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Povzetek s ključnimi besedami 

 

Skozi celotno magistrsko delo opisujemo in raziskujemo pomen nizkoogljične družbe. 

Smernice Evropske unije so jasno zastavljene za doseganje brezogljične družbe v prihajajočih 

letih, nekje do leta 2050. Vsakodnevni način življenja ter vsakodnevna opravila in navade 

ljudi lahko prispevajo v dobro okolja in družbe. Ker je promet ključni dejavnik, ki pripomore 

k zagotavljanju nizkoogljične družbe, smo se v magistrski nalogi odločili preiskovati področje 

električnega avtomobila v Sloveniji. Ta je namreč en izmed razlogov, kako v današnjem in 

prihajajočem času doseči brezogljičnost. Njegova uporaba in ekološki vpliv na okolje 

pripomoreta k bolj kakovostnem bivanju. Je dejavnik, ki zastavljenim smernicam Evropske 

unije tesno sledi. Ravno iz tega razloga smo se skozi magistrsko nalogo osredotočali na 

zanimanje za nakup električnega avtomobila v Sloveniji. Slovenija je majhna, zelo tranzitna 

evropska država. Je idealna kandidatka za čim prejšnjo uveljavitev elektromobilnosti, naj bo 

to javni prevoz ali osebno prevozništvo. Glede na to, da je elektromobilnost dokaj nov pojem 

in še ne toliko prepoznaven, smo najprej pregledali literaturo o nizkoogljični družbi, smernice 

Evropske unije in upoštevanje Slovenije pri implementaciji teh smernic. V nadaljevanju 

naloge smo se v povezavi z omenjeno literaturo osredotočili na poznavanje tematike 

nizkoogljičnosti v Sloveniji, kakšni so družbeno znanje o električnih avtomobilih, zanimanje 

za njihov nakup in njihova prihodnost. 

 

Ključne besede: nizkoogljična družba, brezogljičnost, Evropska unija, električni avtomobil, 

elektromobilnost, Slovenija, okolje  

 

Abstract 

 

Throughout the master's thesis, we describe and explore the importance of a low-carbon 

society. The guidelines given by the European Union are clearly set for achieving a carbonless 

society in the coming years, sometime until 2050. The everyday way of life, day-to-day tasks 

and people's habits are those who can contribute to the good of the environment and society. 

Since transport is a key factor contributing to the provision of a low-carbon society, we 

decided to investigate the field of an electric car in Slovenia in the master's thesis. Its use and 

ecological impact on the environment contribute to a better quality of life. It is a factor that 

closely follows the guidelines of the European Union. Precisely for this reason, through the 

master's thesis, we focused on the interest in buying an electric car in Slovenia. Slovenia is a 



 

 

 

 

small, very transit, European country. It is an ideal candidate for the early implementation of 

electro mobility, whether it be public transport or private transport. Considering that electro-

mobility is a fairly new concept and not yet so identifiable, we first reviewed literature on a 

low-carbon society, guidelines given by the European Union, and taking into account 

Slovenia's implementation of these guidelines. In the continuation of this work, in connection 

with the aforementioned literature, we focused on the knowledge of the topic of low carbon in 

Slovenia, what is the social knowledge of electric cars there, the interest in their purchase, and 

the future of these. 

 

Key words: low-carbon society, carbon-bearing potential, European Union, electric car, 

electro-mobility, Slovenia, environment  
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1 UVOD 

 

 

Podnebne spremembe in poraba energije so tesno povezane. Energija je vir kar štirih petin 

oz. 78 % skupnih emisij toplogrednih plinov (TGP) v Sloveniji in celotni Evropski uniji 

(EU). Zmanjševanje rabe energije in emisij TGP je zato cilj, ki ga želimo doseči. Skoraj 

tretjino porabljene energije namreč predstavlja promet, preostali del gospodinjstvo in 

gospodarstvo (Vendramin 2008).  

 

Že pred 25 leti so aktualni podpisniki varstva okolja opozorili na grožnje okolju. Danes so 

težave, ki pestijo naš planet, precej večje kot takrat. Več kot 15.000 znanstvenikov je zato 

objavilo posodobitev »opozorila človeštvu«, v katerem so pristojne pozvali, naj okrepijo 

okoljevarstvena prizadevanja. Različica dokumenta je bila objavljena v zborniku 

Bioscience, okoljski strokovnjaki in drugi znanstveniki pa so tokrat opozorili predvsem na 

visoke izpuste ogljikovega dioksida, pomanjkanje pitne vode, izumiranje živih bitij v 

oceanih, sečnjo gozdov in netrajnostno kmetovanje. Poleg tega so izpostavili tudi 

problematičnost rasti svetovnega prebivalstva, saj je ta v zadnjih 25 letih narasla kar za 

35 %. Podpisniki so za rešitev problematike predlagali 13 korakov, med katerimi je en 

izmed najpomembnejših opustitev fosilnih goriv. Zapisali so tudi, da mora za preprečitev 

splošne bede in katastrofalne izgube biodiverzitete človeštvo izbrati okoljsko bolj 

trajnostne alternative obstoječim načinom poslovanja (24ur.com 2017). 

