ima ekonomske prednosti skozi ohranjanje tržne vrednosti rabljenih baterij in 

izogibanjem stroškov nakupa novih baterij. Vsekakor rabljene baterije EV nudijo 

pomembno priložnost znotraj krožnega gospodarstva s svojo nadaljnjo uporabno 

vrednostjo, še posebej kot del sistemov za shranjevanje energije. Lahko bi se uporabile 

za shranjevanje energije pri zasebnih porabnikih in za shranjevanje obnovljivih virov 

energije. Ena glavnih okoljskih koristi kaskadne ponovne uporabe je lahko pomoč pri 

integraciji obnovljivih virov električne energije v omrežje. Shranjevanje nestalnih virov 

energije omogoča in olajša harmonizacijo povpraševanja in ponudbe. Uporaba baterij EV 

v sistemih za shranjevanje obnovljivih virov električne energije bi lahko podaljšala 

življenjsko dobo baterije za 72 odstotkov in povzročila 42-odstotno zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov na prevožen kilometer EV. Vendar pa bo v prihodnosti potrebno 

opraviti več raziskav na temo kaskadne uporabe baterij EV. Tovrstna uporaba bi lahko 

imela tudi posredne okoljske koristi, saj bi razvoj trga rabljenih baterij lahko zmanjšal 

stroške EV. Še posebej pomembno bo razumeti degradacijo baterijskih komponent, če 

želimo bolje oceniti potencial za karseda učinkovito ponovno uporabo (Casals, García, 

Aguesse, & Iturrondobeitia, 2017). Na lokalnem področju bi lahko raziskali priložnosti 

za rabo recikliranih baterij na področju elektroenergetike.  

Predelava rabljenih Li-ion baterij iz EV je relativno nov pristop ravnanja z njimi in 

trenutno še ni zelo razširjen. Ta postopek vsebuje povrnitev aktivnih katodnih in anodnih 

materialov nazaj v njihovo originalno stanje za ponovno uporabo v novih Li-ion 

baterijskih celicah. S tem dobimo zaključeno zanko, v kateri se materiali z visoko 

vrednostjo predelajo za uporabo v nove baterije, medtem ko se ostali materiali vrnejo v 

reciklažo. Določeni katodni in anodni materiali ostanejo skoraj popolnoma funkcionalni, 

čeprav je ostali del baterijske celice degradiral do točke, kjer je potrebna zamenjava. 

Znotraj takega sistema proizvajamo manjše količine odpadkov. To ima okoljske koristi, 

ki se poznajo v celotnem življenjskem ciklu EV, še posebej pa v začetnih fazah, saj 
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zmanjšujemo potrebo in uporabo neobdelanih materialov, podobno kot pri neposredni 

ponovni uporabi (European Environment Agency, 2018).  

Recikliranje Li-ion baterij je zahtevno tudi zaradi pomanjkanja standardizacije. Različice 

baterij se med seboj razlikujejo glede na uporabljen material, dizajn, lokacijo baterije in 

obliko baterijskega paketa. Popolna standardizacija verjetno ni mogoča, a bi osnovna 

standardizacija vseeno izdatno olajšala proces reciklaže z vidika časa in kompleksnosti. 

Primer so ušesa za dviganje, ki bi bila kot del standardne opreme montirana na baterijah, 

kar bi omogočilo uporabo standardne dvižne opreme pri reciklaži baterij.  

Študije, ki preučujejo nadaljnjo uporabo baterij EV, so trenutno omejene v smislu 

zaključkov, ki jih lahko sklenejo. Težava je predvsem v pomanjkanju podatkov 

(European Environment Agency, 2018).  

Slika 7: Primerjava klimatskih vplivov električnih vozil in konvencionalnih vozil glede 

na fazo življenjskega cikla vozila 

 

Prirejeno po European Environment Agency (2018). 

Zadnja faza življenjskega cikla EV ima številne pomembne vloge pri trajnosti 

elektromobilnosti: zmanjšanje potrebe po novo pridobljenih surovinah in s tem 

zmanjšanje negativnih vplivov rudarjenja in proizvodnje, zmanjšanje ali zamaknjenje 
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potrebe po odlaganju odpadnih materialov, premik v smeri trajnostnega in krožnega 

gospodarstva skozi ponovno uporabo ali predelavo baterij ter baterijskih komponent skozi 

recikliranje. Za še večjo trajnost in učinkovitost postopkov na koncu življenjskega cikla 

bodo potrebne nadaljnje raziskave in razvoj. Za spodbudo ponovne uporabe in 

recikliranje na širši ravni bo pomembna dosledna standardizacija. Testirati moramo 

ponovno uporabo baterij in ostale možnosti ob koncu uporabe. Razviti moramo sisteme 

za izločanje redkih zemelj iz magnetov. Tudi pri terminologiji, ki se uporablja na področju 

EV, bo potrebno ubrati bolj standardiziran pristop, ki bo omogočil lažje definiranje težav 

in možnih rešitev. Na lokalni ravni tako tudi zadnja faza nudi številne podjetniške 

priložnosti. Spodbujanje in financiranje razvoja in raziskav na tem področju lahko 

pomagata vzpostaviti ustrezen nabor znanj in izgradnjo ustrezne infrastrukture, s katero 

lahko slovenska podjetja postanejo pomemben akter na področju ravnanja z materiali. Na 

področju elektromobilnosti se zaradi pomanjkanja surovin in velikosti težje uveljavimo 

kot proizvajalec vozil, a je področje ponovne uporabe in reciklaže vsaj trenutno še odprto.  

4 VIDIK DRŽAVE IN INFRASTRUKTURE 

V tem poglavju bomo govorili o ukrepih na področju elektromobilnosti v Sloveniji. 

Pregledali bomo ukrepe in obete na tem področju. Sledil bo pregled polnilne 

infrastrukture in pregled poslovnih modelov v povezavi z njo. S pomočjo teh informacij 

bomo predstavili izzive, ki se nam obetajo v bodoče.  

4.1 Ukrepi in predlogi v Sloveniji 

Kdo je v Sloveniji zadolžen za napredek na področju elektromobilnosti in kakšne so 

spodbude za njen razvoj? 

Za infrastrukturo na področju elektromobilnosti je v Sloveniji zadolženo Ministrstvo za 

infrastrukturo. Pod okriljem tega smo leta 2017 sprejeli Strategijo za alternativna goriva 

v prometnem sektorju ter leta 2018 Akcijski program za alternativna vozila v prometu. 

Strategija je bila vzpostavljena na pobudo Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta 

in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva. Ta je med drugim v 3. členu 

predvidela, da države članice EU do 18. novembra 2016 sprejmejo »nacionalni okvir 

politike za razvoj trga v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju ter za 

vzpostavitev ustrezne infrastrukture« (Ministrstvo za infrastrukturo, 2017a). Akcijski 

program za alternativna vozila v prometu se pripravlja za obdobje med letoma 2018 in 

2020; vzporedno z njim izhajajo pregled izvajanja in doseženih rezultatov na tem 

področju (Vlada Republike Slovenije, 2018).  

Razlogi za pospešeno sprejemanje ukrepov na tem področju so predvsem želje po 

zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in onesnaževal zraka. Trajnostna mobilnost 

zagotavlja zadovoljitev potrebe vsakogar po premikanju, vendar ob nižjih stroških in 
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manjših stranskih učinkih (Ministrstvo za infrastrukturo, 2017b). Glavni fokus strategije 

je na izvajanju ukrepov na področju kopenskega prometa, saj si od njih obetajo največje 

zmanjšanje okoljskega bremena. Elektromobilnosti ter ostalim alternativnim gorivom v 

prid bo tudi dejstvo, da bo Slovenija po letu 2025 omejila prvo registracijo osebnih vozil 

in lahkih tovornih vozil kategorij M1 in MG1 ter N1, ki imajo po deklaraciji proizvajalca 

višji delež CO2 od 100 gramov na prevožen kilometer razdalje in po letu 2030 to mejo 

znižala na od 50 gramov na prevožen kilometer. Strategija zastavlja cilj, da se do leta 

2030 v Sloveniji uvede vsaj 200.000 vozil na električni pogon in ustrezno število drugih 

vozil na alternativna goriva, s katerimi bodo izpolnjene zahteve, ki jih je Slovenija 

sprejela na področju okolja. V nadaljevanju si bomo pogledali, kakšni ukrepi so 

predvideni. 

Ukrepi in predlogi ukrepov na področju vozil (Vlada Republike Slovenije, 2018): 

- Sofinanciranje nakupa vozil na električni pogon. S temi poskušamo zmanjšati 

razliko med ceno vozil na električni pogon in ceno primerljivih vozil z motorji na 

notranje zgorevanje. Ukrep bo trajal do uskladitve cen vozil na električni pogon s 

cenami primerljivih vozil z motorji na notranje zgorevanje.  

- Kreditiranje okoljskih naložb, ki predvidevajo tudi kreditiranje nakupa vozil na 

električni pogon. Izvajalo se bo do uskladitve cen vozil na električni pogon s cenami 

primerljivih vozil z motorji na notranje zgorevanje. 

- Predlog poenostavitve in avtomatizacije administrativnih postopkov za pridobitev 

subvencij za vozila na električni pogon. Z informatizacijo postopkov za oddajo 

dokazil o upravičenosti do subvencije in poenostavitvijo postopkov bi lahko 

skrajšali postopke in omogočili, da v imenu kupca vse postopke uredijo prodajna 

mesta. Tako bi kupec vozila na električni pogon lahko uredil vse postopke za nakup 

in registracijo vozila na enem mestu. 

- Spodbujanje uporabe testnih vozil na električni pogon. Kupec vozila, ki ima 

določen čas, ne več kot za 6 mesecev, v uporabi testno električno vozilo, lahko v 

primeru nakupa le-tega uveljavlja subvencijo za nakup kot pri nakupu novega 

vozila. 

Nosilca ukrepov na tem področju sta Ministrstvo za infrastrukturo in EKO sklad. 

Naložbam v okolju prijazna vozila je na voljo tudi financiranje, o katerem bomo na kratko 

spregovorili v poglavju 5.1 o trgu električnih vozil v Sloveniji.  

Preostali ukrepi na področju vozil so: 

- Sofinanciranje nakupa električnih avtobusov kategorij M2 in M3. Lokalne 

skupnosti, ki izvajajo ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka na podlagi sprejetih 

odlokov so upravičene do nakupa avtobusov na alternativna goriva, s katerimi se 

izvaja mestni prevoz potnikov oziroma linij v pretežnem območju lokalnih 

skupnosti. Nosilca ukrepa sta Ministrstvo za okolje in prostor ter EKO Sklad. 
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- Predlog za spremembo Zakona o dohodnini za znižanje bonitete za uporabo 

službenega vozila v zasebne namene za vozila na električni pogon in za priključne 

hibride. Ukrep bi lahko spodbudil povečanje števila službenih vozil v zasebni rabi 

ter ugodno vplival na ugled tako podjetij kot tudi elektromobilnosti. Boniteta se 

prizna le za vozila, katerih nakupna cena je nižja od 40.000 evrov. Nosilec ukrepa 

je Ministrstvo za finance.  

- Predlog za spremembo Zakona o DDV za pravico uveljavljanja vstopnega davka 

pri nakupu vozil na električni pogon, s čimer bi radi spodbudili podjetja k nakupu 

EV. Podjetja ne kupujejo rabljenih vozil; ob nadaljnji prodaji se predpostavlja 

davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) približno polovične vrednosti 

novega vozila. Pravica uveljavljanja DDV se prizna le za vozila, katerih nakupna 

cena je nižja od 40.000 evrov. Nosilec ukrepa je Ministrstvo za finance. 

- Ministrstvo za javno upravo vključuje vozila na električni pogon v skupna javna 

naročila. V javnem sektorju želijo zamenjati vozila z motorji na notranje zgorevanje 

z vozili z manjšim ogljičnim odtisom. Njihov cilj je, da bi bilo leta 2023 v skladu z 

evropskimi cilji najmanj 30 odstotkov vozil v lasti javnega sektorja na električni 

pogon.  

- Predlog Ministrstva za infrastrukturo za spremembo Pravilnika o prometni 

signalizaciji z namenom ureditve parkirne politike vozil na električni pogon, s 

katerim bi se uvedel poseben prometni znak za električna vozila.  

- Oprostitev plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu; nosilec ukrepa 

je Ministrstvo za infrastrukturo. Ukrep se bo izvajal tako dolgo, dokler se na 

električni pogon ne bo registriralo 20.000 vozil.  

V Akcijskem programu so bolj zadovoljni z uvajanjem polnilne infrastrukture. Še posebej 

urejena je na področju jedrnega cestnega TEN-T omrežja. Na slovenskem avtocestnem 

križu se je že konec leta 2015 vzpostavilo omrežje s 26 hitrimi polnilnicami za električna 

vozila. Število javnih polnilnih mest se od takrat vztrajno povečuje. Po podatkih 

Ministrstva za infrastrukturo, dostopnih na Portalu energetika, je bilo konec leta 2018 v 

Sloveniji 328 polnilnic za vozila na električni pogon v javni rabi (od tega 31 hitrih 

polnilnic z močjo med 43 in 50 kilovatov na avtocestnem omrežju). 

Cilji na področju polnilne infrastrukture so za BEV leta 2017 obsegali 227 javnih 

polnilnih postaj, v letu 2020 pa obsegajo 1.200 polnilnih postaj. Za leto 2025 je cilj 7.000, 

za leto 2030 pa 22.300 polnilnic za BEV (Ministrstvo za infrastrukturo, 2017b).  

Infrastrukturo polnilnic v Sloveniji ureja Energetski zakon (EZ-1), Ur. l. RS, št. 60/19– 

UPB in 65/20, iz leta 2014. Namen zakona je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo 

in dostopno oskrbo z energijo in energetskimi storitvami ob upoštevanju načel 

trajnostnega razvoja (EZ-1, 3. člen). 

Ukrepi in predlogi ukrepov na področju zagotavljanja polnilne infrastrukture (Vlada 

Republike Slovenije, 2018): 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2673
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0977
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- Predlog sofinanciranja nakupa in postavitve polnilnih postaj. Gre za sofinanciranja 

postavitev polnilnic v javni uporabi. Spodbuja se tudi možnost uporabe sredstev za 

nadgradnjo obstoječih polnilnic z moduli za krmiljenje na daljavo ter povezavo v 

pametna omrežja. Nosilec predloga je Ministrstvo za infrastrukturo.  

- Predlog postavitve pametnih polnilnih postaj v naseljih. Želja je zagotoviti toliko 

običajnih polnilnih postaj, da bo njihova pogostost v razmerju 10 BEV na eno 

polnilno postajo. Poslovni subjekti z ustrezno parkirno infrastrukturo bi lahko 

privabili stranke s ponudbo brezplačnega polnjenja. Po Nizozemskem zgledu bodo 

v primeru nizkega interesa za podobne investicije infrastrukturo v začetku 

zagotavljali distributerji EE.  

- Projekt URBAN-E – Sofinanciranje postavitve pametnih polnilnih postaj visoke 

moči in običajnih polnilnih postaj. Nosilec je Evropska komisija – Inštrument za 

povezovanje Evrope. Projekt izvaja konzorcij, v katerem so mesta Bratislava, 

Ljubljana in Zagreb; vodilni partner je podjetje Petrol d. d. V okviru projekta bo v 

Sloveniji sofinanciranih in postavljenih 6 polnilnic visoke in 50 polnilnic običajne 

moči. Ukrep pomaga zagotavljati ustrezno infrastrukturo na območju Ljubljane kot 

jedrnega središča evropskega TEN-T omrežja. Skozi Slovenijo poteka 

Mediteranski koridor in je posledično strateško pomemben člen v logistični verigi 

EU. 

- Projekt NEXT-E za sofinanciranje nakupa in postavitve dodatnih polnilnic visoke 

moči na evropskem jedrnem omrežju TEN-T. Projekt izvaja konzorcij, v katerem 

so partnerji EON, MOL in Petrol iz Madžarske, Češke, Hrvaške in Romunije. Petrol 

bo v Sloveniji postavil 16 hitrih polnilnic z močjo 50 kilovatov in štiri ultra hitre 

polnilnice z močjo od 150 do 350 kilovatov, MOL pa 11 hitrih in eno ultra hitro 

polnilnico. S postavljenimi polnilnicami bo zagotovljena pokritost TEN-T omrežja 

s polnilno infrastrukturo. 

- Zagotavljanje parkirnih mest za EV na parkiriščih tipa parkiraj in se pelji (angl. 

Park&Ride, v nadaljevanju P+R). Razpis za sofinanciranje ukrepov P+R na podlagi 

Smernic za pripravo ukrepov P+R zahteva, da investitorji za vsa parkirna mesta 

zagotovijo možnost povezave z električnimi vodi in za 10 odstotkov parkirnih mest 

možnost počasnega polnjenja. Nosilec ukrepa je Ministrstvo za infrastrukturo.  

Ukrepi in predlogi ukrepov na področju normativnih ureditev (Vlada Republike 

Slovenije, 2018): 

- Spremembe Zakona o motornih vozilih ter izdana Direktiva o tehničnih pregledih 

omogočata možnost ustreznega nadzora pri tehničnih pregledih in postopkih 

homologacije. Izvedlo ju je Ministrstvo za infrastrukturo.  

- Predlog uvedbe registrskih tablic za EV zelene barve. Nosilec predloga je 

Ministrstvo za infrastrukturo.  

