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Enkratna priložnost! 

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave,  
Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV! 

Spoštovani! 
 
E-mobilnost je tu. Država se je v skladu z evropskimi smernicami odločila za podporo              
elektriki kot najpomembnejšemu bodočemu energentu v prometu. Vedno več sredstev se bo            
vlagalo v ustrezno javno infrastrukturo, ki omogoča polnjenje baterijskih električnih vozil.  
 
Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s               
katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave          
(regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za            
električna vozila. 
 
Nekaj pomembnih poudarkov vsebine razpisa: 

1. Do nepovratnih sredstev so upravičene občine, ki imajo del svojega ozemlja v            
varovanih območjih narave ali Nature 2000. 

2. Nakup polnilnih postaj je financiran v celoti. 
3. Rok za dokončanje naložbe je 9 mesecev. 
4. Lokacija postaje ni vezana na varovano območje. 
5. Velja sistem “kdor prvi pride, prvi melje! 

 
Društvo za električna vozila Slovenije je na prošnjo Ministrstva za okolje in prostor             
sodelovalo predvsem pri tehničnem delu objavljenega poziva. Želimo si, da bi bila sredstva             
optimalno izkoriščena. To lahko dosežemo z: 

● ustrezno razpršenostjo novo nameščenih polnilnih mest po Sloveniji 
● učinkovito izbiro mikrolokacij polnilnih mest 
● modrim izborom ponudnikov polnilnih postaj 

 
DEVS vam želi s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem tako pri tem razpisu kot v               
bodoče pomagati k učinkovitim javnim investicijam v polnilno infrastrukturo in okolju prijazna            
vozila. Društvo združuje veliko večino sedanjih uporabnikov električnih vozil iz celotne           
Slovenije, predvsem fizičnih in nekaj pravnih oseb. Med nami so tudi vrhunski, mednarodno             
priznani strokovnjaki s področja e-mobilnosti, kot npr. Andrej Pečjak, Roman Sušnik, ... 
 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=105


Pri preteklih vlaganjih v polnilno infrastrukturo smo opazili številne pomanjkljivosti pri           
postavitvah in izbranem režimu delovanja polnilnih postaj. Občinam so prepogosto prinesle           
odvečne dodatne stroške, uporabnikom pa otežile uporabo zaradi prepogostega         
nedelovanja, nedostopnosti ali prezapletenih pridobitev pravic za uporabo polnilnih postaj.  
 
Občine, upravičenke do nepovratnih sredstev si lahko optimalno postavitev in delovanje nove            
infrastrukture zagotovite z našo pomočjo. Občinski uslužbenci pogosto težko presodijo,          
katere od ponujenih polnilnih postaj zagotavljajo najboljšo uporabniško izkušnjo voznikom          
električnih vozil in hkrati zagotavljajo minimalne stroške za občino. Tudi izbira lokacije            
postaje lahko močno vpliva na ekonomičnost in uporabnost polnilnih mest. Zelo pomembna            
se nam zdi tudi informiranost občanov in občinske uprave glede vseh koristi uporabe             
električnih vozil za posameznika, lokalno skupnost in državo.  
 
Pri aktualnem razpisu in nasploh vam člani DEVSa lahko pomagamo pri: 

● pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam 
● izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP 
● izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!) 
● (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo 
● učinkovitih investicijah v električna vozila 

 
Več o samem razpisu in možnostih sodelovanja z nami si lahko preberete na naši spletni               
strani. Tu najdete tudi kontaktni obrazec, s katerim nas lahko povabite k sodelovanju. Storili              
bomo vse, kar zmoremo, da boste ponosni na svoj prispevek k razvoju čistejšega prometa. Z               
roko v roki zasledujmo isti cilj: živeti v boljšem svetu in dihati čistejši zrak! 
 
Z željo po plodnem sodelovanju vas pozdravljamo 
člani Društva za električna vozila Slovenije 
 
pripravil David Mrvar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.devs.si/sodelujemo-z-ob269inami.html
http://www.devs.si/sodelujemo-z-ob269inami.html