 

Namen magistrske naloge je v osnovi ugotoviti, kolikšno je zanimanje za nakup 

električnega avtomobila v Sloveniji. V nalogi smo raziskovali področje različnih evropskih 

zakonodaj v povezavi z energetiko, nizkoogljičnostjo in elektromobilnostjo ter področje 

električnega avtomobila. Poznavanje področja elektromobilnosti v Sloveniji in 

zagotavljanje brezogljične družbe sta v tesni povezavi. Glede na to, da je Slovenija članica 

EU ter izpolnjuje pravila in si prizadeva za zakonik za zagotavljanje brezogljične družbe 

ter čistega prostora in okolja, smo se v naši magistrski nalogi odločili raziskovati področje 

električnega avtomobila, saj je ta ključni dejavnik, ki zagotavlja omenjene smernice; še 

posebej tiste, ki jih poda EU.  
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Da izvemo, kolikšno je v Sloveniji zanimanje za nakup električnega avtomobila, smo v 

naši nalogi najprej opredelili teoretični pregled literature. V nadaljevanju smo opisane 

podane smernice na ravni EU in Slovenije za uveljavljanje nizkoogljične družbe umestili v 

prostor implementacije trenutnih smernic EU v Sloveniji in preverili, kako se Slovenija do 

podanih smernic obnaša. Preko teh točk smo se v povezavi z zagotavljanjem 

brezogljičnosti v slovenskem prostoru navezali predvsem na zanimanje za nakup 

električnega avtomobila v Sloveniji. Nato smo opredelili pomen električnega avtomobila, 

kaj pravzaprav je, opisali smo njegovo zgodovino in preučili osnovne dejavnike, ki spadajo 

v elektromobilnost. Skozi celoten pregled literature smo se navezovali na raziskovalno 

vprašanje, kolikšno je zanimanje za nakup električnega avtomobila v Sloveniji. 

 

Cilji magistrske naloge so bili:  

 

– preučiti trenutno pravno ureditev EU in Slovenije na področju energetike; 

– pregledati rezultate raziskave Eurostata o odstotnih deležih energije iz obnovljivih 

virov energije (OVE) v EU in Sloveniji v letih 2005, 2015 in 2016;  

– pregledati obstoječe raziskave in literaturo v zvezi z implementacijo evropske 

zakonodaje v slovensko pravno ureditev; 

– pregledati literaturo koncepta nizkoogljičnosti in njene pričakovane vrednosti v 

Evropi/Sloveniji do leta 2020; 

– identificirati probleme in možne izboljšave v zvezi z nizkoogljično družbo v 

Sloveniji; 

– koncept nizkoogljične družbe v Sloveniji povezati s tematiko električnega 

avtomobilizma; 

– pregledati literaturo o povezanih konceptih električnega avtomobilizma; 

– preučiti pojme elektromobilnost, električni avtomobil, električne polnilnice ipd.; 

– preučiti slovenski koncept električnega avtomobila in ga povezati s smernicami EU 

o doseganju nizkoogljične družbe v Sloveniji; 

– raziskati zanimanje za nakup električnega avtomobila v Sloveniji; 

– pregledati pridobljene rezultate intervjujev o zanimanju za nakup električnega 

avtomobila v Sloveniji in jih opisati; 

– napisati zaključek in mnenje o pridobljenih rezultatih; 
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– opisati izboljšave in nadaljnje zamisli o zanimanju za nakup električnega 

avtomobila v Sloveniji. 

 

Osnovno raziskovalno vprašanje naše magistrske naloge je: »Kolikšno je zanimanje za 

nakup električnega avtomobila v Sloveniji?« Za pridobitev odgovora na naše vprašanje, 

smo skozi celotno magistrsko delo opisovali dejavnike, povezane z zagotavljanjem 

smernic nizkoogljične družbe v Sloveniji. 

 

 

2 TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

 

Zunanji vplivi, ki so povezani z delovanjem ekološkega sistema okolja, izhajajo predvsem 

iz okolice. V ekološko dinamično ravnotežje prodrejo in ga spremenijo v koristno ali 

škodljivo smer. V današnji družbi in današnjem sistemu se srečujemo z veliko premočnimi 

vplivi. Zato ugotavljamo, da so zaslužni za veliko uničujočih posledic (Koželj in Vuk 

1987). 