- Predlog spremembe Pravilnika o prometni signalizaciji. Uvedli bi novo dopolnilno 

tablo k prometnemu znaku, ki bo omogočila izjemo za vozila na električni pogon 
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za vožnjo po rumenih pasovih, parkiranje EV ter vožnjo EV v določene dele naselja. 

Ukrep bi se izvajal do 20.000 registriranih EV v Sloveniji. Nosilec je Ministrstvo 

za infrastrukturo.  

- Predlog spremembe pogojev za opravljanje nastanitvene dejavnosti, v katero se 

vključi obveza za zagotavljanje električnih priključkov (šuko vtičnice) in s tem 

zagotovitev parkirnega mesta za EV vozila ali za priključne hibride. Delodajalci v 

javnem sektorju v Pravilnikih o parkirnih pogojih za parkirna mesta in prednostnih 

listah uvrstijo lastnike EV in PHEV na prednostne liste za zagotavljanje parkirnih 

ali garažnih mest. Nosilec predloga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo. 

- Določitev pogojev za gradnjo. V zgradbah, kjer so porabniki že vgrajeni (npr. 

toplotne črpalke), ter v večstanovanjskih zgradbah, v katerih ni na razpolago dovolj 

moči bi ukrep postavitve hranilnikov EE omogočil, da se hranilniki polnijo v času 

nizkega odjema in se polnjenje BEV vozil izvede iz hranilnikov EE. Nosilec 

predloga je Ministrstvo za okolje in prostor. 

- Vzpostavitev evidence polnilnih postaj z vsemi podatki o njihovih tehničnih 

značilnostih ter delovanju in njihova javna dostopnost. Znotraj ukrepa sledi ureditev 

pravnih podlag za poročanje o postavitvi polnilnih postaj v javni rabi in evidenca 

polnilnih postaj v zasebni lasti, ki so bile postavljene s sofinanciranjem iz javnih 

sredstev. Postavil se bo portal z vsemi podatki o polnilnih postajah z informacijami 

o trenutnem stanju zasedenosti. Dostopen bo tudi na pametnih telefonih. Nosilec 

ukrepa je Ministrstvo za okolje in prostor.  

Ukrepi in predlogi ukrepov na področju izobraževanja, ozaveščanja in odprave ovir za 

spodbujanje uporabe vozil na električni pogon (Vlada Republike Slovenije, 2018): 

- Komunikacijska kampanja za spodbujanje alternativnih goriv. Namenjena je 

spreminjanju stališč do okoljskih obremenitev, povzročenih s strani prometa ter 

ukrepom trajnostne mobilnosti in uporabi alternativnih goriv. Ukrep bo trajal do 

doseženega 10-odstotnega deleža BEV med vsemi registriranimi vozili. Nosilec 

ukrepa je ministrstvo za infrastrukturo.  

- Predlog za dovolitev vožnje električnih lahkih gospodarskih vozil kategorij M1 in 

N1 z izpitom kategorije B s skupno največjo dovoljeno maso 4,5 ton. Ukrep bi 

omogočal večji obseg uporabe lahkih gospodarskih vozil na električni pogon za 

prevoz potnikov in tovora. Predlog je pripravljen zaradi povečane mase baterijskega 

sklopa lahkega gospodarskega vozila. S tovrstno izjemo, ki je primerljiva z rešitvijo 

v Nemčiji in Avstriji, bi bilo mogoče izvajati omejevanje razvoza dobrin in prevoza 

potnikov v mestih z vozili z motorji na notranje zgorevanje. Nosilec ukrepa je 

Ministrstvo za infrastrukturo.  

- Predlog pregleda programov in učnih vsebin za poklice, ki jih zahtevajo nove 

tehnologije. Zaradi novih tehnologij alternativnih goriv bi bilo potrebno spremeniti 
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izobraževalne programe in usposabljanje za poklice na vseh ravneh izobraževanja. 

Nosilec ukrepa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

- Predlog zagotavljanja enostavne in uporabniku prijazne uporabe vozil po načelu 

ena pogodba za vse polnilne sisteme. Razpršena mreža upravljavcev polnilnih 

postaj je za uporabnike ovira, ker morajo za ugodno polnjenje sklepati pogodbe z 

vsemi ponudniki. Polnjenje za naključne uporabnike je drago in ne spodbuja 

uporabe električnih vozil. Predlog predvideva zagotavljanje gostovanja in s tem 

spodbujanje sodelovanja med različnimi operaterji. Nosilec ukrepa je Ministrstvo 

za infrastrukturo.  

- Predlog obveščanja vseh uporabnikov vozil o stroških za energijo glede na gorivo. 

Evropska Direktiva 94/2014 o alternativnih gorivih zahteva, da države na ustrezen 

način obveščajo uporabnike o stroških za gorivo za 100 prevoženih kilometrov, kjer 

so prikazani stroški za vse vrste goriva. Obvestila se posodobijo enkrat letno. 

Nosilec ukrepa je Ministrstvo za infrastrukturo.  

- Predlog priprave razpisa za podelitev koncesij za izvajanja GJS javnega potniškega 

prometa. Nosilci ukrepa so Ministrstvo za infrastrukturo ter upravljalci javnega 

potniškega prometa. 

- Sofinanciranje pilotnega projekta postavitve pametnih polnilnih postaj visoke moči 

in dinamičnega indukcijskega polnjenja BEV vozil in avtobusov. V dogovoru za 

razvoj regij je predvideno sofinanciranje postavitve najmanj treh polnilnih postaj 

visoke moči (več kot 150 kilovatnih ur in ene polnilne postaje nad 250 kilovatnih 

ur) ter dinamičnega indukcijskega polnjenja BEV vozil, ki omogoča večjo 

avtonomijo in manjše kapacitete baterij v vozilih. Skupna vrednost zagotovljenih 

sredstev je 6 milijonov evrov. Sredstva so zagotovljena v Dogovoru za razvoj regij 

na prednostni osi 4.4. Predvidena je izvedba pilotnih projektov v Kopru in 

Ljubljani, v okviru katerih se bo postavila polnilna infrastruktura za električne 

avtobuse in vzpostavila linija. Sofinanciranje nakupov vozil bo v okviru razpisov 

EKO sklada in z drugimi projekti EU. Nosilec je Ministrstvo za infrastrukturo.  

Zelo pozitivno bi na nadaljnji razvoj elektromobilnosti pri nas vplivala vzpostavitev 

sistema, ki bi omogočal enostavno kombiniranje in uporabo različnih sistemov in 

ponudnikov polnjenja preko ene pogodbe. Kombiniranje različnih ponudnikov je za 

uporabnike zamudno in naporno in v veliki meri slabo pregledno. Vzrok za to je med 

drugim številna ponudba modelov polnjenja električnih vozil. Potrošnik bi lažje vodil 

bilanco porabe in spodbujal kvalitetne ponudnike polnilne infrastrukture.  

Priporočila zaposlovalcem (Vlada Republike Slovenije, 2018):  

- Predlog postavitve polnilne infrastrukture na območju podjetij, zavodov, ustanov. 

Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja pobudo, da bi pravne osebe na svojih 

parkirnih prostorih zagotovijo polnilne postaje do 22 kilovatov moči za počasno 

polnjenje EV zaposlenih med delovnim časom. 
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- Predlog postavitve polnilne infrastrukture na javnih parkirnih prostorih za 

večstanovanjske zgradbe. Namen je zagotavljanje parkirnih mest za EV v javnem 

sektorju je oblika spodbujanja uporabe BEV, ker zagotavlja parkirno mesto in 

omogoča polnjenje, kar je pomembno za javne uslužbence, ki se dnevno vozijo na 

razdalji več kot 100 kilometrov. Ukrep bi se izvajal do 20.000 registriranih BEV. 

Nosilec ukrepa je Ministrstvo za infrastrukturo. 

- Predlog zamenjave voznega parka, ki ga uporablja ustanova ali podjetje. 

Ministrstvo za infrastrukturo bo predlagalo podjetjem ali ustanovam, da pripravijo 

mobilnostne načrte in podrobno ocenijo, koliko potovanj se lahko izvede z aktivno 

in koliko z vozili na alternativna goriva. Želja je povabiti družbeno in okoljsko 

osveščena podjetja k hitrejši zamenjavi voznega parka vozil.  

Priporočila lokalnim skupnostim (Vlada Republike Slovenije, 2018):  

- Postavitev polnilne infrastrukture na javnih parkirnih prostorih za večstanovanjske 

zgradbe. Lokalne skupnosti bi lahko podelile koncesijo za postavitev in upravljanje 

polnilnic na javnih parkirnih mestih. Taka rešitev bo nujna za večstanovanjske 

stavbe, ki nimajo svojih funkcionalnih površin, na katerih bi lahko postavili 

polnilnice. 

- Brezplačno parkiranje vozil na električni pogon v mestnih središčih. Do 20.000 

registriranih BEV bi se na lokacijah, kjer je veliko povpraševanje po parkirnih 

mestih (npr. nakupovalna središča, javne ustanove), zagotovilo brezplačna parkirna 

mesta. 

V Akcijskem programu je pripravljena tudi ocena vseh finančnih posledic izvedenih 

ukrepov v posameznih letih. Finančne posledice vključujejo zagotovljena sredstva v 

proračunu Republike Slovenije v namenskih skladih ali poslovnih načrtih, izpad 

prihodkov zaradi ukrepov ter še nezagotovljena sredstva. Skupno so bile v letu 2018 

finančne posledice ocenjene na 12.322.200 evrov, v letu 2019 33.998.919,42 evrov in v 

letu 2020 54.009.503,83 evrov. 

4.2 Polnilna infrastruktura in ponudniki 

V tem poglavju bomo podrobneje razložili izzive, ki se pojavljajo na področju polnilne 

infrastrukture pri nas ter kakšne ukrepe v zvezi s tem pri nas sprejemamo. Ukrepe, ki se 

nanašajo na spodbujanje uvajanja polnilne infrastrukture najlažje razdelimo na štiri 

področja: domače polnjenje (angl. home charging), javno polnjenje (angl. public 

charging), polnjenje v podjetjih (angl. employer oz. company charging) ter polnjenje na 

področju souporabe avtomobilov (angl. car sharing charging) (Usmani in drugi, 2015). 

Poglejmo si, v kakšnih oblikah se pojavlja kateri tip polnjenja in kateri ukrepi se lahko 

sprejmejo v prid pospeševanju uvajanja ustrezne polnilne infrastrukture.  
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4.2.1 Domače polnjenje 

Domače polnjenje obsega: 

- Parkiranje na zasebnem zemljišču, na katerem je zasebno polnilno mesto v zasebni 

lasti.  

- Parkiranje na javnem zemljišču, na katerem je dostop do polnilnega mesta v zasebni 

lasti na zasebnem zemljišču. V tem primeru se lahko zgodi, da napajalni kabel med 

avtomobilom in polnilnim mestom med polnjenjem leži na cestišču, kar lahko 

pripelje do nevarnih situacij za pešce.  

- Polnjenje na polnilnem mestu v zasebni lasti, ki je na javnih tleh. Polnilno mesto je 

postavljeno na javnih tleh v neposredni bližini objekta, vendar nima lastne 

povezave z omrežjem. Namesto tega je polnilno mesto priključeno na električni 

priključek objekta. Stroške polnilnega mesta in njegove namestitve pokriva lastnik, 

ki je odgovoren tudi za vzdrževanje in upravljanje polnilnega mesta. 

- Zasebno polnilno mesto ali skupne polnilne kapacitete v zasebnih garažah 

večstanovanjske zgradbe. Za namestitev je morda potrebno dovoljenje lastnikov 

zemljišč ali združenj stanovalcev 

Domače polnjenje je najcenejša in najbolj preprosta oblika polnjenja. Posledično se 

splača spodbujati njeno izrabo. Smiselni ukrepi na tem področju so vključevanje polnilnih 

mest za elektromobilnost v zahteve pri novih gradbenih projektih. Dovoljenja in postopki 

za vgradnjo domačih polnilnih postaj morajo biti standardizirani in optimizirani tako, da 

je pridobitev dokumentacije ustrezna ter enostavna, vgradnja polnilnice pa hitra in 

kvalitetna. Tako zagotovimo skladnost z distribucijskim sistemom ter napeljavami v 

objektih. Tudi za morebitne dolgoročne ukrepe, kot je proizvodnja energije za lastne 

potrebe, mora biti zakonodaja na tem področju ustrezno definirana, da zagotovimo 

ustrezno skladnost tudi v prihodnosti. Na polnilnih mestih, ki segajo na javna mesta, je 

potrebno poskrbeti za ustrezne varnostne ukrepe za zaščito pešcev, kolesarjev in ostalega 

prometa pred kabli in ostalo potencialno nevarno opremo. Subvencioniranje domačega 

polnjenja predstavlja dodatno iniciativo potencialnim uporabnikom, da se odločijo za 

električno vozilo. Nepogrešljiva je tudi promocija, ki potencialne uporabnike seznani s 

postopki in kriteriji pridobitve polnilnega mesta in prav tako s prednostmi lastništva le-

tega (Usmani in drugi, 2015). 

Na področju polnilne infrastrukture domačega polnjenja pri nas nimamo posebnih 

spodbud, razen predlogov spremembe določitev pogojev za gradnjo, ki bi vključevali 

obvezna polnilna mesta za EV.  

4.2.2 Javno polnjenje 

Javno polnjenje lahko razdelimo v podvrste glede na lastniške vloge lokalnih 

upravljalcev:  
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- Lastništvo: Lokalni upravljalec je lastnik, vzdrževalec in upravljalec polnilnih 

postaj. Tržna konkurenca je prisotna samo pri nakupu polnilnih postaj. 

- Koncesija: Lokalni upravljalec podeli koncesijo stranki, ki je za koncesijsko 

obdobje odgovorna za delovanje polnilne postaje. 

- Licenca: Lokalni upravljalec izda interesentom dovoljenja oz. licence na podlagi 

vnaprej določenih pravil. Znotraj takega modela maksimiramo tržno konkurenco in 

inovacije. 

Tudi na področju javnega polnjenja je standardizacija dovoljenj in optimizacija 

postopkov za pridobitev polnilnega mesta pomemben faktor za skrajšanje časa in 

transakcijskih stroškov med uporabniki in operaterji javnih polnilnih mest. Potrebna je 

jasna strategija, na katerih mestih se splača spodbujati postavitev infrastrukture in kakšne 

zahteve mora ta izpolnjevati. Standardizacija gradnje cest in prometnih znakov je prav 

tako potrebna za ustrezno preglednost infrastrukture. Potrebno je vložiti veliko truda pri 

omogočanju uporabe polnilnic različnih ponudnikov v sklopu ene pogodbe. S tem 

povečamo dostopnost polnilnih mest in zmanjšujemo negotovost glede razpoložljivosti 

polnilnih mest za uporabnike. Dobavitelji in proizvajalci polnilne opreme s tem dobijo še 

jasnejšo sliko o potrebah trga, kar bi lahko pripomoglo k nižanju stroškov polnilne 

opreme in boljšemu in hitrejšemu javnemu sprejemanju in uporabi elektromobilnosti ter 

boljši izkoriščenosti javnih polnilnih mest. Izkušnje lokalnih upravljalcev dodatno 

pridobijo pomenu, kadar imamo možnost njihova znanja deliti na regionalni, nacionalni 

in evropski ravni. Vsaj na začetku se splača spodbujati različne lastniške vloge na 

področju javnega polnjenja, da se pridobijo ustrezne izkušnje in najprimernejši poslovni 

modeli glede na potrebe določene lokalne skupnosti. Znotraj tega okvirja je pomembno, 

da lokalne skupnosti same in kot tudi s koncesijami in licencami vzpostavijo polnilno 

omrežje. Operaterje distribucijskih omrežij, ki oskrbujejo polnilnice z energijo, lahko 

spodbudijo s pomočjo subvencij ali finančno podporo. Z namenom podpore javnemu 

polnjenju lahko v mestih lokalne skupnosti spodbujajo pretvorbo dobro lociranih 

parkirnih mest v polnilna mesta za elektromobilnost. Ponudi se lahko tudi ugodno ali 

zastonj parkiranje električnih vozil na parkirnih mestih zraven polnilnic, čeprav je 

tovrstna rešitev v konfliktu z učinkovito uporabo polnilnic. Javnost je potrebno seznanjati 

z delovanjem polnilnic in demonstracijo njihove uporabe (Usmani in drugi, 2015). 

Na področje spodbujanja javnega polnjenja se pri nas nanaša največ ukrepov. Polnilne 

postaje na prometno strateško pomembnih lokacijah so že pridobile potrebna sredstva. 

Uvajamo predloge za sofinanciranje nakupa, postavitve in nadgradnje obstoječih 

polnilnic. Vložen je predlog za spremembo pogojev za opravljanje dejavnosti, ki bi 

zahteval obvezo za zagotavljanje električnih priključkov. Spremeniti nameravamo tudi 

pogoje za gradnjo z vključenimi polnilnimi mesti za EV; nanašali naj bi se tudi na 

nakupovalna središča ter P+R ponudnike. Zelene registrske tablice na EV bi olajšale 

reguliranje parkiranja lokalnim oblastem. Evidenca polnilnih postaj na državni ravni bi 

naj tako domačim kot tujim uporabnikom omogočila večji pregled nad polnilno 
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infrastrukturo in jim omogočila najti polnilna mesta po njihovih željah in pričakovanjih. 

