
 
 
 
 

Konferenca 

Kako zagotoviti polnilno infrastrukturo za alternativna goriva na 
jedrnem TEN-T omrežju in urbanih vozliščih v Sloveniji? 

 
 
 

Zagotovitev polnilne infrastrukture za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in 
urbanih vozliščih v Sloveniji in spodbujanje uporabe vozil na alternativni pogon skladno z 

Direktivo 2014/94/EU 
 
 

Hotel Radisson Blue Plaza, Ljubljana 
14. in 15. november 2016 

 
 
 
 
Ciljni udeleženci: 

- predstavniki držav članic EU 
- predstavniki držav zahodnega Balkana 
- predstavniki regij Slovenije in sosednjih držav 
- lokalne oblasti 
- upravljavci krajinskih parkov 
- elektro-distributerji 
- podjetja, ki prodajajo alternativna goriva 
- podjetja v javni lasti 
- STO in ostale turistične organizacije 
- avtoprevozniki, logistična in trgovska podjetja 
- vsi ostali, ki jih tema zanima (iz Slovenije in tujine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udeležba in prijava: 
Udeležba na konferenci je brezplačna, vendar je število udeležencev omejeno, zato prosimo za 
predhodno prijavo na priloženem obrazcu (oz. preko elektronske pošte). 
 
Na konferenci bo zagotovljeno simultano prevajanje med slovenščino in angleščino. 

 



OSNUTEK PROGRAMA 
 
Prvi dan (14. november 2016) 

8.30 – 9.15 Registracija udeležencev 

9.15 – 9.25 Uvod in predstavitev programa 
Matjaž Vrčko, vodja medresorske delovne skupine za pripravo strategije RS 
na tem področju 

9.25 – 9.40 Pozdravni nagovor 
dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo RS 

9.45 – 10.30 Pregled dela na področju implementacije Direktive 2014/94 
 
Študije in priporočila Evropske komisije 
 
Financiranje polnilne infrastrukture 
 
Predstavnik Evropske Komisije 

10.30 – 11.00 Odmor 

11.00 – 12.30 Načrti drugih držav članic EU (cilji, ukrepi, implementacija 
direktive, …) s poudarkom na sosednjih državah 
Predstavnik Nizozemske in Švedske - tbc 
Predstavniki Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške 

12.30 – 13.45 Kosilo 

13.45 – 15.15 OKROGLA MIZA 
Moderator: Matjaž Vrčko, MzI 

 
Prednosti vozil na alternativna goriva in kako doseči »preboj« 
 
Interes gospodarstva – prevozniki in ostali uporabniki ter 
avtomobilska industrija v Sloveniji 
 
Izmenjava mnenj med predstavniki proizvajalcev vozil na alternativna goriva 
(tovorna in osebna vozila) in uporabniki teh vozil (avtoprevozniki, taksisti, 
potniški promet, …) 
 
Luka Koper 

15.15 – 15.30 Odmor 

15.30 – 16.30 Pogled občin na razvoj alternativnih goriv 
MO Ljubljana, MO Maribor, združenja občin 



Drugi dan (15. november 2016) 

9.30 – 11.15 OKROGLA MIZA 
Moderator: Željko Purgar, CER 

 
Stanje na tem področju v RS, možni cilji in ukrepi 
 
Promet in energetika 
Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo 

 
Doseganje okoljskih ciljev v RS na področju prometa 
Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor 

 
Obremenitev zdravja zaradi onesnaževal in hrupa iz prometa 
Predstavnik Ministrstva za zdravje 

 
Davčna zakonodaja, spodbude, subvencije 
Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za finance 

 
Nabava vozil in zagotovitev polnilne infrastrukture v državni 
upravi 
Predstavniki Ministrstva za javno upravo 

 
Spodbujanje gospodarstva na tem področju 
Predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
Ministrstva za zunanje zadeve 

11.15 – 11.30 Odmor 

11.30 – 12.30 Kako zagotoviti ustrezno pokritost Slovenije s polnilno 
infrastrukturo – elektrika, stisnjen/utekočinjen zemeljski plin, 
vodik in dobava energentov 
Proizvajalci, lastniki oz. upravljavci polnilne infrastrukture 

12.30 – 13.45 Kosilo 

13.45 – 15.30 Pogled nevladnih organizacij 
UMANOTERA, Plan B, DEVS, CER 

15.30 – 16.00 Zaključek konference 
Matjaž Vrčko, MzI 

 