 

Danes je zaradi zaskrbljenosti glede kakovosti okolja, socialne pravičnosti, 

gospodarske vitalnosti in grožnje podnebnih sprememb veliko več zanimanja za 

koncept trajnostnega razvoja. Opredelitev trajnostnega razvoja, ki jo je Brundtland 

opredelila že leta 1992, se glasi: »Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje 

potrebe sedanjosti, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo 

svoje potrebe«. Za zmanjšanje emisij CO2, kot je določeno v različnih protokolih in 

sporazumih, vemo, da je pomemben cilj. Poleg tega cilja pa moramo imeti v mislih, 

da se je trajnost danes hitro spremenila v širok koncept gospodarskega in 

socialnega okolja. Tako trajnostni razvoj lahko splošno razumemo kot razvoj, ki 

izboljšuje življenjski standard in kakovost življenja ob istočasnem varovanju in 

izboljševanju naravnega okolja. Je »gibanje«, ki spoštuje lokalno kulturo in 

zgodovino ter s tem po vsem svetu strmi k povečanju trajnostnih razvojnih vzorcev. 

To se še posebej kaže v razvitih državah, kjer nastajajo sedanji vzorci uporabe 

transporta ter njegovega vpliva na okolje, prebivalstvo itd. Gospodarski napredek 
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in socialna pravičnost stremita h krepitvi zdravja. Ravno iz tega razloga stremi k 

vedno večji uporabi prave mobilnosti ter ekosistema. V takšnem primeru se tako 

lahko poslužujemo ideje, da uvedba novih tehnologij vozil in goriv lahko v veliki 

meri privede do tišjega, varnejšega in bolj ekološkega ravnanja z okoljem in s tem 

posledično blagodejno vpliva na stanje in zdravje ljudi (Gril 2015, 3-4). 

  

Ljudje moramo tudi sami odpreti svojo zavest. Zavedati se moramo, da smo eden izmed 

ključnih dejavnikov, ki s svojim delovanjem lahko spremeni način življenja in posledično 

prepreči tovrstne posledice. 

 

EU je v Beli knjigi prometne politike leta 2011 zapisala cilj, da morajo biti emisije TGP v 

prometu do leta 2050 najmanj 60 % nižje kot leta 1990. Približevati se morajo vrednosti 

nič. Leta 2014 je zato tudi slovenski Operativni program za zmanjševanje TGP do leta 

2020 določil cilj, da se do leta 2050 zmanjša emisije iz prometnega sektorja vsaj za 

polovico. Promet namreč prispeva skoraj tretjino emisij TGP v Sloveniji in je zato 

pomemben vzrok za onesnaženost zraka v mestih. Zmanjševanje izpustov in onesnaževal 

zraka je zato mogoče doseči z načinom koncepta trajnostne mobilnosti, saj ta zagotavlja 

zadovoljitev potreb vsakogar, vendar z manjšimi stroški in učinki na okolje (Vlada 

Republike Slovenije 2017). 

 

Znano je, da bodo z uvajanjem nizkoogljične družbe narasle cene storitev avtomobilske 

industrije, kar naj bi posledično po mnenju poznavalcev prineslo novo krizo. To naj bi bil 

en izmed ukrepov, kako ljudi prepričati v uporabo javnih prevoznih sredstev, saj bi npr. z 

dodatnimi plačili za gorivo narod usmerili v večjo uporabo javnega prevoznega sredstva. 

Tako naj bi dosegli večjo uveljavitev nizkoogljične družbe, saj naj bi z več javnimi prevozi 

veliko manj onesnaževali okolje kot ga posameznik z lastnim prevozom (Dnevnik 2011).  

 

Niso pa samo davki tisti, ki naj bi prepričali ljudi v večjo uporabo javnih prevoznih 

sredstev. Velik problem se kaže že v tem, da je skozi proces globalizacije v današnjem 

času kar 54 % sveta poseljenega v urbanem okolju. Posledično bo čez leta ta poseljenost še 

naraščala, zato bo potreba po javnih prevozih vedno višja. Danes imamo na svetu že eno 

milijardo avtomobilov, kar pomeni, da bo v prihodnosti vedno pomembnejša tudi 

uveljavitev nizkoogljične družbe. S tem vidimo, da bo uveljavljanje skupne mobilnosti in 
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posledično lastne mobilnosti doživetje na drugi ravni. Nova avtomatska vozila, preproste 

in digitalne zmožnosti vozil, kot so električna vozila, bodo vedno pomembnejši pri 

uveljavljanju nizkoogljične družbe v EU in posledično Sloveniji (Nikowitz 2016). 