Ponudnike bi morala prisiliti k vzpostavljanju izvajanja kvalitetne storitve polnjenja. 

Ponudniki na državni in lokalni ravni bodo s tem ukrepom združeni na konkurenčnem 

trgu. Olajšana bo tudi možnost potencialne rezervacije polnilnice, kar je pri kritičnem 

stanju baterije EV lahko nepogrešljiva funkcija.  

4.2.3 Polnjenje v podjetjih 

Podjetja in delodajalci si sami določajo, v kolikšni meri bo njihovo podjetje 

elektromobilnosti prijazno. Kljub vsemu pa obstajajo številne možnosti, kako lahko na 

lokalnem in nacionalnem nivoju spodbudimo njihov prehod v elektromobilnost.  

Ena od možnosti je na primer politika javnih naročil, ki zahteva vključitev električnih 

vozil v vozni park dobaviteljev. Ti morajo posledično poskrbeti za vzpostavitev 

ustreznega voznega parka ter polnilne infrastrukture, ki lahko kasneje koristi tudi 

zaposlenim. Tudi navade zaposlenih oblikujejo ravnanje njihovih delodajalcev. Na 

spremembo voznega parka ugodno vplivajo davčne olajšave ali subvencije pri nakupih 

električnih vozil. Podjetjem se lahko ponudi subvencija pri nakupu in vgradnji polnilne 

infrastrukture. Vzpostavljanje kulture elektromobilnosti pomeni, da država z 

vključevanjem polnilne infrastrukture v državno infrastrukturo z dobrim zgledom 

spodbuja tudi sledilce. Promoviranje elektromobilnosrti lahko pomaga povezati 

zainteresirana podjetja in jih dodatno spodbuditi v vlaganja v elektromobilnost. 

Električna vozila se lahko dobro skladajo s strategijami podjetij; težava je pogosto 

predvsem v obsegu dokumentacije in času, ki ga bi podjetja morala nameniti, da bi 

uspešno vključila električna vozila v svoje vozne parke in zagotovila ustrezno polnilno 

infrastrukturo (Usmani in drugi, 2015).  

Kot je navedeno v prejšnjem poglavju, se pri nas aktivno izvaja sofinanciranje nakupa 

vozil na električni pogon ter kreditiranje okoljskih naložb. Pri poenostavitvi in 

avtomatizaciji administrativnih postopkov za pridobitev subvencij za električna vozila žal 

ostaja le pri predlogih, enako kot pri nižanju bonitet za uporabo električnega službenega 

vozila v zasebne namene ter spremembi pravice uveljavljanja vstopnega davka pri nakupu 

vozil na električni pogon. Kot je našteto v prejšnjem poglavju, se zaposlovalcem 

priporoča postavitev polnilne infrastrukture in zagotovitev njihove rabe zaposlenim ter 

zamenjava voznega parka. Javna uprava mora biti zasebnemu sektorju v teh pogledih v 

zgled, zato je razveseljivo, da so EV na nekaterih ministrstvih že vključena v javna 

naročila.  

4.2.4 Polnjenje na področju souporabe vozil 

Na tem področju imajo pri organizaciji voznega parka in polnilne infrastrukture največjo 

vlogo podjetja, ki ponujajo storitev souporabe vozil. Največ, kar lahko naredijo lokalne 
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skupnosti in država je, da zagotovijo ugodno okolje, kjer je uporaba tovrstnih storitev 

preprosta in ne zahteva preveč truda s strani uporabnikov in ponudnikov storitve. 

Souporaba vozil ne vključuje nujno električnih vozil, zato je med drugim pomembno, da 

se spodbuja podjetja, ki dajejo prednost tej obliki mobilnosti. Če ima tako podjetje v 

svojem okolju možnost zagotovljenih oz. rezerviranih parkirnih mest namenjenih 

električnim vozilom v souporabi, lahko to še dodatno spodbudi vlaganja v tovrstna vozila. 

Subvencije polnilnic so še ena od možnih oblik spodbude. Promocija souporabe vozil na 

regionalnem nivoju lahko ugodno vpliva na tako sprejemanje elektromobilnosti in 

spremembe navad uporabnikov mobilnosti kot seveda tudi na poslovanje podjetij, ki 

ponujajo tovrstne storitve. Več o tematiki bomo povedali v poglavju 5.4 o souporabi 

vozil.  

4.2.5 Modeli ponudbe polnjenja 

Kadar v avtomobilu z motorjem na notranje zgorevanje zaznamo, da zmanjkuje goriva, 

naše ravnanje sledi ustaljenemu vzorcu. Glede na stanje rezervoarja za gorivo se 

odpeljemo do nam najprimernejšega ali najbližjega bencinskega servisa in tam v skladu 

s potrebami vozila napolnimo ustrezno količino goriva. Cene naftnih derivatov se 

obračunajo glede na liter goriva. Čeprav cene niso več v celoti regulirane, se zaradi 

enakega poslovnega modela ne razlikujejo pretirano tudi v širših geografskih okvirjih. V 

primerjavi z dobro uveljavljenim in splošno sprejetim modelom prodaje naftnih derivatov 

se je pri polnjenju EV na polnilnicah razvilo več poslovnih modelov.  

Pri naftnih derivatih smo odvisni od uvoza le-teh; cena se pri nas oblikuje v skladu z 

Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov; v splošnem je odvisna od cen 

naftnih derivatov na svetovnem trgu, na katerega vplivajo številni dejavniki. Nahajališča 

nafte so zgoščena na manjša območja, ki so pogosto politično nestabilna. Dostop do 

naftnih derivatov imajo potrošniki samo pri posrednikih, torej bencinskih servisih in 

podjetjih za predelavo naftnih derivatov.  

Električna energija se proizvaja v bolj lokalnem okolju; prenos in distribucija sta 

načrtovani in predvidljivi. Toliko kot se električne energije proizvede, se je mora 

istočasno tudi porabiti, kar je v nasprotju z naftnimi derivati, ki se lahko skladiščijo. Cena 

kilovatne ure električne energije je bolj transparentna in sledljiva, kot je cena sodčka oz. 

litra naftnih derivatov. Z izjemo neprivilegiranih ima vsako gospodinjstvo možnost 

priključka na električno omrežje. Tako na domačem računu za elektriko kot tudi v 

dokumentaciji npr. Zveze Potrošnikov Slovenije lahko vsak potrošnik vidi, kakšne so 

cene električne energije v gospodinjstvu. V primeru nakupa EV bi ga lahko vsak, ki ima 

v garaži oz. na parkirnem mestu vtičnico, lahko polnil. Potrošniki torej več niso nujno 

odvisni od zunanjih dobaviteljev električne energije samo za namen polnjenja vozil. Kako 

lahko ponudnik storitve polnjenja ustvarja dobiček?  

Pri polnjenju EV poznamo več poslovnih modelov.  
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- Model zaračunavanja časa uporabe polnilnice. 

Glede na to, kako dolgo je vozilo uporabnika parkirano na polnilnem mestu se zaračuna 

uporabnina. V ceni je tako zajeta uporaba tako parkirnega mesta kot tudi porabljena 

električna energija. Težava pri takem modelu polnjenja je za uporabnike v različni moči 

polnilnic. Pri šibkejših polnilnicah bi bili uporabniki prisiljeni parkirati vozilo za dlje 

časa, kot bi si želeli. Nekateri tipi baterij EV ne omogočajo polnjenja pri visokih močeh 

oz. so pri takih polnjenjih omejeni. To bi lahko vodilo v diskriminacijo nekaterih 

uporabnikov in v potencialno nezadovoljstvo. Če si želimo učinkovite izrabe polnilnih 

mest, tak model morda ni najboljši; uporabniki bi napolnjeno vozilo lahko potencialno 

pustili na parkirnem mestu tudi dlje časa po koncu polnjenja in tako zasedali mesto 

nekomu drugemu.  

- Model zaračunavanja seje polnjenja 

Zaračunavamo lahko sejo polnjenja, torej priklop na polnilnico in čas, kako dolgo se EV 

polni. Največja težava pri tem modelu je različna hitrost polnjenja baterije na robovih 

kapacitete baterije. Kadar je baterija blizu zelo praznemu ali zelo polnemu stanju se polni 

znatno počasneje. Uporabnik vozila, ki bi polnil baterijo pri 50-odstotni napolnjenosti, bi 

lahko napolnil v enakem času in za enako ceno precej več kapacitete baterije kot nekdo, 

ki bi polnil pri 10-odstotni napolnjenosti (PodPoint, 2019). Baterije so različnih kapacitet, 

ki ne pomenijo nujno večjega dometa. Na polnilnici večje moči bo baterija polna znatno 

hitreje, zato je treba premisliti, kakšne cene postaviti, da niso diskriminatorne za določeno 

skupino uporabnikov.  

- Model zaračunavanja glede na moč polnjenja in odjem energije 

To je najbolj pogost in uveljavljen model polnjenja. Polnjenje na hitrih polnilnicah v 

okviru tega modela je običajno dražje, saj je vozilo hitreje polno. Težava pri tem modelu 

je visoka cena za kilovatno uro na hitrih polnilnicah oz. izrazito različne cene za enako 

količino energije. Pri končanem polnjenju ostaja nizka iniciativa za zapustitev polnilnega 

mesta, kadar je EV polno, torej ponovno problem neučinkovite izrabe.  

- Ponudba brezplačnega polnjenja strankam podjetja 

V okviru tega modela strankam, ki poslujejo s podjetjem, to ponuja brezplačno polnjenje 

na njihovih polnilnicah. Polnilnice ne prinašajo neposrednih prihodkov in so namenjene 

lažjemu poslovanju podjetja s potencialnimi strankami. Taka ponudba je še posebej 

zanimiva v turizmu in gostinstvu, pri čemer je polnilnica namenjena gostom. Podobnega 

modela se držijo tudi trgovska podjetja.  

- Naročnina na storitev polnjenja 
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Podobno kot na področju telekomunikacij lahko za polnjenje zaračunamo naročnino. V 

paketu je lahko zaobsežena določena količina energije ali časa koriščenja polnilnih mest 

ali pa gre za fiksno ceno. Tak model je še posebej smiseln v sklopu souporabe 

avtomobilov ali morebitnega agregatorja, ki bi zakupil določeno količino električne 

energije in jo prodajal naprej naročnikom.  

- Ostale možnosti 

Možni so številni modeli in kombinacije. Električno energijo na nekaterih polnilnicah 

plačajo oglaševalci, ki imajo na polnilnicah pravico predvajati reklame. Pogosto se 

pojavlja iniciativa, da bi morala biti električna energija za potrebe elektromobilnosti 

zastonj oz. subvencionirana s strani države, če bi želeli doseči želeno rast in učinek 

elektromobilnosti. Poleg tovrstnih dilem je na tako razgibanem področju, kot je polnjenje 

električnih avtomobilov, zahtevno napisati ustrezno zakonodajo. Uporabnikom bi veliko 

prinesla možnost uporabe čim večjega in preglednega spektra polnilnic s čim manjšimi 

transakcijskimi stroški kombiniranja različnih predplačniških kartic in naročniških 

modelov. Čas bo pokazal, kateri model oz. katera kombinacija bo prevladala. Pomemben 

začetni korak bo zagotovo tudi vzpostavitev evidence polnilnih postaj z vsemi podatki o 

njihovih tehničnih značilnostih ter delovanju in podatki o njihovi javni dostopnosti. Temu 

koraku lahko sledi ukrep v smislu ureditve ene pogodbe za vse sisteme.  

5 VIDIK UPORABNIKOV 

5.1 Trg električnih vozil v Sloveniji in potencialne spodbude elektromobilnosti  

V prejšnjem poglavju smo omenili Strategijo za alternativna goriva v prometnem 

sektorju. Z delnim prehodom voznega parka na elektromobilnost se nadejamo zmanjšanja 

okoljskega bremena. Slovenija je napovedala omejitev prvih registracij osebnih vozil in 

lahkih tovornih vozil kategorij M1 in MG1 ter N1, ki imajo po deklaraciji proizvajalca 

delež CO2 višji od 100 gramov na kilometer prevožene razdalje in po letu 2030 to mejo 

znižala na od 50 gramov na kilometer prevožene razdalje. Zastavljen je tudi cilj 200.000 

vozil na električni pogon in ustrezno število drugih vozil na alternativna goriva, s katerimi 

bodo izpolnjene zahteve, ki jih je Slovenija sprejela na področju okolja. 

Ministrstvo za infrastrukturo ugotavlja, da kljub hitremu razvoju tehnologij na področju 

elektromobilnosti prodaja BEV pri nas nekoliko zaostaja za želeno. Šele v zadnjem času 

je opazen porast EV, še posebej pa PHEV. V Strategiji so sprejeli optimalni scenarij, ki 

opisuje, kolikšno zmanjšanje onesnaževal bi bilo potrebno, da zadostimo evropskim 

ciljem na področju zmanjšanja emisij. Optimalni scenarij predloga Strategije predvideva 

povečanje deleža osebnih avtomobilov na alternativna goriva oziroma na alternativni 

pogon v celotnem slovenskem voznem parku avtomobilov do leta 2030 na 20 odstotkov. 

Če pa želimo doseči, da bi bila Slovenija med vodilnimi državami na področju zelene 
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mobilnosti bi morali slediti scenariju, ki predvideva, da bi imeli v voznem parku v letu 

2030 že 37-odstotni delež osebnih avtomobilov na alternativna goriva in brezogljičnih 

avtomobilov v voznem parku, kar bi pomenilo 81-odstotni delež teh vozil ob prvi 

registraciji, pri čemer bi bilo 79 odstotkov avtomobilov električnih in 2 odstotka 

avtomobilov na vodik. Pri tem je potrebno upoštevati tudi povečanje potniškega in 

tovornega prometa. Projekcije leta 2012 so predvidevale povečanje potniškega prometa 

za 18 odstotkov do leta 2010 in 30-odstotno povečanje do leta 2030. Še večje povečanje 

prometa se obeta v tovornem prometu; do leta 2020 naj bi se povečal za 12 odstotkov, do 

leta 2030 pa kar za 56 odstotkov. Tovorni promet tujih vozil naj bi se do leta 2020 povečal 

za 27 odstotkov, do leta 2030 pa za 51 odstotkov (Ministrstvo za infrastrukturo, 2017b). 

Kako se privzem EV na slovenskem trgu sklada z načrti? 

Slika 8: Število novih in vseh vozil pri nas ter načrti iz Akcijskega programa za 

alternativna vozila v prometu 

 

Prirejeno po SURS (2018) in lastno delo. 

Če si pogledamo sliko 8, lahko nazorno vidimo, da se hibridni vozni park zadovoljivo 

hitro širi, trend BEV pa precej zaostaja za želenim. Z zeleno barvo je označena rast števila 

BEV, ki bi bila potrebna za dosego zastavljenih ciljev. Po podatkih SURS je bilo konec 

leta 2018 v Sloveniji 568 novih registracij EV in 1903 nove registracije hibridnih vozil 

(SURS, 2018). Skupaj naj bi bilo na naših cestah konec 2018 1309 EV ter 4617 hibridov.  

Ker smo v Sloveniji v zaostanku za želenimi cilji rasti elektromobilnosti, bomo zaradi 

zaostankov morali poseči po različnih ukrepih. Povečanje števila EV lahko dosežemo s 

podporo in olajšavami pri nakupu in uporabi vozil tako fizičnim osebam kot podjetjem. 

EV bodo šele ob ustrezni in dovolj gosto posejani polnilni infrastrukturi postala povsem 
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primerna vozila za naše ceste in okolje. Pomembna bo tudi vloga informiranja in 

promoviranja elektromobilnosti med širšo javnostjo (Usmani in drugi, 2015).  

5.2 Stimulacije privzemanja EV – podpora nakupa posameznikov 

- Subvencije 

Vlada lahko z različnimi denarnimi in davčnimi spodbudami spodbuja in olajša nakup 

EV fizičnim in pravnim osebam.  

Trenutno sta pri nas v okviru Eko sklada naložbam v okolju prijazna vozila občanom na 

voljo kredit 59OB17 in nepovratna sredstva 64SUB-EVOB19. Kredit je možnost dobiti 

do višine stroškov naložbe 40.000 evrov oz. najmanj 1.500 evrov. Odplačilna doba je 

največ 10 let, obrestna mera pa je trimesečni EURIBOR +1,3 %. Nepovratne finančne 

spodbude so občanom na voljo za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil 

za cestni promet. Te naložbe so:  

- nakup novega/testnega vozila na električni pogon, 

- nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila ali nakup novega/testnega 

vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega,  

- predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje 

zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem. 

Nepovratna finančna spodbuda znaša: 

- 7.500 evrov za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za 

vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1, 

- 4.500 evrov za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za 

vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1, 

- 2.000 evrov za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za 

vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e, 

- 2.000 evrov za nakup novega/testnega PHEV ali za nakup novega/testnega vozila 

na električni pogon s podaljševalnikom dosega, z emisijami CO2 na izpustu, 

manjšimi od 50 gramov CO2 na prevožen kilometer razdalje kategorije M1 ali N1, 

- 1.500 evrov za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, 

predelano na električni pogon, kategorije L6e, 

- 1.000 evrov za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L3e 

ali L4e ali L5e, 

- 500 evrov za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-B 

ali L2e, 

- 200 evrov za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-A. 
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Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 odstotkov vrednosti priznanih stroškov 

naložbe. 

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 

317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske 

učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in 

plinasta goriva. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1,8 milijona evrov. 

