
Vabilo na strokovno srečanje z javno razpravo na temo e-mobilnosti

Društvo e-Mobilnost Slovenija (DeMS)

Spoštovani člani, predstavniki občin in vsi drugi, ki vas zanimajo vozila s pogonom na elektriko,
vabimo vas na tradicionalno strokovno srečanje z javno razpravo na temo e-mobilnosti društva DeMS
v hotelu Maestoso Lipica, v petek, 2. 12. 2022.

Petek, 2. 12. 2022

8.30 – 9.00 Zbor in registracija v preddverju hotela Maestoso Lipica

9.05 – 13.20 Hotel Maestoso Lipica

· Pozdravni nagovori

o Nagovor župana občine Sežana, g. Davida Škabarja

o Nagovor predsednika Društva e-Mobilnost Slovenija, g. Ignaca Završnika

· Predavatelji

o g. Simon Zgonc: "Postavitev fotonapetostne elektrarne in baterijskega
zalogovnika"

o g. Boštjan Okorn (Zveza potrošnikov Slovenije) in g. Alan Orlič (DeMS):
“Ocenjevanje polnilne infrastrukture”

o g. Vanja Katić (EV Clinic): "Vzdrževanje električnih vozil"

· Predstavitev združenj iz tujine (GEVA - Global EV Alliance)

o Norveška: Norsk elbilforening, g. Petter Haugneland

o Nizozemska: Vereniging Elektrische Rijders (VER), ga. Ellen Hiep

o Poljska: EV Klub Polska, g. Łukasz Lewandowski

10.50  Odmor za kavo

· Zakonodajna osnova za polnilno infrastrukturo



o ga. Marija Lesjak (Ministrstvo za infrastrukturo): "Zakon o infrastrukturi za
alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu"

· Predstavitev aktualnih projektov v lokalnih skupnostih

o g. Aleš Vodičar (Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov): "Krepitev
trajnostne mobilnosti na Krasu in v Brkinih"

#1 Panel:  “Poskrbite za okolje, v katerem živite; vozila in trajnostna mobilnost ter električna
samooskrba”

Gostje: ga. Barbara Simonič (Ministrstvo za okolje), ga. Marija Lesjak (Ministrstvo za infrastrukturo),
ga. Lucija Kodelja (Eko sklad). Vodi in povezuje ga. Saša Petejan.

Predstavitev pokroviteljev (polnilna infrastruktura, električna vozila …)

g. Boštjan Bertalanič, MOL Slovenija d.o.o.
predstavitev projekta "CONNECT-E" postavitve novih ultra hitrih polnilnih postaj

#2 Panel: »DeMS uporabniška izkušnja«

Gostje: ga. Jasna Pečjak, ga. Dubravka Bošnjak in ga. Mojca Rajšp. Vodi in povezuje ga. Saša
Petejan.

13.35 Pogostitev v hotelu Masteoso Lipica

14.35 Voden ogled Kobilarne Lipica (45 minut)

17.00 Degustacija na bližnji turistični kraški kmetiji v Avberju (vodena degustacija s 5 vini in
narezkom)

Če se želite udeležiti degustacije, to obvezno zapišite pri prijavi! Prispevek je 15 EUR po osebi.

Potrjene imamo predavatelje iz Slovenije, Hrvaške, Norveške, Poljske in Nizozemske. Udeleženci
panela bodo predstavniki ustanov (Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo in
Eko sklad). Na dogodek bodo povabljeni tudi predstavniki gospodarstva oziroma podjetij, ki prodajajo
električna vozila in polnilno infrastrukturo zanje.

Prvih 50 prispelih na dogodek, ki so tudi člani Društva e-Mobilnost Slovenija, bomo nagradili z
bonom v višini 20  EUR za polnjenje na polnilni infrastrukturi DeMS partnerjev.

Vsi udeleženci imajo možnost popusta pri rezervaciji sobe v hotelu Maestoso Lipica. Za rezervacijo
uporabite to povezavo, kjer v levem spodnjem kotu vnesete kodo za 20 % popust: DEMS22.

Električna vozila se lahko polnijo na štirih polnilnih postajah v Lipici, vendar priporočamo, da pridete s
polnimi baterijami.

Obvezna prijava do vključno srede, 30. 11. 2022, na elektronski naslov marjan.bozic@dems.si. Za
vse dodatne informacije je na voljo Marjan Božič (031 727 089).

https://reservations.lipica.org/premium/index.html?id_albergo=23791&dc=6857&lingua_int=slo&id_stile=18125%20&_ga=2.49230116.305095332.1666773489-487666710.1660897982
mailto:marjan.bozic@dems.si


Ljubljana, 2. 11. 2022 Ignac Završnik