 

Skozi koncept trajnostnega razvoja lahko govorimo o razvoju energetske učinkovitosti in 

predpostavki električne energije kot o pojmih uspešne zelene prihodnosti. Promet je npr. 

odgovoren za več kot petino emisij TGP v EU. Glede na dosedanje razprave o podnebnih 

spremembah se to prikazuje kot pomembna informacija za okolje. Z načinom uporabe 

varovanja okolja v smislu zelene prihodnosti, ki zajema npr. uporabo električnega 

avtomobila, se lahko oprijemamo ideje o novih tehnoloških rešitvah v smislu reševanja 

življenjskega prostora in okolja (European Environment Agency 2011). 

 

 

3 ENERGETIKA 

 

 

»Energetika je gospodarska panoga, ki obsega pridobivanje, trgovanje, prenos, dobavo in 

uporabo vsake energije, razen tiste, ki jo človek zajema in uporablja v obliki hrane zase ali 

za druga živa bitja« (Wikipedija 2017). 

 

Energetika je interdisciplinarno področje, ki obsega energijske vire in tehnologije ter 

uporabo energije v gospodarstvu. V sodobni energetiki se pojavljajo pomembna 

okoljevarstvena, gospodarska in družbena vprašanja, povezana s tehnično uporabo energije 

(Wikipedija 2017). 

 

3.1 Energetska politika  

 

Energetska politika je ena izmed materialnih politik države. Imenujemo jo tudi energetska 

strategija, občasno pa je v nekaterih državah sprejet skupni strateški dokument za 

delovanje na energetskem področju. V Sloveniji ga imenujemo Energetski zakon (EZ-1), 

ki ga kot dolgoročni strateški dokument Nacionalnega energetskega programa pripravlja 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Energetski_viri
https://sl.wikipedia.org/wiki/Energija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrana
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vlada. Tega sprejme državni zbor. Energetsko politiko tako oblikujejo različni dejavniki, 

kot tudi posamezniki (Energetski zakon 2014). 

 

Energetska politika je pripravila splošna načela, po katerih naj bi se soočala z evropskimi 

izzivi na področju energetike. Gre se za postavitev jasnih ciljev, ki naj bi jih sama dosegla 

pri uveljavljanju nizkoogljičnosti: konkurenčnost, varnost oskrbe in trajnost (Evropska 

unija 2017–2018). 

 

3.2 Energetska učinkovitost 

 

»Energetska učinkovitost ima za zagotavljanje ciljev energetske politike in širših razvojnih 

ciljev države izjemni pomen, zlasti zaradi potenciala za izboljšanje konkurenčnosti družbe, 

zelene rasti in zaposlitvenega potenciala. Učinkovita raba energije (URE) pomembno 

prispeva k zagotavljanju strateške zanesljivosti oskrbe z zmanjšanjem odvisnosti od uvoza 

fosilnih goriv« (Ministrstvo za infrastrukturo 2012–2016). 

 

Energetska učinkovitost je eden izmed stroškovno učinkovitejših ukrepov za doseganje 

ciljev na področju zmanjševanja emisij TGP in doseganja 25 % ciljnega deleža OVE v 

bilanci rabe bruto končne energije do leta 2020. Energetska učinkovitost je ključna tudi za 

gospodinjstva – obvladovanje stroškov in krepitev kupne moči ter izboljšanje kakovosti 

bivanja kot izboljšanje prilagajanja podnebnim spremembam (Ministrstvo za infrastrukturo 

2012–2016). 

 

 

4 MEDNARODNI OKVIRI ZA ZAGOTAVLJANJE 

NIZKOOGLJIČNE DRUŽBE  

 

 

Evropa je pri zagotavljanju varovanja svetovnega okolja ena izmed celin, pomembnih za 

prihodnost sveta. Države članic EU so seznanjene z dejstvi in dejavnostmi, ki pripomorejo 

k zagotavljanju nizkoogljične družbe.  
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4.1 Združeni narodi  

 

Slovenija je ena izmed mnogih članic Združenih narodov. Ti so postavili cilje za trajnostni 

razvoj, ki jim je Slovenija kot članica primorana slediti. Smernica, ki se dotika področja 

energetike – zagotavljanje nizkoogljične družbe, je zapisana pod zaporedno številko 

sedem, in sicer je kot cilj trajnostnega razvoja Združenih narodov navedena energija, ki je 

čista in si jo lahko privoščimo. To pomeni, da ima država zagotovljen dostop do energije, 

ki je cenovno dostopna, zanesljiva, trajnostna in moderna za vse oz. na vseh področjih 

(npr. električne vetrnice, sončne celice, električni avtomobili ipd.). Z drugimi besedami, 

država mora zagotoviti dostop do cenovno dostopne in zanesljive ter trajnostne in sodobne 

energije za vse. Združeni narodi so cilj zastavili do leta 2030, ko naj bi država že 

uporabljala cenovno dostopno in zanesljivo energijo. Hkrati s tem bi se povečal delež 

obnovljive energije, ki bi v globalnem svetu na področju energetskih virov prinesel veliko. 