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v 

Republiki Sloveniji (Eko sklad, brez datuma). 

Finančnim spodbudam v obliki sofinanciranja se zagotovo lahko do neke mere zahvalimo 

za bolj pogost nakup EV s strani potencialnih potrošnikov. Vseeno se pogosto pojavlja 

argument v prid dvigu zagotovljenih sredstev v ta namen in s tem povišanje posamičnih 

nepovratnih spodbud. Električni avtomobili naj bi se začeli pospešeno prodajati takrat, 

kadar bi bila njihova cena ekvivalentna ali nižja kot pri vozilih z motorji z notranjim 

zgorevanjem. Na Norveškem, ki velja za najbolj razvit trg EV, so modeli EV pogosto 

cenejši od konvencionalnih modelov. Norvežani se potemtakem za EV ne odločajo 

izključno z vidika ekološkosti, temveč tudi zaradi ekonomičnosti.  

Pri tem je potrebno poudariti, da so EV na Norveškem oproščena davkov, medtem ko je 

lastništvo avtomobila z motorjem z notranjim zgorevanjem že več časa močno obdavčeno 

in vozila dosegajo visoke cene, zaradi česar je norveški trg precej bolj drugačen od 

našega.  

Nekatera slovenska podjetja se bojijo, da bodo zaradi počasnega privzemanja 

elektromobilnosti pri nas na krivulji učenja zaostala za podjetji v deželah z bolj razvito 

elektromobilnostjo. Ta bodo imela zaradi prej pridobljenih znanj na lastnih trgih lahko 

konkurenčno prednost na našem trgu.  

Poleg sredstev, zbranih na podlagi EZ-1, bi ob enakih cenah vozil in doseganju števila 

BEV lahko poskusili zagotoviti dodaten vir za subvencije. Nekatere države (npr. Francija) 

zagotavljajo sredstva za subvencije z dvigom dajatev na vozila z visokim ogljičnim 

odtisom. 

- Spodbujanje javnih naročil 

Elektrifikacija voznih parkov v javni upravi je običajen in logičen korak k povečanju 

številu EV. Državne službe v povprečju ne prevozijo veliko razdalj in bi jih brez večjih 

težav lahko opravljali z EV. Ministrstvo za javno upravo je leta 2017 napovedalo 

udeležbo v sistemu souporabe električnih vozil (Pavšič, 2017).  

Na Pošti Slovenije so se odločili za uvedbo voznega parka EV. Ugotovili so, da se stroški 

voznega parka najprej nekoliko povečajo, a se po prvem petletnem obdobju ustalijo in se 

nato v primerjavi s konvencionalnim voznim parkom znižajo. Ekološki vozni park Pošte 
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Slovenije trenutno šteje 5 lahkih dostavnih vozil na električni pogon, 60 dostavnih 

avtomobilov s pogonom na utekočinjeni naftni plin, 60 koles na električni pogon in 20 

skuterjev na električni pogon (Pošta Slovenije, 2019).  

Vozni park EV je dober zgled in prispeva k prepoznavnosti EV na splošno in spodbuja 

tudi fizične osebe k uporabi. Grafična podoba elektromobilnosti ni zanemarljiva. Veliko 

lažje je promovirati izdelke in storitve, če so moderne in v trendu. S pravim pristopom in 

po potrebi tudi s pomočjo zunanjih partnerjev pri razvoju javne podobe lahko na državni 

ravni znatno pripomoremo k razmahu EV.  

- Zahteva po vključitvi električnih vozil v vozni park dobaviteljev 

Subjekte, ki poslujejo z javnim sektorjem, lahko ta spodbuja oz. pritiska v smeri uporabe 

elektromobilnosti. Uporabo EV lahko spodbujamo npr. z zahtevami glede povprečnih 

ravni emisij voznih parkov izvajalcev ali z zahtevami po vključitvi določenega odstotka 

EV v vozni park. Tudi znotraj občin lahko uvedemo takšne ukrepe in s tem vplivamo na 

taksije, javni prevoz, komunalna podjetja ipd.  

- Skupna javna naročila 

Manjšim občinam se splača v okvirih javnih naročil povezati med seboj in izkoristiti 

ekonomije obsega, da bi se izognili dodatnim stroškom pri nakupu električnih vozil. 

Skupna naročila zmanjšujejo časovni vložek, potreben za nakup vozi; omogočajo tudi 

izmenjavo izkušenj in večji pregled. Javna naročila zahtevajo ustrezno pripravo. Običajno 

se tovrstna naročila izvedejo v dvostopenjskem postopku s predkvalifikacijo ponudnikov 

in javnim razpisom. Tako se pridobi več informacij o prodajalcih vozil. Preveliko število 

investitorjev pri javnem naročilu je lahko težavno, saj se težje doseže dogovor o 

specifikacijah. Postopek javnega naročila je lahko zapleten za ponudnike vozil, saj niso 

nujno navajeni na skupna javna naročila. 

5.2.1 Stimulacije privzemanja EV – spodbude k uporabi 

- Omejevanje dostopa 

 

Dostop na določena območja (mestna središča, nacionalni parki) lahko na državni in 

občinski ravni z namenom zmanjšanja prometa omejujemo. Težavno je nadziranje 

tovrstnih ukrepov. Ena od možnosti je prepoznava registrskih tablic; pri nas so bile zato 

predlagane tablice zelene barve. Vozila z emisijami nad pragom lahko imajo prepoved 

dostopa do nekaterih območij ali plačajo dodatne pristojbine, kadar se uporabljajo na 

zaščitenih območjih. Omejitve dostopa so lahko aktivne ves čas ali pa v določenih 

časovnih obdobjih. Podjetja, ki bi v svoj vozni park vključila EV, bi z njihovo uporabo 

na takih področjih pridobila konkurenčno prednost. Prehod na dobavo z EV zahteva nekaj 
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napora, saj je potrebno nekatere dostavne poti začrtati na novo zaradi omejenega dosega 

in ostalih značilnosti EV.  

V Madridu so tako denimo prepovedali dnevno vožnjo znotraj središča mesta za vozila, 

ki ne dosegajo strogih okoljskih standardov. Standarde večinoma dosegajo samo EV in 

hibridna vozila. Izjema velja za stanovalce in lastnike dovolilnic, ki lahko uporabljajo 

svoja obstoječa vozila, dokler se ne odločijo za menjavo avtomobila. Vozila z visokimi 

emisijami lahko tamkajšnje ceste uporabljajo v nočnem času, kadar je prometa manj. 

Prepoved so uvedli zaradi dolgoletnih presežkov emisij zabeleženih znotraj mesta, ki 

vplivajo tudi na zdravje prebivalcev (Schmid, 2018).  

- Prednostni pasovi in parkirišča 

 

Parkirišča po znižanih cenah ter dostop do prednostnih pasov sta pogosto omenjeni in 

uporabljani spodbudi elektromobilnosti. Prednostni pasovi so vozni pasovi rezervirani za 

taksije, javni prevoz in vozila z več potniki. Priljubljeni so znotraj večjih mest; pri nas 

zaradi majhnosti države in mest niso zelo pogosti. Pri popustih pri cenah parkiranja gre 

pri odločitvi za popust za ravnovesje med izgubljenim prihodkom občine in pozitivnimi 

učinki spodbude na podobo mestnega prometa. Upoštevati moramo tudi negativen odziv 

neuporabnikov EV, še posebej če se počutijo zapostavljane. Povečevanje števila parkirnih 

mest, čeravno na račun elektromobilnosti, ni smiselna rešitev, če upoštevamo željo po 

zmanjšanju števila avtomobilov v mestih. Pravna podlaga za tovrstne posege v promet 

mora biti pripravljena na državni ravni v izogib tožbam. Tovrstni ukrepi gredo z roko v 

roki z vzpostavitvijo ustrezne polnilne infrastrukture, kot smo navedli v prejšnjem 

poglavju. Pri vzpostavljanju prednostnih pasov se soočamo s težavnostjo preverjanja 

vozil, ki imajo dejansko pravico do vožnje po njih; postavitev sistema kamer je 

stroškovno neučinkovita. Pri kontroli bi lahko uporabljali predlagane zelene tablice ali 

posebne nalepke, čipe ipd.  

- Oprostitev oz. znižanje cestnine 

Oprostitev cestnin za BEV ali PHEV oz. uporaba znižane tarife je še ena od potencialnih 

spodbud za pospeševanje elektromobilnosti. Glede na to, da je velik del države znotraj 

dometa enega polnjenja EV, bi bila to zanimiva spodbuda za naš prostor (Usmani in drugi, 

2015). Primeri tovrstnih ukrepov izhajajo iz Norveške (The Local Norway, 2018), Irske 

in Španije (Usmani in drugi, 2015).  

5.3 Izzivi pri prodaji električnih vozil 

V tem poglavju se bomo posvetili prednostim in slabostim EV, ki vplivajo na njihovo 

prodajo. 
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5.3.1 Izzivi s strani uporabnikov 

- Električna vozila so predraga ter omejena z dosegom 

Najpogostejša argumenta proti nakupu EV sta zagotovo njihova cena in omejen doseg 

(Melliger, Van Vliet & Liimatainen, 2018). Najdražja komponenta EV, ki je tudi najbolj 

povezana z dosegom, je baterija. Cena baterij je danes približno 176 dolarjev na kilovatno 

uro električne energije; že leta 2025 naj bi se cena prepolovila na 87 dolarjev na kilovatno 

uro, kot navajajo pri Bloomberg New Energy Finance. V evrih to znaša 160 evrov in 80 

evrov. Za primerjavo se avtomobil Chevrolet Bolt EV ponaša s 60 kilovaturno baterijo, 

Tesla Model S pa s 100 kilovaturno (Valdes-Dapena, 2019). Posledično se bo znižala tudi 

cena avtomobilov. Nissanov model Leaf je leta 2010, ko so ga predstavili, stal 35.000 

dolarjev ob dosegu 120 kilometrov. Osnovna verzija Nissan-a Leaf-a leta 2019 stane 

29.000 dolarjev in ponuja 270 kilometrov dometa. Cena tega modela je pri nas 27.590 

evrov. Obstaja tudi dražja različica z dometom 370 kilometrov, vendar ta pri nas ni na 

voljo. V obdobju desetletja se je cena Nissan-a Leaf-a zmanjšala za skoraj petino; njegov 

domet se je več kot podvojil. Podobno se je zgodilo tudi z ostalimi EV. 

Skupaj z napredkom na področju cene in zmogljivosti baterij EV narašča tudi njihova 

atraktivnost na trgu avtomobilov. Ključni faktor atraktivnosti je po mnenju strokovnjakov 

domet EV. Vozila z daljšim dometom namreč zraven zmanjšane zaskrbljenosti voznikov 

tudi bolje ohranjajo svojo vrednost. Nekatera vozila, kot je npr. Chevrolet Bolt EV na 

ameriškem trgu rabljenih avtomobilov na ceni ne izgublja prav nič hitreje kot ostali 

Chevroletovi modeli vozil z motorji z notranjim zgorevanjem.  

- Drugačna miselnost uporabnikov 

Z elektromobilnostjo je povezana tudi drugačna miselnost uporabnikov vozil. Lastniki 

EV pri polnjenju njihovih avtomobilov razmišljajo drugače kot lastniki avtomobilov z 

motorji z notranjim zgorevanjem. Zaradi uveljavljene obstoječe infrastrukture je obisk 

bencinske črpalke popolnoma običajen postopek. Črpalke so locirane ob prometnih 

cestah in njihov obisk običajno traja le nekaj minut. Polnjenje EV poteka drugače. 

Običajno se EV priključijo na napajanje takrat, ko smo dosegli destinacijo oz. se nekje za 

dlje časa ustavimo. Čeprav se tehnologije na področju polnjenja baterij stalno 

izboljšujejo, polnjenje EV verjetno še nekaj časa ne bo samo hiter postanek. Zato je 

najbolje, da so polnilna mesta postavljena tam, kjer so avtomobili lahko parkirani dlje 

časa, torej v garažah, na delovnih mestih ali nakupovalnih centrih.  

Kljub temu se EV ne bodo masovno prodajala dokler vozniki ne bodo imeli občutka, da 

lahko opravijo občasno vožnjo na daljšo razdaljo brez skrbi. V taki obliki potovanja 

pomen občutno pridobijo hitra polnilna mesta ob avtocestah in prometnicah. Tovrstno 

mrežo smo začeli ob avtocestnem križu vzpostavljati tudi pri nas in jo nameravamo 

nadgrajevati in širiti tudi drugam (Vlada Republike Slovenije, 2018). Potencialni kupci 

morajo vedeti, da so možnosti polnjenja na voljo, saj s tem premagamo miselno oviro 
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strahu pred pomanjkanjem polnilnih mest. V ta namen bi bilo optimalno s ponudbo 

polnilnic zmeraj nekoliko prehitevati povpraševanje po njih.  

Nekoliko drugače izgleda tudi način vožnje električnega avtomobila. Pri mestni vožnji 

EV bolj privarčujejo z energijo kot pri vožnji zunaj mesta oz. kombinirani. Kadar vozimo 

z višjo hitrostjo pri npr. avtocestni vožnji, EV porabijo relativno več energije kot 

avtomobili z motorji z notranjim zgorevanjem. Posledično veliko uporabnikov EV 

prilagodi svojo potovalno hitrost omejitvam na avtocesti. Nekaterim zahtevnejšim 

voznikom tak način vožnje manj ustreza, saj so navajeni večjih hitrosti, pri katerih bi 

domet EV trpel. Na vsak način se pri nižjih hitrostih prihrani več energije kot pri višjih 

in je taka vožnja neprimerno bolj ekološka. EV so zelo primerna rešitev za mestno vožnjo; 

na daljše relacije pa je potrebno nekaj dodatnega načrtovanja (Milač, 2019).  

5.3.2 Izzivi s strani prodajalcev električnih vozil 

- Problematika oglaševanja električnih vozil 

Posebno poglavje pri prodaji EV je njihovo oglaševanje. Elektromobilnost se oglašuje 

kot zelena, ekološka, varčna in ekonomična. Poleg tega, da so tovrstni slogani pogosto 

dolgočasni, se potencialni kupci pogosto počutijo prisiljene k nakupu. Pogost argument 

je, da se ne ozirajo na okolje in si izbirajo napačna vozila. Ljudje na splošno ne marajo 

prisile in se pogosto odločajo za nasprotno, kar jim je bilo sugerirano. 

Poljudnoznanstveno ta efekt poznamo kot obratno psihologijo (Nisen, 2013; Miller, 

2016). Pri investiciji v električni avtomobil vidijo preveč oziranja na druge, sami pa ne 

vidijo pravih koristi, morda celo več težav. Boljši pristop pri prodaji EV bi bil njegovo 

izpolnjevanje potrošnikovih potreb in dokazovanje, da se te lahko izpolnijo tukaj in sedaj. 

Poudarek bi moral biti na pozitivnih lastnostih EV, kakršne so denimo manj servisov, 

cenejši pogonski vir energije, elegantnejša vožnja, tišina, ugodna mestna poraba ipd. 

Resnično bodo EV zaživeli takrat, kadar jih ne bo treba primerjati z avtomobili na motor 

z notranjim zgorevanjem in njihovi vozniki ne bodo več igrali vloge posebnežev 

(Thwaite, 2010).  

- Iniciativa prodajalcev pri prodaji električnih vozil 

Eden od izzivov pri prodaji EV je tudi iniciativa prodajalcev vozil (Deaton, 2019). 

Prodajati EV je težavno zaradi več razlogov. Prvi je zagotovo relativno nova tehnologija 

in uvajanje le-te potrebuje svoj čas na krivulji učenja. Šele po določenem času bo 

marsikateri trgovec lahko potencialnim kupcem svetoval na način, kakršen lahko danes 

svetuje pri konvencionalnih avtomobilih. Tudi ponudba EV pri trgovcih, ki ponujajo 

samo eno ali dve znamki, ni preveč široka. Pogosto je potrebno zraven avtomobila 

ponuditi ustrezno polnilno opremo ali ustrezne napotke v zvezi s polnjenjem. S tem je 

povezana dodatna poraba časa in stroškov ter priprava novih poslovnih modelov (Proff 

& Szybisty, 2018a).  
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Drugačen je tudi postopek vzdrževanja. EV potrebujejo manj servisa, ki pa je drugačen 

kot pri avtomobilih z motorji z notranjim zgorevanjem. To pomeni, da je potrebno 

dodatno izobraževanje servisnega osebja; pri baterijah se pojavi delo z visokimi 

napetostmi; za delo z njimi potrebujemo ustrezno opremo. Ukrep vzpostavitve servisa EV 

torej potrebuje dodatne investicije. Te se bodisi ne povrnejo bodisi čez veliko časa. Zaradi 

manj servisa se porabi tudi manj nadomestnih delov. Višji stroški in manjši prihodki 

znižujejo prihodnje dobičke. V študiji, objavljeni v knjigi Herausforderungen für den 

Automobilhandel durch die Elektromobilität, so preračunali, da prehod na 

elektromobilnost pomeni občutno nižji delež dobička za prodajalce vozil, in sicer v 

povprečju iz 2,07-odstotnega dobička pri tradicionalni ponudbi na 0,65-odstotni dobiček 

pri elektromobilnosti, pri čemer ne moremo spregledati, da gre za znatno relativno razliko 

med vrednostima (Proff & Szybisty, 2018a, stran 137). Tovrstni preračuni kažejo na 

potencialno možnost zaviranja tehnologije s strani prodajalcev; redkeje se jih npr. odprto 

oglašuje. V primeru povečane prodaje EV lahko pričakujemo zmanjšanje tega pojava, saj 

se bo zaradi efekta ekonomije obsega cena EV zmanjšala, cena konvencionalnih 

avtomobilov pa povečala ali ostala približno ista. Tudi izbira med različnimi modeli EV 

bo večja in možnosti za kupce bodo bolj atraktivne. To bo pomenilo tudi večje dobičke 

prodajalcem iz EV (Vales-Dapena, 2019) in morda pomeni novo poslovno priložnost.  

Poleg visokih investicij na področje servisa trgovce pestijo tudi visoki stroški nakupa 

testnih avtomobilov. Veliko kupcev sicer zanimajo EV in si želijo testnih voženj. Vozniki 

se na testnih vožnjah sicer odzivajo pozitivno, vendar se za nakup EV nato ne odločajo 

veliko pogosteje. Eden od razlogov za to je višja poraba vozila na testiranju. Kadar EV 

vozimo kot vozilo na motor z notranjim zgorevanjem, je poraba lahko zelo visoka in 

odvrne voznike od nakupa. Tudi učenje vožnje EV traja nekaj časa, čeprav ni težje od 

vožnje konvencionalnega avtomobila s prestavno ročico. To od prodajalcev terja nakup 

testnih vozil. Ta so za prodajalce draga – tako zaradi stroškov nakupa kot tudi težav pri 

kasnejši prodaji. Težava pri testnih in rabljenih EV je nejasnost okrog njihove vrednosti. 

Ker gre za mlad trg vozil, ni popolnoma jasno, kako izrabljene so po določenem času 

uporabe baterije vozil. Prav tako je težko oceniti stroške servisiranja in popravil. Kupci, 

ki vstopajo na trg elektromobilnosti, si želijo nova vozila in ne rabljenih. Zato je testna 

EV zelo težko prodati in prodajalcem pomenijo zelo visok strošek. Vseeno so podatki, ki 

so na voljo po nekaj letih uporabe EV spodbudni; kapaciteta baterij se po približno 

200.000 kilometrih v povprečju zmanjša zgolj za 10 do 15 odstotkov (Voelcker, 2017).  

- Zahtevnost prodaje poslovnim kupcem 

Poslovni kupci so še eden od trdih orehov pri prodaji EV. Zanimanja za to obliko 

mobilnosti pri njih sicer ne manjka, vendar predvsem zaradi dejstva, da se nanje v tem 

oziru pogosto izvaja politični pritisk. Integracija elektromobilnosti v vozne parke podjetij 

sicer pozitivno vpliva na javno podobo podjetja, a je cenovno nakup EV za številna 

podjetja ovira, zato lahko prehod voznega parka na EV ostane le pri promociji (Proff & 

Szybisty, 2018a).  
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- Prehod na elektromobilnost spreminja vloge prodajalcev vozil 

Veriga vrednosti v prodaji vozil se bo v okvirih elektromobilnosti spremenila. Avtocentri 

se bodo v prihodnosti intenzivneje ukvarjali s storitvami mobilnosti. Ena od njih je e-

carsharing, souporaba električnih avtomobilov, ki se ji bomo posvetili v naslednjem 

poglavju. Kot smo omenili v poglavju o porabi elektromobilnosti, se lahko uveljavijo kot 

upravitelji e-flote, torej kot koordinatorji določenega voznega parka EV. Ena od možnosti 

je razširitev ponudbe tudi na polnilno infrastrukturo. V tem primeru bi se lahko 

osredotočili na dobavo polnilne infrastrukture, najem in vzdrževanje polnilne 

infrastrukture, stenskih omaric ali polnilnih postaj ter na energetske pogodbe z zeleno 

električno energijo. Potencialna podjetniška priložnost leži tudi pri zmanjšanju tveganj za 

kupce z zavarovanjem električnih vozil in sprejemanjem baterij za recikliranje in 

recikliranje. Na vsak način bodo prodajalci vozil primorani izboljšati svoje kompetence 

na področju elektromobilnosti.  

5.4 Souporaba električnih avtomobilov 

Področje, kjer bo elektromobilnost zagotovo igrala pomembno vlogo, je souporaba vozil 

(angl. carsharing). Področje souporabe vozil je široko. Obsega storitve mobilnosti od 

deljenega lastništva, lastništva temelječega na naročnini, storitve 'rent-a-car', souporabe 

vozil s fiksnimi lokacijami in souporabe vozil s prosto parkiranimi vozili do deljenih 

prevozov. V tem magistrskem delu z besedo carsharing označujemo predvsem storitvi 

souporabe vozil s fiksnimi lokacijami ter souporabo vozil s prosto parkiranimi vozili. 

Carsharing se od dobro uveljavljenega 'rent-a-car'-a v prvi vrsti razlikuje po trajanju 

storitve. Pri carsharingu gre za izposojo vozil za nekaj ur oz. minut, medtem ko gre pri 

'rent-a-car'-u večinoma za večdnevno izposojo. Uporabniki sistema imajo dostop do 

voznega parka vozil, ki si jih lahko po potrebi izposodijo. V skladu z dolžino izposoje se 

uporabniku zaračuna znesek, ki poleg uporabnine vključuje tudi vzdrževanje, 

zavarovanje, gorivo in pogosto tudi parkirnino vozila. Storitev carsharinga je na začetku 

zahtevala, da se izposojena vozila po uporabi vrnejo na določeno parkirno mesto, 

večinoma tisto, s katerega so bila odpeljana. To je tako imenovana souporaba vozil s 

fiksnimi lokacijami. Sčasoma so nekateri ponudniki začeli ponujati tudi oblike 

carsharinga, kjer izposojenih vozil ni potrebno vračati nazaj na prvotno lokacijo, temveč 

se lahko pustijo kjerkoli znotraj dogovorjenega območja v okolici. Ta v nekaterih velikih 

mestnih območjih po svetu obsega tudi do 100 kvadratnih kilometrov. Tej obliki 

carsharinga rečemo souporaba vozil s prosto parkiranimi vozili (angl. free-floating 

carsharing); uporablja se tudi izraz enosmerna souporaba vozil (angl. one-way 

carsharing) (Wikipedia, 2019a). Carsharing načeloma ni omejen z delovnim časom 

poslovalnice; rezervacijo, prevzem in vračilo vozila si uredijo uporabniki sami. 

Uporabniki plačujejo članarino; pri včlanitvi se preveri njihovo dovoljenje za vožnjo in 

vzpostavi sistem plačevanja. Za uspešno poslovanje podjetij na področju souporabe vozil 
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je zelo pomembna lokacija vozil; ta so običajno dobro dosegljiva z javnim prevozom. 

Vozni park je redno vzdrževan in servisiran, vendar po potrebi in ne nujno po vsaki 

uporabi vozila.  

Registrirani uporabnik, ki bi se rad peljal z vozilom v souporabi, lahko tega rezervira 

preko aplikacije na mobilnem telefonu ali računalnika. Aplikacija pokaže, na kateri 

lokaciji je najbližji avtomobil. Ko uporabnik prispe do želenega vozila, lahko tega 

odklene s pomočjo kartice in telefona ter ga odpelje. Po zaključeni uporabi vozilo v 

primeru souporabe vozil s fiksnimi lokacijami vrne na isto parkirišče; v primeru 

souporabe vozil s prosto parkiranimi vozili ga parkira znotraj dogovorjenega območja 

(Cambio-carsharing, 2019; Avant car, 2019).  

Carsharing je najbolj uveljavljen na trgih z gosto urbano populacijo. Na redkeje 

poseljenih območjih je zaradi večjih razdalj in pomanjkanja alternativnih oblik mobilnosti 

manj uspešen. V mestu lahko vozila v souporabi teoretično nadomeščajo vsa osebna 

vozila v gospodinjstvu. Na podeželju se njihov potencial začne pri nadomeščanju drugega 

vozila, torej za manj nujne opravke.  

Kadar imajo vozila, namenjena souporabi električni pogon, govorimo o e-carsharingu. E-

carsharing združuje dve moderni veji razvoja tehnologij mobilnosti: elektromobilnost kot 

novo tehnologijo mobilnosti ter souporabo vozil kot novo organizacijsko obliko 

mobilnosti (Rid, 2018). Zaradi kombinacije pozitivnih lastnosti so EV zelo primerna za 

souporabo vozil. V nadaljevanju si bomo pogledali, kateri potenciali, aktualni akterji in 

faktorji uspeha ter možne ovire so povezane s sistemom e-carsharinga. 

Souporaba avtomobilov je med širši krog uporabnikov prešla v ZDA v začetku prejšnjega 

desetletja. Na evropskih trgih se njihova popularnost povečuje zadnje desetletje. Večja 

avtomobilska podjetja v zadnjih letih pospešeno vlagajo v storitve souporabe. Daimlerjev 

Car2Go in BMW-jev DriveNow sta leta 2019 združila storitvi carsharinga pod imenom 

Share Now. Ta bo le del skupnih vlaganj obeh krovnih podjetij v širše področje prihodnje 

mobilnosti; s tem dejanjem se priključujeta ostalim ambicioznim podjetjem, ki si želijo 

biti bodoči akterji na področju osebne mobilnosti. V povezavi z avtomatizacijo prometa, 

na katero ciljajo podjetja, kakršna sta Uber in Lyft, imata tako souporaba avtomobilov 

kot tudi elektromobilnost velik potencial (Wikipedia, 2019a).  

V Sloveniji storitev e-carsharinga ponuja podjetje za izposojo avtomobilov AvantCar pod 

imenom Avant2Go. Storitev je izvedena v obliki souporabe vozil s fiksnimi lokacijami. 

Registriran uporabnik s pomočjo mobilne aplikacije rezervira vozilo. Po uporabi ga vrne 

na eno od parkirišč v uporabi podjetja Avant2Go. Poleg storitev za fizične osebe ponujajo 

tudi naročniške pakete za podjetja. Storitev je na voljo v Ljubljani, Mariboru, Kranju, 

Murski Soboti ter na Letališču Jožeta Pučnika (Avant car, 2019).  
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5.4.1 Potenciali souporabe električnih avtomobilov 

Car sharing ima opazen potencial za zmanjšanje števila vozil na cestah. Posledično 

povečuje število parkirnih mest, ki so na voljo v mestih, ali pa spreminja njihovo 

namembnost. Dosedanja parkirna mesta so tako lahko namenjena drugačni uporabi in so 

na voljo drugim udeležencem v prometu ali pa se lahko uporabljajo za izboljšanje 

kakovosti življenja v stanovanjskih ulicah. Veliko bolj učinkovita je v tem oziru 

souporaba vozil s fiksnimi lokacijami, saj ta, kakor nam pove že ime, pretežno zavzemajo 

parkirna mesta, ki so zanje namenjena. Študije navajajo znižanje povprečnih prevoženih 

kilometrov na leto pri uporabnikih carsharinga. Martin, Shaheen & Lidicker iz leta 2010 

navajajo med 27 in 43 tisoč, Ryden in Morin iz leta 2005 pa med 30 in 45 tisoč. Vozila v 

souporabi se iz stroškovnih razlogov pogosteje gibljejo v prometu ter posledično manj 

zasedajo parkirne prostore znotraj mest.  

Uporaba carsharinga povečuje občutljivost na stroške mobilnosti pri uporabnikih. Stroški 

za naročnike postanejo fiksni namesto vsaj na videz variabilni kot pri vozilih v privatni 

lasti. To lahko spodbudi uporabnike k spreminjanju svojih mobilnostnih navad. Nekatere 

od teh navad so lahko bolj prijazne okolju; prav tako so lahko zaradi izogibanja 

dolgoročni naložbi v zasebni avtomobil. Navade ljudi se običajno spremenijo, kadar pride 

do 'kritičnih situacij', ki zahtevajo spremembo paradigme. Souporaba EV ima tako tudi 

potencial za premostitev predsodkov potencialnih uporabnikov pred elektromobilnostjo 

in doseganje večje razširjenosti te inovativne tehnologije. E-carsharing namreč omogoča 

uporabnikom, da z nizkimi vstopnimi stroški preizkusijo uporabo EV. 

Uporaba carsharinga za mobilnostne namene podjetij koristi njihovemu image-u 

inovativnosti in ekološkosti. Enako velja tudi za vozne parke javnega sektorja. Pri obojih 

je pomemben faktor tudi potencialno nižanje stroškov.  

Souporaba avtomobilov lahko zapolni mobilnostne vrzeli na področju javnega prometa, 

saj ponudbo javnega prevoza smiselno širi in dopolnjuje. Poleg zapiranja vrzeli v omrežju 

javnega prevoza bi e-souporaba avtomobilov lahko zagotovila tudi možnost povezave na 

»prvem in zadnjem kilometru«, torej med izhodiščem ali ciljem potovanja in najbližjo 

postajo. Z uvedbo tega ukrepa bi se predvidoma povečala tudi uporaba javnega prevoza, 

kar pomeni poslovno priložnost tudi zanje. S sodelovanjem s ponudniki avtomobilskih 

storitev bi lahko okrepili obstoječo ponudbo, pritegnili nove kupce, izboljšali svojo 

podobo in zmanjšali pomanjkljivosti v njihovi ponudbi. Zaradi večje poseljenosti mestnih 

območij je potencial souporabe avtomobilov v mestih večji kot na podeželju, vendar je 

ponekod možna kanibalizacija ponudbe med ponudniki carsharinga in javnega prevoza. 

S pametno planirano kombinacijo obeh se lahko temu izognemo.  

Še posebej pomemben potencial ima e-carsharing pri vzdrževanju primerno nizkih 

lokalnih mejnih vrednosti emisij trdih delcev, CO2, NO2, hrupa. Pomembno k temu 

prispeva tudi že omenjeni premik h kombinirani ponudbi javnega prevoza ter zmanjšanje 
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potreb po parkirnih mestih. Souporaba avtomobilov naj bi bila sposobna zmanjšati 

emisije toplogrednih plinov za več kot za tretjino (Martin & Shareen, 2011). K temu 

pojavu med drugim prispeva potencialna zamenjava v povprečju večjih zasebnih vozil z 

v povprečju manjšimi vozili v souporabi. Ne le pri vrednosti lokalnih emisij, temveč tudi 

pri celotni okoljski bilanci so baterijska EV bolj ekološka kot vozila z motorji z notranjim 

zgorevanjem. Čeprav se tudi znotraj souporabe uporablja večinoma konvencionalna 

vozila z motorji z notranjim zgorevanjem, se v vozne parke vedno bolj integrirajo tudi 

EV.  

Možnost e-carsharinga pripomore tudi k večji atraktivnosti stanovanjskih sosesk. Bivalna 

lokacija je osrednja točka odločitev pri planiranju osebne mobilnosti. Storitve mobilnosti, 

ki so na voljo v bližini stanovanja, vplivajo na navade posameznikov. Zagotavljanje 

storitve souporabe avtomobilov neposredno tam, kjer se večina potovanj začne ali konča, 

je zato pomemben faktor pri pospeševanju njene uporabe, še posebej dlje od središča 

mesta. Ker zagotavljanje sistema delitve avtomobilov v novih soseskah omogoča nove 

načine življenja, je pomembno, da se pri načrtovanju novih stanovanjskih objektov 

upošteva možnost montaže priključkov za napajanje EV (Rid, 2018).  

Težava v podeželskih okoljih je višja gostota motornih vozil glede na število prebivalcev. 

Poleg tega je potrebno upoštevati nižjo gostoto poseljenosti. Posledično je vzpostavitev 

delujočega sistema v takem okolju zahtevna s stališča zagotovitve ustreznega osebja in 

zajetnega finančnega zalogaja ter prav tako s stališča navad ljudi. V Sloveniji tudi 

podeželska okolja s stališča razdalje niso zelo oddaljena od mestnih, kar olajša 

potencialno vzpostavitev tovrstne storitve tudi v ruralnih okoljih. Za doseganje 

optimalnih rezultatov na področju ponudbe souporabe avtomobilov je potrebno 

sodelovanje z lokalnimi podjetji ali pa ponudba carsharinga podjetjem. Tako se najlažje 

doseže optimalno obremenjenost vozil. Na podeželju ima souporaba avtomobilov 

priložnost grajenja skupnosti in krepitve lokalne identitete. Prav tako lahko zagotavlja 

ljudem brez lastnih prevoznih sredstev mobilnost tudi na večjih razdaljah, kar omogoča 

njihovo osebno neodvisnost od tretjih oseb (pri nakupovanju, prostočasnih dejavnostih 

itd.). Sončne ali vetrne elektrarne v upravi lokalnih skupnosti lahko poskrbijo za oskrbo 

vozil z električno energijo in tako spodbujajo okoljsko učinkovitost vozil neposredno v 

domačem okolju. S stališča parkiranja podeželska območja nudijo več manevrskega 

prostora kot mestna območja, saj na podeželskih območjih prevladujejo enodružinske in 

dvostanovanjske hiše ter zasebna parkirišča. Posledično je več možnosti za vzpostavitev 

polnilne infrastrukture in kapacitet za proizvodnjo energije. Poleg tega se lahko v 

infrastruktura za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov uporablja za 

povezavo lokalnega energetskega sistema in prometnega sistema. Električna vozila se v 

tem okviru lahko uporabljajo kot hranilnik energije v sistemu V2G (Rid, 2018). 
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5.4.2 SWOT analiza e-car sharinga  

SWOT analiza souporabe električnih avtomobilov je v tabeli 5. Njihov razširjen opis je v 

prilogi 4. 