Gre za dejansko izboljšavo energetske učinkovitosti in krepitev mednarodnega 

sodelovanja, saj bi tako omogočili bolj odprt dostop do tehnologije s čisto energijo in 

posledično naložbe s čisto energetsko infrastrukturo (Sustainable development 2015). 

 

4.2 Evropska unija  

 

Evropska komisija pokriva področja politike, ki so nujna za zagotavljanje trajnostnega 

razvoja v EU in nasploh po svetu. Strategija EU za energetsko unijo je stavljena iz petih 

tesno povezanih vidikov, ki se medsebojno krepijo. Ta področja so Energetska varnost, 

solidarnost in zaupanje, Povsem integrirani notranji energetski trg, Podnebni ukrepi – 

razogličenje gospodarstva, Energetska učinkovitost ter Raziskave, inovacije in 

konkurenčnost (Evropska komisija b. l.).  

 

4.2.1 Energetska varnost, solidarnost in zaupanje 

 

Prvo področje zavzema Energetska varnost, solidarnost in zaupanje. Gre za področje 

delovanja in sodelovanja med državami članicami ter njihovo solidarnost, saj so s tem 

ključne za diverzifikacijo evropskih virov energije in zagotavljanje zanesljive oskrbe z 

energijo (Evropska komisija, Energy Effiency b. l.).  
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Pri prvi komponenti je Evropska komisija objavila nove predloge za vrsto ukrepov ravno 

zato, ker se je v preteklosti pokazala kriza na energetskem področju plina. Z novimi 

predlogi bodo posledično okrepili tudi imenovane medvladne sporazume na energetskem 

področju med EU in državami, ki niso članice EU. S tem bodo določili strategijo za 

povečanje energetske varnosti pri skladiščenju plina. Sočasno s tem pa se Evropska 

komisija ukvarja z možnostmi izboljšanja energetske učinkovitosti uporabe OVE v 

konceptu s pametnim in učinkovitim trajnostnim sistemom ogrevanja in hlajenja. Ti 

predlogi so del strategije Komisije za energijo in so močni spodbujevalec izboljšanja 

energetske varnosti in solidarnosti EU. Tukaj ne smemo pozabiti omeniti zavez EU, ki so 

jih konec leta 2015 sprejeli v pariškem sporazumu o podnebnih spremembah. Na splošno 

je cilj prve komponente tudi olajšati dostop do informacij za potrošnike, da bi jim 

omogočili boljše razumevanje njihove porabe energije in odločanje o tem, kako bi lahko 

prihranili energijo. Hkrati s tem bi potrošnike obvestili o možnih energetsko učinkovitih 

obnovah in možnostih za ustvarjanje svoje lastne energije z OVE (Evropska komisija, 

Energy Effiency b. l.). 

 

4.2.2 Povsem integrirani notranji energetski trg 

 

Druga komponenta za zagotavljanje trajnostnega razvoja EU in sveta je povsem integrirani 

notranji energetski trg. Pri tem stebru gre za omogočanje prostega pretoka energije po 

celotni EU, poleg tega pa tudi za vzpostavljanje ustrezne infrastrukture ter odpravljanje 

tehničnih in regulativnih ovir. S tem se bo zagotovila zanesljiva oskrba z energijo, 

odjemalcem pa bodo ponujeni najugodnejši pogoji (Evropska komisija, povsem integrirani 

notranji energetski trg b. l.).  

 

Pri drugi komponenti razložimo, da gre za sistem uveljavljanja nizkoogljične družbe, kjer 

je kljub napredku, doseženem v zadnjih letih, evropski energetski sistem še vedno premalo 

učinkovit. Zdajšnja zasnova trga ne privablja zadostnih naložb, koncentracija na trgu, šibka 

konkurenca in prevelika razdrobljenost evropskega energetskega sistema pa še vedno 

predstavljajo težavo. Ta komponenta področja politike energetike EU zato govori o 

reorganizaciji in »novih dogovorih« za preoblikovanje trga z električno energijo in 

potrošnike te energije. Cilj pri tem je doseganje večje jasnosti in razumljivosti o delovanju 
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in uveljavljanju nizkoogljične družbe v namen doseganja ciljev trajnostnega razvoja v EU 

in po svetu (Evropska komisija, povsem integriran notranji energetski trg b. l.).  