Tabela 5: SWOT analiza e-car sharing-a 

PREDNOSTI 

Organizacija 

Sinergije z ostalimi deležniki 

Povezava s ponudniki javnega prometa 

Prilagodljiva uporaba 

Marketing 

Strateški pristop 

Aktivna komunikacija z uporabniki 

Lokacija 

Vidnost, dosegljivost, bližina javnega 

prometa, pokritost mobilnega omrežja 

Polnilna infrastruktura in vozila 

Optimizirana uporaba polnjenja 

Uporaba atraktivnih vozil več razredov 

Kombinirana ponudba zanesljivih vozil 

SLABOSTI 

Organizacija 

Visoki stroški 

Koordinacija uporabnikov 

Marketing 

Adaptacija na nov način uporabe 

Lokacija 

Ocena potencialne donosnosti lokacij 

Polnilna infrastruktura in vozila 

Stroški izgradnje polnilnic 

Potreba po prostoru za polnilnice 

Koordinacija polnjenja 

Več vloženega truda uporabnikov pri EV 

PRILOŽNOSTI 

Organizacija 

Povezava s podjetji in javnimi ustanovami 

Izkoriščanje programov sofinanciranja 

Marketing 

Vključitev lokalnih akterjev 

Moderna in ekološka vrsta mobilnosti 

Lokacija 

Integracija v razvojne načrte mobilnosti 

lokalnih skupnosti 

Polnilna infrastruktura in vozila 

Spodbude elektromobilnosti s strani 

lokalnih skupnosti 

Dovoljšen doseg EV v mestnem okolju 

Nižji stroški vzdrževanja EV 

NEVARNOSTI 

Organizacija 

Koordinacija polnjenja EV 

Motivacija uporabnikov za souporabo 

Marketing 

Deloma negativen image 

elektromobilnosti 

Motivacija za souporabo in njeno 

dojemanje 

Lokacija 

Slaba opaznost, dostopnost parkirnih mest 

Namembnost potencialno donosnih 

lokacij 

Polnilna infrastruktura in vozila 

Polnilna infrastruktura v konici uporabe 

Trajanje rabe polnilnice 

Negotovost uporabnikov pri polnjenju EV 

Visoki stroški nakupa EV 

Višja zahtevnost načrtovanja vožnje z EV 

 

Prirejeno po Rid (2018). 

Narejena SWOT analiza kaže, da ima souporaba električnih vozil tako pozitivne kot tudi 

negativne plati. Gre za prilagodljivo in okolju prijazno obliko mobilnosti, ki bi se lahko 

vključila med prihodnje transportne alternative. Vseeno pa je povezana z visokimi stroški 

ter uporabo tehnologij, ki se jih družba še ni popolnoma navadila. Čas bo pokazal, v 
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kakšnem obsegu bo souporaba električnih vozil prisotna v prihodnje; zadnjo besedo bodo 

navsezadnje imeli uporabniki.  

 SKLEP 

Elektromobilnost se uveljavlja tako globalno kot tudi v Sloveniji. Kot članica Evropske 

unije Slovenija sledi njenim direktivam in smernicam tudi na tem področju. Trendi se 

nagibajo k omejevanju uporabe vozil z motorji z notranjim zgorevanjem, zniževanju 

emisij toplogrednih plinov, proizvodnji ter shranjevanju električne energije, proizvedene 

iz obnovljivih virov. Znatno povečanje deleža električnih vozil v prihodnosti je 

ambiciozen cilj, vendar glede na dejstvo, da je elektromobilnost skupni imenovalec 

naštetim trendom, vse večja težnja k temu ne preseneča. Hiter prehod na elektromobilnost 

tako Sloveniji, kot tudi ostalim članicam povzroča številne izzive.  

Slovenskemu elektroenergetskemu omrežju bi pomenil visoko obremenitev; vprašljivo je 

tudi, v kolikšni meri bi ga slednje preneslo. Obremenitev s stališča porabljene električne 

energije v primeru scenarija z 20-odstotnim deležem elektromobilnosti bi moralo biti z 

obstoječimi kapacitetami in smiselnim razporejanjem proizvedene električne energije 

omrežje sposobno prenesti. Veliko bolj zahtevno bi bilo, če bi si želeli energetske potrebe 

elektromobilnosti pokriti z zelenimi viri električne energije. Zanje bodo potrebne 

investicije v dodatne proizvodne kapacitete iz obnovljivih virov. Težavno je tudi stanje 

elementov distribucijskega omrežja, saj so nekateri od njih dotrajani in nujno potrebni 

zamenjave. V primeru visokega deleža elektromobilnosti bi prišlo do preobremenitve 

vodov in posledičnega predčasnega staranja materiala. Kljub vsemu naj bi bila 

distribucijska omrežja sposobna prenesti stresno obremenitev njegovih elementov pri 25-

odstotnem deležu elektromobilnosti. 

Električna vozila bodo lahko v prihodnosti doprinesla k zmanjšanju obremenitev 

elektroenergetskega sistema s pomočjo nadzorovanega in pametnega polnjenja. Že danes 

se lahko uporabijo neizkoriščene proizvodne kapacitete v nočnem času. Na vsak način 

gre pri aktivni vpeljavi elektromobilnosti v elektroenergetsko omrežje za novo poslovno 

priložnost tako za male proizvajalce električne energije kot tudi za elektroenergetska 

podjetja in njihove koordinatorje. Skupaj z novimi vlaganji v elektroenergetska omrežja 

bi morala zagotoviti funkcionalno okolje za uporabo elektromobilnosti. 

Pri pridobivanju surovin in proizvodnji električnih vozil ima slovenska industrija stransko 

vlogo. Največji akterji na tem področju so gospodarstva azijskih držav, še posebej 

kitajsko. Posledično v tej fazi življenjskega cikla elektromobilnosti Slovenija nima 

pretirane moči pri odločanju. Za ugoden nadaljnji ekološki razvoj bo pomembno aktivno 

sodelovanje pri oblikovanju regulativ Evropske unije in spodbujanje pozitivnih smernic. 

Za Slovenijo je bolj pomembna faza uporabe električnih vozil, kjer je ključnega pomena 

vključevanje zelenih virov električne energije v omrežje in zmanjšanje vršnega 
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povpraševanja po električni energiji. Oboje gre z roko v roki s povečevanjem deleža 

proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter ojačenjem omrežne infrastrukture 

in pametnim polnjenjem električnih vozil. V fazi ponovne uporabe in reciklaže električnih 

vozil se ponujajo priložnosti predelave in izrabe še neizrabljenih materialov, ki se lahko 

v prihodnosti pokažejo kot ne le ekološko temveč tudi gospodarsko pomembni z ozirom 

na znatno odvisnost Evropske unije od uvoza surovin. 

V Sloveniji spodbujamo privzemanje elektromobilnosti z različnimi stimulacijami. Te 

obsegajo fiskalne spodbude pri nakupu in obdavčenju električnih vozil, vključevanje 

električnih vozil v javna naročila, sofinanciranje postavitve polnilnih postaj večjih moči 

ter pripravo številnih ukrepov in priporočil v prid uporabi električnih vozil. V prihodnosti 

bo pomembno ustrezno uvajanje polnilne infrastrukture, pri čemer bo potrebno poskrbeti 

za njeno skladnost, dostopnost, varnost vseh udeleženih in kvalitetno ponudbo polnjenja. 

Slednjo bomo lahko dosegli z jasnimi cilji, urejeno zakonodajo ter ugodnim 

konkurenčnim okoljem, ki bo uporabnikom ponudilo njihovim potrebam ustrezno 

možnost polnjenja vozil. 

Za dosego želene gostote privzemanja električnih vozil bo v prihodnosti potrebno 

elektromobilnost dodatno stimulirati. Poleg fiskalnih spodbud so možne tudi spodbude k 

uporabi električnih vozil, bodisi z omejevanjem dostopa konvencionalnim vozilom na 

določena območja, bodisi z olajšanjem dostopa električnim vozilom na ista območja. K 

povečani motivaciji za uporabo električnih vozil v prihodnosti bodo pripomogli tako nižja 

cena in večji domet električnih vozil, kot tudi sprejemanje drugačnega načina uporabe 

avtomobila. Razlike pri uporabi električnih in konvencionalnih vozil bodo manjše, a se v 

okvirjih elektromobilnosti vseeno obetajo spremembe v verigi vrednosti prodaje vozil. 

Uveljavljati se bodo začele storitve, kakršna je souporaba avtomobilov. S pomočjo novih 

tehnologij in voznih konceptov se tako ustvarjajo nove poslovne priložnosti in nove 

rešitve aktualnih problemov.  
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Priloga 1: Tehnologije na področju elektromobilnosti 

Tipologija avtomobilskih pogonov  

Skozi dolgo zgodovino avtomobilnosti se je uveljavilo veliko različnih tipov pogona. V 

tabeli 6 so razdeljene različne vrste pogonov avtomobilov. O elektromobilnosti govorimo 

predvsem takrat, kadar je vozilo sposobno samostojne vožnje na električni pogon. V 

magistrskem delu se posledično zanimamo tako za električna vozila kot tudi za hibridna 

vozila, ki so sposobna samostojne vožnje na električni pogon.  

Tabela 6: Tipologija avtomobilskih pogonov 

Vrsta vozila 
Vir pogonske 

energije 
Tip pogonskega sklopa Lastnosti 

Konvencionalna 

vozila 

Goriva na osnovi 

ogljikovodikov 

(dizel, bencin, 

biogoriva) 

Motor z notranjim 

zgorevanjem - Ottov motor 

Uveljavljen Ottov oz. bencinski motor, 

brez električnega pogona 

Motor z notranjim 

zgorevanjem - Dizelski 

motor 

Uveljavljen dizelski motor, brez 

električnega pogona 

Hibridna vozila 

Goriva na osnovi 

ogljikovodikov 

(dizel, bencin, 

biogoriva) in/ali 

električne energije 

iz omrežja 

Hibridna električna vozila                 

(angl. Mild Hybrid) 

Sposobnost rekuperacije, majhen 

elektromotor, majhna baterija 

Hibridna električna vozila                  

(angl. Full Hybrid) 

Večji elektromotor, večja baterija, 

mogoča je samostojna vožnja na 

električni pogon 

Priključna hibridna 

električna vozila (PHEV)  

Velik motor z notranjim zgorevanjem, 

mogoče je zunanje polnjenje baterije 

Električna vozila s 

podaljšanim dosegom 

(REEV)  

Majhen motor z notranjim zgorevanjem 

za polnjenje baterije, mogoče je zunanje 

polnjenje baterije 

Električna 

vozila 

Električna energija 

iz omrežja 

Baterijska električna vozila 

(BEV)  

Samo elektromotor, brez motorja z 

notranjim zgorevanjem, mogoče je 

zunanje polnjenje baterije 

Vozila na gorivne celice                  

(angl. Fuel Cell Electric 

Vehicle, v nadaljevanju 

FCEV) 

Energija iz vodika se pretvarja v 

električno energijo, zunanje polnjenje 

baterije ni mogoče 

Vir: Prirejeno po Füßel (2017). 
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Posebnosti električnih vozil 

Tabela 7: Prednosti in slabosti električnih vozil 

Prednosti 

Energetska 

učinkovitost 

Električni pogon je bolj energetsko učinkovit. Učinkovitost 
elektromotorjev lahko znaša več kot 90 odstotkov, kar je znatno več od 

40-odstotnega energetskega izkoristka motorjev z notranjim zgorevanjem. 

Električne pogone odlikuje tudi možnost regenerativnega zaviranja. To je 

sposobnost motorja, da pri zaviranju deluje kot generator, torej da lahko 
prenese nekaj energije zaviranja v hranilnik energije oz. baterijo. 

Regenerativno zaviranje učinkovito pripomore k podaljševanju dometa 

električnih vozil; prihrani lahko od 8 do 25 odstotkov celotne energije, ki 
se je porabila pri pogonu vozila. Načeloma samo navor, ustvarjen pri 

regenerativnem zaviranju motorja ni dovolj visok, da bi lahko popolnoma 

zavrl vozilo, zato električni avtomobili potrebujejo tudi konvencionalni 

zavorni sistem. Uspešnost regenerativnega zaviranja med drugim 
pogojujejo stanje napolnjenosti ter temperatura baterije (Varocky, 2011). 

Učinkovitost in sposobnost regenerativnega zaviranja je odvisno tudi od 

tipa električnega motorja. Regenerativno zaviranje torej omogoča 
ohranjanje določenega deleža energije pogona, kar uspešno pripomore k 

izboljšanju dometa in zmanjševanju porabe ter onesnaževanja. Pomembno 

je tudi poudariti, da se elektromotor zaradi svoje relativno preproste 
konstrukcijske zasnove v primerjavi z bencinskim ali dizelskim motorjem 

počasi obrablja in ne zahteva vzdrževanja (Karle, 2010). 

 

Lokalne 

emisije 

toplogrednih 

plinov 

Električni pogoni so lokalno brez emisij toplogrednih plinov. To pomeni, 

da pri vožnji ne proizvajajo emisij toplogrednih plinov skozi izpuh. Pri EV 

se onesnaževanje pojavlja pri proizvodnji električne energije v 

elektrarnah, torej preden dejansko doseže vozilo. Ne smemo sicer 
pozabiti, da BEV na lokalni ravni sicer ne onesnažujejo zraka z izpušnimi 

plini, vendar pa tako kot konvencionalni avtomobili še zmeraj 

onesnažujejo zrak z drobnimi delci, ki nastajajo pri zaviranju ali 
dvigovanju prahu s ceste. Pri vozilih z MNZ se večina onesnaževanja 

pojavi pri vožnji, torej takrat, ko gorivo zgoreva v motorju. 

 

Delovanje 
električnega 

pogona 

Električni pogoni razvijejo visok navor že pri nizkih obratih in pokrivajo 

široko območje vrtljajev. Kaj pomeni moč in kaj navor motorja? Navor je 

v fiziki definiran kot vektorski produkt med ročico in silo. V praksi z 
navorom izrazimo, koliko sile lahko pri vrtenju proizvede motor. Produkt 

navora in hitrosti motorja je moč. Iz moči motorja lahko izvemo, kako 

hitro zmore motor proizvesti delo. Proizvedeno delo se kaže v 

zmogljivostih pospeševanja in hitrosti motornega vozila. V praksi si 
želimo čim večjo moč in navor ter čim lažji motor oz. vozilo. 

Elektromotor je že iz vrtljajev enakih nič sposoben razviti tako visok 

navor, da lahko vozilo začne z mesta pospeševati. Za nastavitev hitrosti je 
potreben samo enostopenjski reduktor. Motorji z notranjim zgorevanjem 

do določenega števila vrtljajev v prostem teku ne morejo razviti 

primernega navora za vožnjo. Zato je treba pri pospeševanju z mesta pri 
tovrstnih vozilih razliko med nizko hitrostjo vrtenja koles in višjo hitrostjo 

vrtenja motorja kompenzirati s pomočjo sklopke. To vodi do večje porabe 

goriva ter večje obrabe mehanskih delov. Pri dizelskem motorju navor 

počasi narašča do maksimuma v odvisnosti od vrtljajev; nato začne padati, 
da motorja ne preobremenimo. Če želimo ohranjati navor v želenem 
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območju, moramo pri motorjih z notranjim zgorevanjem imeti možnost 

spreminjanja prestavnega razmerja, torej menjalnik (Karle, 2010). 

Poraba energije 

Zaradi manj napora pri speljevanju imajo električni pogoni drugačno 
porabo od konvencionalnih – pri mestni vožnji je nižja, pri višjih hitrostih, 

npr. na avtocesti pa višja. Slika pri motorjih z notranjim zgorevanjem je 

obrnjena – visoka poraba pri mestni vožnji in nižja zunaj naselij. Ugodno 

k uporabi električnih motorjev pri mestni vožnji pripomorejo tudi boljši 
pospeški ter krajši reakcijski čas pri pospeševanju električnega vozila z 

mesta. Te lastnosti ugodno pripomorejo tudi k zmanjšanju zgostitev v 

mestnem prometu ter posledično k manjšemu onesnaževanju. 

Glasnost 

pogona 

Električni pogoni so tihi. Tišina električnega pogona v primerjavi z 

motorji z notranjim zgorevanjem pomeni nekoliko tišje okolje za voznika 

in potnike. Tudi manj hrupa zunaj vozila, še zlasti pri nizkih in srednjih 

hitrostih, prispeva h kakovosti življenja prebivalcev mest in drugih 
udeležencev v prometu. V mestnem okolju lahko nizka raven hrupa 

povzroči, da pešci in kolesarji EV prepozno opazijo oz. jih spregledajo. Za 

njihovo varnost se razvija rešitve, kakršna je npr. uporaba umetno 
ustvarjenih opozorilnih zvokov (Campello Vincente, Peral-Orts, 

Campillo-Davo & Velasco-Sanchez, 2017). 

 

Kompleksnost 

zgradbe 

Električna vozila imajo preprosto zgradbo in jih je lažje krmiliti. Električni 
motor je s primerljivimi zmogljivostmi lažji in kompaktnejši od MNZ ter 

v veliki meri ne potrebuje vzdrževanja. Elektromotorje je lažje krmiliti 

električno; tudi preklop med gibanjem naprej in nazaj poteka v elektronski 
obliki brez ročnega menjalnika. Vseeno ne smemo spregledati dejstva, da 

zaradi visokih napetosti in tokov, ki jih je treba nadzorovati, električni 

pogoni potrebujejo bolj zapleteno krmilno elektroniko kot pri običajnih 
vozilih (Karle, 2010). Zraven menjalnika in sklopke pri električnem 

pogonu ne potrebujemo tudi delov, kot so rezervoar in črpalka za gorivo, 

rezervoar za olje, katalizator, izpušni sistem, zaganjalnik, alternator ... 

Slabosti 

Cena 

Električna vozila imajo visoko ceno. Krivec zanjo je v veliki meri baterija. 

Elektromotor in močnostna elektronika imajo ceno namreč primerljivo 

MNZ. Čeprav se cene baterij vztrajno znižujejo, še zmeraj predstavljajo 

občutno slabost EV. 

Doseg in čas 

polnjenja baterij 

Električna vozila imajo omejen doseg in daljši čas polnjenja baterij. Za 

uporabnike največjo razliko med pogonoma predstavljajo drugačni okvirji 

uporabe. Verjetno najbolj očitne razlike so pri dovajanju energije oz. 
polnjenju shranjevalnikov energije z gorivom. Polnjenje baterij električnih 

vozil traja znatno več časa kot polnjenje rezervoarja z gorivom za vozne 

potrebe motorja z notranjim zgorevanjem. Tudi polnilna infrastruktura za 

potrebe elektromobilnosti marsikje, posebej zunaj naselij, še ne zagotavlja 
želene gostote pokritosti. Trenutne tehnologije na področju baterij še ne 

zagotavljajo nujno ekvivalentnega dometa električnih vozil dometu vozil z 

notranjim zgorevanjem. Drugačno je tudi polnjenje baterije. Dotočenje 
ustrezne količine goriva v rezervoar pri konvencionalnem vozilu ni 

pretirano časovno zahtevno opravilo in v najslabšem primeru traja le nekaj 

minut. Polnjenje električnih vozil tudi na hitrih polnilnicah traja vsaj 15 
minut. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X16302845#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X16302845#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X16302845#!
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Priloga 2: Davčne olajšave in spodbude elektromobilnosti v EU 

Tabela 8: Davčne olajšave in spodbude elektromobilnosti v EU 

Država Davčne olajšave Spodbude  
Nakup Lastništvo Službeni avtomobili 

 

Avstrija Odbitek DDV, vozila z nižjimi 
emisijami, oproščena davka 

Vozila z nižjimi emisijami, 
oproščena davka 

Vozila z nižjimi emisijami, 
oproščena davka 

Nakupne spodbude pri BEV (3.000 evrov), pri PHEV in REEV (1.500 
evrov) 

Belgija Bruselj in Valonija: minimalna 
davčna stopnja; Flandrija: BEV 
oproščeni davka do konca leta 
2020 

Bruselj in Valonija: minimalna 
davčna stopnja; Flandrija: 
BEV oproščeni davka do 
konca leta 2020 

120-odstotni odbitek davka na 
stroške nizkoemisijskih vozil 

Bruselj: finančne spodbude za podjetja, ki kupujejo EV ali HEV; 
Flandrija: spodbude pri nakupu BEV 

Bolgarija 
 

EV so oproščena davka 
  

Češka Oprostitev stroškov registracije 
pri vozilih, ki oddajajo manj kot 
50 gramov CO2 na kilometer 
prevožene razdalje 

Oprostitev davka pri vozilih z 
alternativnim pogonom 

  

Ciper Vozila, ki oddajajo manj kot 
120 gramov CO2 na kilometer 

prevožene razdalje, so 
oproščena davka 

Minimalna davčna stopnja pri 
vozilih, ki oddajajo manj kot 

120 gramov CO2 na kilometer 
prevožene razdalje 

  

Danska BEV in PHEV plačajo 20-
odstotni DDV 

Posebna pravila za vozila z 
alternativnim pogonom 

  

Estonija 
    

Finska Najnižja davčna stopnja za 

nizkoemisijska vozila 

Najnižja davčna stopnja za 

nizkoemisijska vozila 

 
Nakupna spodbuda v višini 2.000 evrov za nove BEV, pod pogojem, 

da njihova nakupna cena ne presega 50.000 evrov 

Francija Regije lahko zagotovijo 
oprostitev davkov (v celoti ali 
za 50 odstotkov) za alternativna 
vozila 

 
Oprostitev davčne komponente 
na osnovi CO2 za vozila z manj 
kot 20 gramov CO2 na kilometer 
prevožene razdalje 

Bonus-malus shema: vozila, ki oddajajo 20 gramov CO2 na kilometer 
prevožene razdalje, so v bonusu; pod 117 gramov CO2 na kilometer 
prevožene razdalje so vozila oproščena kazni; do 5.000 evrov 
finančnih spodbud za nakup rabljenih BEV in PHEV 

Grčija Vozila z nižjimi emisijami 
oproščena davka 

Vozila, ki oddajajo manj kot 
90 gramov CO2 na kilometer 

prevožene razdalje, so 
oproščena davka 

  

Hrvaška 
    

Irska Olajšava pri BEV: 5.000 evrov, 
PHEV: 2.500 evrov, HEV: 
1.500 evrov 

Najnižja davčna stopnja (120 
evrov) za EV 

 
Finančne spodbude v višini do 5.000 evrov pri BEV in PHEV 

Italija 
 

Oprostitev davka pri EV 5 let 
od prve registracije; kasneje 

 Bonus-malus shema; bonus: enkratni znesek do 6.000 evrov ob 
registraciji vozila, ki oddaja manj kot 20 gramov CO2 na kilometer 



 

5 

75-odstotno znižanje davčne 
stopnje 

prevožene razdalje; malus: do 2.500 evrov za avtomobile, ki oddajajo 
več kot 250 gramov CO2 na kilometer prevožene razdalje 

Latvija 
 

Vozila, ki oddajajo manj kot 
50 gramov CO2 na kilometer 
prevožene razdalje, so 
oproščena davka 

Minimalna davčna stopnja (10 
evrov) pri BEV 

 

Litva 
    

Luksemburg Davčna olajšava v višini 5.000 

evrov pri BEV in 2.500 evrov 
pri PHEV 

Vozila, ki oddajajo manj kot 

90 gramov CO2 na kilometer 
prevožene razdalje, so 
oproščena davka 

Minimalna davčna stopnja pri 

BEV 

 

Madžarska BEV in PHEV so oproščena 
davka 

BEV in PHEV so oproščena 
davka 

BEV in PHEV so oproščena 
davka 

 

Malta Najnižja davčna stopnja za 
vozila, ki oddajajo manj kot 

100 gramov CO2 na kilometer 
prevožene razdalje 

Najnižja davčna stopnja za 
vozila, ki oddajajo manj kot 

100 gramov CO2 na kilometer 
prevožene razdalje 

  

Nemčija 
 

BEV oproščeni davkov za 
obdobje 10 let 

Znižanje davčne osnove pri 
BEV 

Okoljski bonus: 4.000 evrov pri BEV, 3.000 evrov pri PHEV in REEV 

Nizozemska Oprostitev davkov pri 
nizkoemisijskih vozilih 

Oprostitev davkov pri 
nizkoemisijskih vozilih 

Minimalna davčna stopnja (4-
odstotna) pri nizkoemisijskih 
vozilih 

 

Poljska Predlog oprostitve davkov 
BEV in PHEV 

   

Portugalska Olajšava DDV pri BEV in 
PHEV 

 
Oprostitev davkov pri BEV 

 

Romunija 
 

Oprostitev davkov pri EV 
 

Nakupne spodbude pri nakupu rabljenih BEV (10.000 evrov) in PHEV 
(4.500 evrov) 

Slovaška Najnižja davčna stopnja (33 
evrov) za BEV 

Oprostitev davkov pri BEV 
  

Slovenija Najnižja davčna stopnja (0,5-
odstotna) za vozila, ki oddajajo 
manj kot 100 gramov CO2 na 
kilometer prevožene razdalje 

  
Nakupne spodbude 

Španija Oprostitev davkov pri vozilih, 
ki oddajajo manj kot 120 
gramov CO2 na kilometer 
prevožene razdalje 

Znižanje davka pri BEV za 75 
odstotkov v velikih mestih 

 
Nakupne spodbude za zelena vozila: do 5.000 evrov za avtomobile 

Švedska 
  

Znižanje davkov pri BEV in 
PHEV za 40 odstotkov 

Nakupne spodbude pri BEV (5.700 evrov) in PHEV (950 evrov) 

Vir: Prirejeno po European Automobile Manufacturers Association (2019).
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Priloga 3: Preračun porabe elektromobilnosti iz poglavja 2.1 

Porabo električnih vozil lahko izračunamo s pomočjo pristopa preračuna porabe preko 

potenciala celotne elektromobilnosti. Pri tem pristopu smo se sklicevali na podobne 

preračune (Peklar, 2016), pri katerih upoštevamo porabo vseh osebnih vozil v prometu in 

jo preračunamo za hipotetični scenarij pri 100-odstotni elektromobilnosti. Pri tem 

upoštevamo naslednje parametre:  

- Prevoženi kilometri domačih osebnih vozil na slovenskih cestah: 16.449 

milijonov (SURS, 2017). 

- Povprečna poraba slovenskih osebnih avtomobilov je leta 2014, ko so izšli zadnji 

tovrstni podatki znašala 6,7 litra na 100 kilometrov prevožene razdalje (SURS, 

2014a). Poraba bencinskih vozil je bila prav tako 6,7 litra na 100 kilometrov 

prevožene razdalje, poraba dizelskih pa 6,3 litra na 100 kilometrov prevožene 

razdalje.  

- Povprečno število prevoženih kilometrov posameznega osebnega vozila iz leta 

2014 je znašalo 12.653 kilometrov na leto (SURS, 2014b), bencinskih 10.235 

kilometrov na leto in dizelskih 16.879 kilometrov na leto. 

- Vsa bencinska vozila 2014: 609.213; vsa dizelska vozila: 450.422 (SURS, 

2014b); razmerje 57,5 odstotkov bencinskih, 42,5 odstotkov dizelskih. Leta 2017 

(SURS, 2017): 575.060 bencinskih, 528.809 dizelskih, 779 električnih vozil.  

- Število osebnih vozil na slovenskih cestah: 1.117.935 (SURS, 2017), 1.143.150 

(SURS, 2018). 

- Specifična energija (e) bencina 43,2 megajoula na kilogram pri gostoti bencina 

0,745 kilogramov na kubični decimeter oz. 0,745 kilograma na liter, kar ustreza 

energijski gostoti (u) 32,18 megajoula na liter; specifična energija dizelskega 

goriva (e) ustreza 43,1 megajoula na kilogram; njegova gostota je 0,832 

kilogramov na kubični decimeter oz. 0,832 kilogramov na liter; to ustreza 

energijski gostoti (u) 35,86 megajoula na liter. Povzeto po Wikipedijinem članku 

o dizelskem gorivu (Wikipedia, 2019b).  

Energijsko gostoto izračunamo po naslednji enačbi: 

 𝑢𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎 = 𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎 ∙ 𝜌𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎 (1) 

   

 
𝑢𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛 = 𝑒𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛 ∙ 𝜌𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛 = 43,2

𝑀𝐽

𝑘𝑔
∙ 0,745

𝑘𝑔

𝑙
= 32,18

𝑀𝐽

𝑙
 (2) 

- Kilovatna ura (1 kWh) ustreza 3,6 megajoulom energije. 

Posledično dobimo 8,94 kilovatnih ur na liter za energijsko gostoto bencina in 9,96 

kilovatnih ur na liter za energijsko gostoto dizelskega goriva: 

𝑢𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎  ÷ 1 kWh = 32,18
𝑀𝐽

𝑙
÷ 3,6

𝑀𝐽

𝑘𝑊ℎ
= 8,94

𝑘𝑊ℎ

𝑙
 (3) 

 

Koliko kilovatnih ur energije porabijo slovenska osebna vozila? Za računanje so 

uporabljeni podatki o prevoženih kilometrih osebnih vozil v Sloveniji iz leta 2014 (SURS, 
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2014b); porabi sta preračunani glede na deleža bencinskih in dizelskih vozil leta 2014 in 

2017.  

𝑃𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 𝑖𝑧 𝑙𝑒𝑡𝑎 2014
= 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎 + 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎
= 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑜ž𝑒𝑛𝑖 𝑘𝑚 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 
∙ 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑠𝑘𝑎 𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑎
+ 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑜ž𝑒𝑛𝑖 𝑘𝑚 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙
∙ 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑠𝑘𝑎 𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑧𝑙𝑎

= 0,575 ∙ 16.449 𝑘𝑚 ∙ 106 ∙ 6,7 
𝑙

100 𝑘𝑚
∙ 8,94 

𝑘𝑊ℎ

𝑙
+ 0,425

∙ 16.449 𝑘𝑚 ∙ 106 ∙ 6,3 
𝑙

100 𝑘𝑚
∙ 9,96 

𝑘𝑊ℎ

𝑙
= 10.069.081.208 𝑘𝑊ℎ = 10,069 𝑇𝑊ℎ 

 

(4) 

𝑃𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 𝑖𝑧 𝑙𝑒𝑡𝑎 2017
= 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎 + 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎
= 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑜ž𝑒𝑛𝑖 𝑘𝑚 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 
∙ 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑠𝑘𝑎 𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑎
+ 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑜ž𝑒𝑛𝑖 𝑘𝑚 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙
∙ 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑠𝑘𝑎 𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑧𝑙𝑎

= 0,521 ∙ 16.449 𝑘𝑚 ∙ 106 ∙ 6,7 
𝑙

100 𝑘𝑚
∙ 8,94 

𝑘𝑊ℎ

𝑙
+ 0,479

∙ 16.449 𝑘𝑚 ∙ 106 ∙ 6,3 
𝑙

100 𝑘𝑚
∙ 9,96 

𝑘𝑊ℎ

𝑙
= 10.077.175.543 𝑘𝑊ℎ = 10,077 𝑇𝑊ℎ 

 

(5) 

 

Spodnje preračune o porabi smo izvedli glede na število vozil in povprečne prevožene 

kilometre le-teh. Podatki o številu vozil so iz leta 2014 (SURS, 2014) in 2017 (SURS, 

2017). 

𝑃𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑜 š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑜ž𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑣 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 𝑖𝑧 𝑙𝑒𝑡𝑎 2014
= 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 + 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙
= š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑜ž𝑒𝑛𝑖 𝑘𝑚 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙
∙ 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑠𝑘𝑎 𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑎
+ š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑜ž𝑒𝑛𝑖 𝑘𝑚 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙
∙ 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑠𝑘𝑎 𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑧𝑙𝑎

= 609.213 ∙ 10.235 𝑘𝑚 ∙ 6,7
𝑙

100 𝑘𝑚
∙ 8,94

𝑘𝑊ℎ

𝑙
+ 450.422

∙ 16.879 𝑘𝑚 ∙ 6,3
𝑙

100 𝑘𝑚
∙ 9,96

𝑘𝑊ℎ

𝑙
= 8.505.342.247 𝑘𝑊ℎ

= 8,505 𝑇𝑊ℎ 

(6) 
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𝑃𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑜 š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑜ž𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑣 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 𝑖𝑧 𝑙𝑒𝑡𝑎 2017
= 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 + 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙
= š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑜ž𝑒𝑛𝑖 𝑘𝑚 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙
∙ 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑠𝑘𝑎 𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖𝑛𝑎
+ š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑜ž𝑒𝑛𝑖 𝑘𝑚 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙
∙ 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑑𝑖𝑧𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑠𝑘𝑎 𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑧𝑙𝑎

= 575.060 ∙ 10.235 𝑘𝑚 ∙ 6,7
𝑙

100 𝑘𝑚
∙ 8,94

𝑘𝑊ℎ

𝑙
+ 528.809

∙ 16.879 𝑘𝑚 ∙ 6,3
𝑙

100 𝑘𝑚
∙ 9,96

𝑘𝑊ℎ

𝑙
= 9.126.180.353 𝑘𝑊ℎ

= 9,126 𝑇𝑊ℎ 

 

(7) 

Glede na preračunane podatke lahko sklepamo, da je poraba osebnih avtomobilov v 

Sloveniji na letni ravni med 8,5 teravatnih ur (glede na povprečno število prevoženih 

kilometrov leta 2014) in 10 teravatnih ur (pri porabi glede na delež vozil in povprečni 

prevoženi razdalji na domačih cestah leta 2017) energije. V povprečju to na dan znaša 

med 23 in 27,5 gigavatnih ur energije.  

Če pri preračunih izhajamo iz porabe, kakršno imajo EV, in jo prenesemo na število 

prevoženih kilometrov na slovenskih cestah, izračuni izgledajo tako: 

- Trenutni delež elektromobilnosti v Sloveniji je 0,115-odstoten (SURS, 2018). 

- Poraba električnih avtomobilov je 15 kilovatnih ur na 100 kilometrov prevožene 

razdalje v dobrih razmerah, v povprečju pa okrog 20 kilovatnih ur na 100 

kilometrov prevožene razdalje (Virta Global, 2018). 