 

4.2.4 Podnebni ukrepi – razogljičenje gospodarstva 

 

Tretja politika energetike Evropske komisije je poglavje podnebnih ukrepov – 

razogljičenje gospodarstva. Podnebna politika je največji in najpomembnejši sestavni del 

vzpostavljanja energetske unije. Sistem EU ima postavljene ukrepe glede trgovanja z 

emisijami, postavljanja nacionalnih ciljev za zmanjševanje emisij in TGP, delovanja 

gospodarstva z nizkimi emisijami in celostne podobe energetske politike, ki postavlja EU 

na vodilno mesto v uporabi OVE (energije) (Evropska komisija, podnebni ukrepi – 

razogličenje gospodarstva b. l.).  

 

V tem poglavju govorimo predvsem o napisanih zakonih in elementih zagotavljanja 

uveljavljanja nizkoogljične družbe v EU. Gre za tri raznolike dokumente, ki velevajo 

določena pravila za zagotavljanje energetske učinkovitosti EU (Evropska komisija, 

podnebni ukrepi – razogličenje gospodarstva b. l.).  

 

Najpomembnejši izmed vseh je bil sprejet na Pariški konferenci o podnebnih spremembah 

(COP21) decembra 2015, ko je 195 držav sprejelo prvo univerzalno, pravno zavezujočo 

svetovno podnebno obravnavo. Sporazum naj bi začel veljati, ko ga bo ratificiralo vsaj 55 

držav, ki predstavljajo vsaj 55 % svetovnih emisij (Evropska komisija, COP21 UN Climate 

change Paris b. l.).  

 

Naslednji dokument razogljičenja gospodarstva obravnava Evropski sistem trgovanja z 

emisijami (ETS). Ta je vodilno evropsko orodje za boj proti podnebnim spremembam. 

Evropska komisija je julija 2015 predstavila zakonodajni predlog za revizijo sistema za 

trgovanje z emisijami za obdobje po letu 2020, kar pomeni, da je to prvi korak pri 

doseganju cilja EU v smeri zmanjševanja emisij TGP. Na domačem trgu naj bi se tako do 

leta 2030 v skladu s podnebno in energetsko politiko emisije TGP zmanjšale vsaj za 40 %. 

Dokument je del prispevka pariškega sporazuma, podpisanega decembra 2015 (Evropska 

komisija, podnebni ukrepi – razogličenje gospodarstva b. l.). 
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Tretji oz. zadnji dokument razogljičenja gospodarstva pa veleva spodbujanje EU v prehod 

nizkoogljičnega gospodarstva. Dokument je bil predstavljen julija 2016 na Evropski 

komisiji. Predstavlja paket ukrepov za pospešitev prehoda na nizkoogljične emisije v vseh 

sektorjih gospodarstva v Evropi. »Svetovni prehod z nizkimi emisijami ogljika sicer že 

poteka in postaja zagon po sprejetju prvega splošnega sporazuma o podnebnih 

spremembah decembra lani. Današnji predlog bo državam članicam pomagal pripraviti na 

prihodnost in ohraniti konkurenčnost Evrope. Je del strategije EU za odporno energetsko 

unijo z napredno usmerjeno podnebno politiko« (Evropska komisija, Commission proposes 

new rules gas and heating and cooling strategy 2016). 

 

Vsi trije dokumenti so najpomembnejši vodilni dejavniki, ki jih mora EU upoštevati pri 

zagotavljanju nizkoogljične družbe. V osnovi se mora tako EU držati naslednjih smernic 

do leta 2030 (Evropska komisija b. l.):  

 

– zagotoviti mora najmanj 40 % zmanjšanje emisij TGP v primerjavi z letom 1990; 

– zagotoviti mora najmanj 27 % delež energije, pridobljene iz OVE, v splošni porabi; 

– zagotoviti mora najmanj 27 % prihranek energije v primerjavi s stanjem 

nespremenjenega ravnanja z energijo. 

 

Zgoraj navedena dejstva so torej vodilne smernice Evropske komisije pri zagotavljanju 

uspešnega uvajanja nizkoogljične družbe v EU in posledično na svetu. 

 

4.2.4 Energetska učinkovitost  

 

Pri četrtem stebru energetske politike energetika deluje v kontekstu energetske 

učinkovitosti. To področje politike govori predvsem o varčevanju z energijo. Četrti steber, 

ki govori o energetski učinkovitosti, je napisan na podlagi direktiv o energetski 

učinkovitosti, energetsko učinkovitih izdelkih, energetskih stavbah, financiranju energetske 

učinkovitosti, soproizvodnji toplote in električne energije ter ogrevanju in hlajenju. V 

poglavju je omenjena tudi pomembna tematika o varčevanju denarja, ki se z izboljšano 

energetsko učinkovitostjo pozna kot »varčevanje z energijo, varčevanje z denarjem«. 