Predstavljajmo si, da bi celoten vozni park zamenjala električna vozila. Poraba električnih 

vozil glede na celotno energetsko porabo voznega parka bi v tem primeru v povprečnih 

voznih razmerah znašala: 

𝑃𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 100 % 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
= 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑜ž𝑒𝑛𝑖 𝑘𝑚 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖č𝑛𝑖ℎ 𝑎𝑣𝑡𝑜𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑜𝑣

= 16.449 ∙ 106𝑘𝑚 ∙ 0,20
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
= 3.289,8 𝑇𝑊ℎ 

 

(8) 

V primeru optimalne porabe 0,15 kilovatnih ur na kilometer bi poraba znašala 2,467 

teravatnih ur energije. Poprečne dnevne vrednosti porabe bi v tem primeru znesle med 

6,75 in 9 gigavatnih ur energije. Iz teh podatkov je razvidno, da je poraba električnih 

avtomobilov nekje med eno četrtino in eno tretjino porabe avtomobilov z motorjem z 

notranjim zgorevanjem. Naš lahko zastavimo tudi širše, npr. z zajemom učinkovitosti 

motorjev, porabe energije pri pridobivanju in transportu obeh vrst energije.  
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Zanima nas, kolikšna je trenutna poraba elektromobilnosti v Sloveniji ter koliko bi 

znašala pri večjem deležu elektromobilnosti. Poraba pri stoodstotnem deležu 

elektromobilnosti bi znašala 3,29 teravatnih ur.  

Konec leta 2018 je bilo na slovenskih cestah 1.309 baterijskih električnih avtomobilov 

(SURS, 2018). Vseh osebnih vozil leta 2018 je bilo 1.143.150 (SURS, 2018). Delež 

elektromobilnosti leta 2018 je torej znašal 0,115 odstotkov. 

- Leta 2030 pričakujemo glede na Strategijo za alternativna goriva v prometnem 

sektorju iz leta 2017 200.000 električnih vozil. 

𝑃𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖č𝑛𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 𝑣 𝑙𝑒𝑡𝑢 2018
= 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖č𝑛𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∙ 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑜ž𝑒𝑛𝑖 𝑘𝑚
∙ 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖č𝑛𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙

= 0,00115 ∙ 16.449 ∙ 106𝑘𝑚 ∙ 0,20
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
= 3,783

𝐺𝑊ℎ

𝑙𝑒𝑡𝑜

= 10,36
𝑀𝑊ℎ

𝑑𝑎𝑛
 

(9) 

 

Če računamo porabo preko porabe celotnega voznega parka glede na preračunano porabo 

električnega voznega parka 3,29 teravatnih ur, ta znese: 

𝑃𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖č𝑛𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 2018 = 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖č𝑛𝑖 ∙ 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑧𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑎

= 0,00115 ∙ 3 TWh = 3,78 
𝐺𝑊ℎ

𝑙𝑒𝑡𝑜
 

 

(10) 

Obstajajo različni scenariji razvoja elektromobilnosti; najpogosteje obravnavana sta New 

Policies in EV30@30 (International Energy Agency, 2019e). Global EV Outlook 

predvideva, da bodo leta 2030 glede na različne scenarije porabe električne energije za 

transport med 60 in 65 odstotkov porabe predstavljala električna vozila. Posledično znajo 

naši preračuni predstavljati porabo samo med 60 in 65 odstotkov voznega parka.  

Glede na trenuten trend rasti trga osebnih avtomobilov v Sloveniji bi po lastnih izračunih 

s pomočjo podatkov Statističnega urada RS skupno število osebnih avtomobilov v 

Sloveniji leta 2025 znašalo okrog 1.275.000 vozil, 2030 pa okrog 1.370.000. Delež 

električnih avtomobilov bi potemtakem leta 2030 ustrezal 9,49 odstotkov, torej približno 

10 odstotkov. V ELES-ovem razvojnem načrtu (ELES, 2018) so leta 2025 predvideli 

92.600 vozil, kar bi predstavljalo 7,26 odstotkov, leta 2030 pa 227.000 vozil, kar bi 

predstavljalo 16,57 odstotkov vseh vozil. Preračuni so narejeni v skladu s številom 

prevoženih kilometrov v letu 2014 in današnjo konvencionalno porabo voznega parka. 

Upoštevana je današnja realna poraba električnih avtomobilov.  

Če bi želeli zadostiti EU ciljem za leto 2030 za zmanjšanje toplogrednih plinov za 40 %, 

povečanje deleža obnovljive energije na 32 odstotkov ter 32,5-odstotno izboljšanje 

energetske učinkovitosti, bi bilo potrebno do leta 2030 pri nas prodati 33 odstotkov novih 
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avtomobilov električnih, po cestah pa bi moralo voziti približno 130.000 električnih vozil. 

(Pavšič, 2017). Kot že omenjeno, Strategija za alternativna goriva v prometnem sektorju 

pa pri nas leta 2030 zastavlja cilj 200.000 električnih vozil (Ministrstvo za infrastrukturo, 

2017b).  

Po scenariju EV30@30 bi morala elektromobilnost v Sloveniji predstavljati 30 odstotkov 

celotnega voznega parka osebnih vozil ter 100 odstotkov prodaje novih avtomobilov 

(International Energy Agency, 2019e).  
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Priloga 4: Razširjena SWOT analiza souporabe električnih vozil 

Tabela 9: Razširjena SWOT analiza souporabe električnih vozil 

Organizacija 

Prednosti 

Pomembna prednost so možnosti sinergij med različnimi ponudniki storitev 

souporabe avtomobilov. Z medsebojnim sodelovanjem lahko dosežejo skupni 
krog uporabnikov. Lastni uporabniki imajo tako možnost uporabe storitev 

ostalih ponudnikov souporabe; prav tako jim je na voljo razširjena ponudba. 

Različni ponudniki se lahko povežejo med seboj pri prijavah na javna 
naročila. Obstaja tudi možnost sodelovanja z investitorji v stanovanjske 

objekte in s tem prisotnost souporabe avtomobilov v stanovanjskih 

kompleksih.  

Carsharing se lahko poveže z javnim prometom na različne načine in razširi 
njihovo ponudbo in oglaševanje (skupna letna karta za javni prevoz in 

carsharing, nižje cene javnega prevoza uporabnikom carsharinga).  

Fleksibilna organizacija souporabe vozil omogoča formiranje različnih vrst 
ponudbe različnim skupinam uporabnikov in s tem doseganje optimalne 

izrabe voznega parka. Vozni park lahko nadzorovano širimo glede na število 

novih uporabnikov in frekvenco uporabe vozil. Kombinira se lahko zasebne 

in poslovne uporabnike, glede na dolžino uporabe na krajši in daljši čas…  

Slabosti 

Več transakcijskih stroškov kot pri konvencionalnih vozilih, npr. vožnja EV 

do polnilnih postaj in polnjenje. Če uporabniki sami polnijo EV, se znižajo 

stroški storitve, vendar so uporabniki bolj inkomodirani. Težavno je tudi 
nudenje atraktivnih cen za ponudbo E-carsharinga oz. vsaj ne za višjo ceno 

kot pri souporabi konvencionalnih vozil. Zahtevno je potencialno 

prerazvrščanje uporabnikov storitve v primeru, da njihovo izbrano EV še ni 

napolnjeno.  

Priložnosti 

E-carsharing ima potencial prijave na zelene programe sofinanciranja in 

kreditiranja. Velika priložnost je tudi v uporabi e-carsharinga v trenutkih 

visoke uporabe voznega parka javnih ustanov in podjetij. Dodatna spodbuda 
uporabi EV bi bilo njihovo potencialno zastonj parkiranje po mestih.  

Nevarnosti 

Vprašanje je, ali so uporabniki pripravljeni samostojno polniti vozila ali pa 

jim to predstavlja izgubo časa in nepotrebno breme. Kakšen vpliv imata 

krajši doseg in relativno dolgi časi polnjenje EV? Zaskrbljenost uporabnikov 
v zvezi z dosegom EV lahko vodi do izogibanja rezervacij vozil za daljše 

razdalje in časovna obdobja. Tudi izraz carsharing oz. souporaba 

avtomobilov zveni zapleteno; potencialni uporabniki so lahko zaradi tega 
manj pripravljeni sodelovati. Možna težava je tudi nagnjenost potencialnih 

uporabnikov k lastništvu drugega avtomobila v gospodinjstvu namesto 

uporabe drugih mobilnostnih storitev. Pri nas imamo namreč visok delež 

lastništva avtomobilov (553 avtomobilov na 1000 prebivalcev glede na 
Statistični urad RS, 2018). Zavedati se moramo tudi, da je nadaljnji razvoj 

souporabe avtomobilov v veliki meri povezan s prihodno namembnostjo in 

upravljanjem parkirnih mest. 

Marketing 

Prednosti 

Prednost e-carsharinga je možnost strateškega marketinškega pristopa. E-

carsharing lahko tržimo različnim ciljnim skupinam. Ponudbo carsharinga 

lahko ponujamo v povezavi z javnim prevozom. Targetiramo lahko različne 
ciljne skupine (mlade, starejše ipd.). Carsharing lahko tržimo kot nadomestilo 

drugemu avtomobilu v gospodinjstvu. Glede na ciljno skupino lahko ustrezno 

prilagajamo ponudbo in ceno. Tudi možnost kontinuiranega oblikovanja in 
razvoja cen je prednost. V okvirih strateškega pristopa je potrebno tudi 
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ustrezno lobiranje pri lokalnih skupnostih ter dobra povezanost z lokalnimi 

akterji. Lokalne skupnosti lahko vključimo tudi kot delničarje, družbenike. 

Aktivna komunikacija z uporabniki omogoča izbiro primernih lokacij in 
odgovor na potrebe po mobilnosti, zato je pomembno, da se stalno spremlja 

želje uporabnikov. Enostavno uporabniško izkušnjo lahko dosežemo s 

prisotnostjo osnovnih navodil za uporabo vozila in polnjenja v vozilu, online 
informacijami o lokaciji vozila, informacijami o polnosti vozila in potrebah 

po polnjenju. Kadar gre za EV, je uporabnike potrebno opomniti, da je vozilo 

tišje od konvencionalnih in je posledično lahko nevarnost pešcem. 

Dodatnemu oglaševanju lahko pomagajo marketinške aktivnosti, kot so 
sodelovanje na tekmovanjih, oglaševanje polnjenja na sončno energijo ipd. 

Spodbujamo medsebojne kontakte in mreženje uporabnikov. Izobražen kader 

je velika prednost na tem področju. Smiselno je, da si že vnaprej naberejo 
izkušnje z EV; podjetja za carsharing stalno skrbijo za ohranjanje visokega 

nivoja njihovega znanja. 

Slabosti 

Slabost je nekonvencionalen način uporabe in posledično potreben čas za 

razlago v izogib zadržkom pred EV med potencialnimi uporabniki. S tem so 
povezani tudi višji stroški promocije.  

Priložnosti 

Lokalni akterji in politiki lahko s svojo angažiranostjo pospešujejo razvoj e-

carsharinga. Lokalna skupnost lahko sama uporablja storitve. Priložnost je 
tudi v že obstoječih kontaktih ter povezavah med uporabniki.  

Nekatere ciljne skupine imajo raje uporabo EV. Inovacije in moderni 

življenjski slog, povezan z uporabo EV, se dobro prenaša v okvirjih različnih 

marketinških instrumentov. EV so del zelene mobilnosti; podjetja, ki 
uporabljajo e-carsharing kot razširitev svojega voznega parka, pridobijo na 

svojem imageu. EV prebujajo radovednost; uporabniki so vse bolj ekološko 

ozaveščeni in so pripravljeni več plačati za ekološko ponudbo.  

Nevarnosti 

Zaradi manj hrupa EV lahko pride do konfliktov z ostalimi udeleženci v 

prometu. Med nekaterimi ciljnimi skupinami uporabnikov je image 

elektromobilnosti negativen. Obstaja tudi velik razkorak med številom 

zainteresiranih strank (tržni potencial) in dejanskimi uporabniki. Uporaba 
storitev carsharinga lahko izpade kot znak nižjega socialnega statusa 

uporabnikov v okoljih, kjer je lastništvo avtomobila dojemano kot statusni 

simbol. Kljub stroškovni prednosti carsharinga lahko še vedno obstaja želja 
po lastništvu avtomobila kot simbola individualnosti, dodatnega udobja, 

varnosti… 

Lokacija 

Prednosti 

Lokacije so izbrane tako, da so vozila parkirana na vidnih mestih in se 
dojemajo kot razpoložljiva. So v bližini postajališč javnega prometa ter 

izbrane tako, da so dosegljive čim več uporabnikom peš, s kolesom in z 

osebnimi avtomobili. Ključna je bližina dobrega telefonskega signala 
(rezervacije, odklepanje vozil, hotline). 

Slabosti Vnaprej oceniti potencialno donosnost izbrane lokacije je težko.  

Priložnosti 

Ponudnik souporabe vozil je v prizadevanjih za izpeljavo parkirnega prostora 

za carsharing spodbujan s strani občine. E-carsharing ima možnost 
integracije v obstoječe koncepte mobilnosti s stališča polnilnic, parkirnih 

mest ipd. Primerna mesta zanj so običajno na voljo. 

Nevarnosti 

Kadar so parkirišča slabo opazna ali dostopna, jih kupci veliko manj 

uporabljajo. Na potencialno donosnih lokacijah je na voljo premalo parkirnih 
mest.  

Polnilna infrastruktura in vozila 

Prednosti 

Polnilnice v lastni rabi so v dobrem stanju; sodelavci in uporabniki jih znajo 

uporabljati. Pri njihovem vzdrževanju lahko sodelujemo z zunanjimi 
strokovnjaki. Cikle polnjenja prilagajamo uporabi EV. Uporabljamo lahko 
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hitro ali ultrahitro polnjenje za hitrejše sproščanje parkirnega prostora in 

povečanja atraktivnosti storitve. Zaradi koordiniranega časa polnjenja lahko 

bolje izkoristimo polnilnice. Gostoto polnilne infrastrukture lahko 
prilagodimo številu vozil oz. jo ustrezno povečamo zaradi dobre 

izkoriščenosti. Odvečne polnilne kapacitete lahko oddajamo zunanjim 

uporabnikom.  
V uporabi imamo lahko več različnih velikosti in tipov vozil; kombiniramo 

ponudbo EV in konvencionalnih vozil. Uporabljamo atraktivna vozila in 

vozila, katerih raba je lahka in intuitivna. Zaradi poznavanja lastnega 

voznega parka kompatibilnost EV in polnilne infrastrukture ni vprašljiva.  
Po celi državi nudimo enotno ponudbo in nudimo dolgotrajno zanesljiva 

vozila. 

Slabosti 

Zaradi izgradnje polnilne infrastrukture imamo višje stroške in višjo potrebo 
po prostoru. Težavne so lahko uporabnikom neprijazne, za uporabo zahtevne 

polnilnice. Taka od uporabnikov zahteva več truda. Podobno neprijetno je za 

uporabnike pomanjkanje informacij v zvezi z zasedenostjo polnilnice.  

Zasedenost EV je zaradi časa polnjenja večja kot pri konvencionalnih 
vozilih. Doseg EV večinoma še zmeraj ni primerljiv dosegu konvencionalnih 

vozil. Stroškovno zahtevna je vzpostavitev voznega parka EV, ki obsega 

heterogeno ponudbo razredov vozil. Nejasna je tudi cena rabljenih EV, saj je 
težko preračunati njihovo preostalo vrednost.  

Priložnosti 

Polnilna infrastruktura je razporejena tako, da je uporabnikom na razpolago. 

Dobra rešitev se ponuja v povezavi s ponudbo polnilnic na P&R parkirnih 

mestih. Uporabo polnilne infrastrukture pogosto spodbujajo tudi lokalne 
skupnosti. Pri gradnji novih stanovanjskih in poslovnih objektov, parkirišč, 

garaž so pogosto že predvideni priključki za polnjenje EV. Ti pripomorejo h 

kasnejši cenejši inštalaciji polnilnic. 
Doseg današnjih EV je dovoljšen za potrebe souporabe avtomobilov. V 

mestnih okoljih je prav tako pričakovati manj problematike z obsegom. 

Stroški vzdrževanja EV so nižji v primerjavi s konvencionalnimi vozili.  

Nevarnosti 

Vprašanje je, ali lahko polnilna infrastruktura pokriva potrebe uporabnikov v 
konici. Dodatno gnečo na polnilnih mestih lahko povzročijo ostali vozniki 

EV. Ni nujno, da so EV v souporabi kompatibilna s polnilno infrastrukturo 

na celotnem območju uporabe. Pri uporabnikih se lahko pojavi negotovost, 
če ni popolnoma jasno, kje oz. kako se bo EV polnilo, ali pa se informacije o 

polnilnici razumejo narobe. Predolgo trajanje polnjenja lahko ogrozi 

organizacijo storitve. Težava je rešljiva z vzpostavitvijo enosmernega 
polnjenja, vendar je to drago.  

Strošek nakupa EV je visok, vendar kljub temu obstaja nevarnost, da so 

ponujena vozila neatraktivna.  

Omejen doseg zahteva od uporabnikov vnaprejšnje planiranje, zato ni 
nenavadno, če novi uporabniki popolnoma izpraznijo vozilo, kar lahko vodi 

do dodatnih zadržkov s strani uporabnikov in stroškov za ponudnika storitve 

souporabe avtomobilov. Ta pojav je še bolj izrazit, če uporabniki ne vedo, da 
so navedki o dosegu s strani proizvajalcev avtomobilov pogosto nerealistični. 

Pozimi krajši doseg vozil še dodatno zmanjša njihovo ekonomičnost. 

Vir: Prirejeno po Rid (2018). 