Koncept četrtega poglavja je neodvisnost EU od uvoza energije, ki s tem posledično vpliva 

na zmanjšanje emisij v zraku, poleg okoljske varčnosti pa doprinese k ustvarjanju novih 
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delovnih mest in izboljšavam na gospodarskem področju (Evropska komisija, Revision for 

phase 4 b. l.). 

 

4.3.5 Raziskave, inovacije in konkurenčnost 

 

Peta politika Evropske komisije, ki sestavlja steber energetske politike, govori o 

sodelovanju v raziskavah, delovanju na področju nizkoogljičnih tehnologij, inovativnosti 

pri teh tehnologijah, konkurenčnosti in izboljšavah, ki omogočajo in izboljšujejo 

konkurenčnost energetskega sistema (Evropska komisija b. l.). 

 

Sicer je EU s sprejetjem politike na področju energije in podnebnih sprememb do leta 2030 

že opravila veliko osnovnega dela. Uvedla je strategijo zanesljive oskrbe z energijo, vse 

bližje pa je tudi enotnemu energetskemu trgu za vse države (Evropska komisija b. l.). 

 

Naloge Evropske komisije na področju energetske politike so tako (Evropska komisija, 

Energija b. l. ): 

 

– združiti vire, povezati omrežja, združiti moči v pogajanjih z državami zunaj EU; 

– diverzificirati vire energije – da bo Evropa lahko hitro prešla na druge vire oskrbe z 

energijo, če bodo finančni ali politični stroški uvoza z Vzhoda postali previsoki; 

– pomagati državam EU pri zmanjševanju odvisnosti od uvožene energije; 

– zmanjšati porabo energije v Evropi za 27 % ali več do leta 2030; 

– prizadevati si za vsaj 40 % znižanje emisij TGP do leta 2030; 

– spremeniti EU v največjo uporabnico OVE na svetu in voditi boj proti globalnemu 

segrevanju.  

 

 

5 SLOVENSKI OKVIRI ZAGOTAVLJANJA NIZKOOGLJIČNE 

DRUŽBE 
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Temeljni namen energetske politike je zagotavljanje trajnostnega ravnanja z energijo. 

Okvir opredeljuje tri vidike trajnosti: podnebno sprejemljivost, zanesljivost oskrbe in 

konkurenčnost (slika 5.1) (Ministrstvo za infrastrukturo 2012–2015). 

 

Slika 5.1: Trajnost 

 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo (2012–2015) 

 

Energetika ni sama sebi namen. Njena naloga je, da predstavlja temelje za razvoj družbene 

blaginje, torej služi gospodarstvu in državljanom. Naravne danosti Slovenije, geopolitični 

položaj in zaveze Evropskega sveta o prehodu v nizkoogljično družbo predstavljajo za 

slovenske razmere na področju gospodarstva in energetike velike robne pogoje. Poleg tega 

po drugi strani predstavljajo velik izziv, a hkrati potencial za razvoj naše družbene 

blaginje. Ministrstvo Republike Slovenije si bo zato prizadevalo za prehod Slovenije v 

nizkoogljično družbo. S tem bo posledično poskušalo zmanjšati odvisnost od rabe in uvoza 

fosilnih goriv. Usmeritve in ukrepi na področju energetike morajo biti v najvišji možni 

meri usklajeni tudi z drugimi politikami. Kot smo že omenili na začetku naloge, je 

pomembno, da si vsi skupaj prizadevamo za doseganje enakih ciljev (Ministrstvo za 

infrastrukturo 2012–2015). 

 

5.1 Energetski koncept Slovenije 

 

Energetski koncept Slovenije (EKS) opredeljuje osnovni razvojni dokument področja 

energetike. Ta skladno z EZ-1 deluje na podlagi projekcij okoljskega, gospodarskega in 

družbenega razvoja države. Določa cilje trajnostne, zanesljive, konkurenčne oskrbe z 

energijo za prihodnje obdobje 20–40 let. Koncept deluje na podlagi sprejetih mednarodnih 
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obvez. EKS je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na predlog Vlade Republike 

Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo 2012–2015). 

 

5.2 Energetski zakon (EZ-1) 

 

V EZ-1 1. člen govori o vsebini zakona. 

 

»Zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in 

oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela in ukrepe za 

doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energetske učinkovitosti in 

varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov, določa pogoje za 

obratovanje energetskih naprav, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za 

energijo ter pristojnosti drugih organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu« (Energetski 

zakon 2014). 

 

Energetski zakon je bil spomladi 2018 zapisan z novonastalimi spremembami. Pod točko 3 

v uvodu dokumenta Električnega zakona 2018 lahko najdemo zapisan cilj energetske 

politike Republike Slovenije. Ta je opredeljen kot zagotavljanje zanesljive, varne in 

konkurenčne oskrbe z energijo na trajnosten način, da se zagotovi prehod v nizkoogljično 

družbo. S tem se spodbudi okolje za gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih mest, ki 

imajo visoko dodano vrednost. Prav tako se zagotovi sprejemljive energetske storitve za 

gospodarstvo in prebivalce. Če želimo doseči navedene cilje, je treba določiti dolgoročne 

usmeritve, ki oblikujejo zakonodajni okvir, iz katerega bo razvidno, kake se lahko 

energetski in ostali povezani sistemi prilagajajo drug drugemu ter se v skladu s 

postavljenimi usmeritvami in cilji tudi razvijajo (EKS 2017). 

 

V istem zakonu so pod točko 76 opredelili tudi promet. Ta točka govori o uporabi 

alternativnih goriv za pogon vozil, predvsem za tiste z električno energijo, zemeljskim in 

sinteznim plinom ter sinteznimi tekočimi gorivi. Cilji so tako povečanje kakovosti življenja 

v urbanih središčih, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in zdravje ter zmanjšanje 

uvozne odvisnosti. »Uvajanje alternativnih (nizkoogljičnih) goriv s poudarkom na 

električni mobilnosti bo tako prednostna naloga na tem področju, poleg tega je pa ta tudi 

sama neločljivo povezana s prometnimi politikami trajnostne mobilnosti« (EKS 2017).  
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V sledečem poglavju omenjenega dokumenta (točka 77) so napisali tudi, da se bo skladno 

s strategijo za vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v prometu progresivno 

povečeval delež hibridnih, električnih in plinskih vozil. »Rast deleža električnih vozil bo 

tako zahtevala pravočasno prilagajanje elektroenergetske in polnilne infrastrukture ter 

povezanih storitev« (EKS 2017). 

V osnovi smernice za doseganje ciljev dokumenta ostajajo enake, kot so bile zapisane že v 

preteklosti. 

 

5.2.1 Predlogi usmeritev za pripravo dokumenta EKS 

 

Gre za strateški dokument, ki se dotika širokega spektra deležnikov. Ti so dejavni 

udeleženci v energetskem sektorju ali uporabniki v obliki industrije oz. državljani. Z 

dokumentom želi Ministrstvo za infrastrukturo zagotoviti široko razpravo o usmeritvah in 

sodelovanju najširše javnosti. V njem so opisali okvir energetske politike in vidik njenega 

razvoja. Podane so smernice z ambicioznimi cilji na različnih področjih energetske politike 

do leta 2035 oz. 2055. Ker so naložbe in razvoj dolgoročni, so odločitve za realizacijo 

projektov opredeljene za nadaljnjih deset do petnajst let. Te je treba sprejeti čim prej. 

Delovati je treba na področju strateških usmeritev in ne na posameznih projektih, saj 

strateške usmeritve postavljajo politični okvir, znotraj katerega je odprta prosta pot 

poslovnih pobud podjetij in posameznikov. Temeljni cilj EKS je tako zmanjšanje izpustov 

TGP, vezanih na rabo energije. Ta opredeljuje dve temeljni smernici glede na raven iz leta 

1990. Prva smernica je doseganje cilja za vsaj 40 % do leta 2035, druga pa vsaj 80 % do 

leta 2055 (Ministrstvo za infrastrukturo 2012–2015). 

 

Z drugimi besedami lahko cilje EKS opredelimo kot zastavljene smernice za zagotavljanje 

nizkoogljične družbe. Smernice so pomembne na celotni evropski ravni. Slovenija kot 

članica EU jih mora izrecno spoštovati in se zato še posebej osredotočiti na njihovo 

uvedbo, izpolnjevanje pogojev za uvedbo in izvedbo, pričakovane spremembe, njihovo 

uveljavljanje, težave, prednosti, odzive na spremembo ipd.  
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Na sliki 5.2 vidimo predstavljene cilje, vizijo in poslanstvo EKS (Levičar 2016, str. 5). 

Slika je bila predstavljena na javni razpravi Ministrstva za infrastrukturo Republike 

Slovenije januarja 2016, ko je Dejan Levičar govoril o usmeritvah EKS. 

 

Slika 5.2: Trajnostni kriteriji odločitev  

 

Vir: Prirejeno po Levičar (2016, str. 5) 

 

5.3 Raziskava o obnovljivih virih energije 

 

V raziskavi Eurostat 2018, ki jo je podprla Evropska komisije, so navedeni podatki o 

deležih OVE v prometu in elektriki. Rezultati so predstavljeni na področju Evrope oz. vseh 

evropskih držav. V raziskavi so razvidni tudi rezultati Slovenije v omenjenih primerih 

nizkoogljične družbe v prometu in elektriki. Pregledana primerjava rezultatov prikazuje 

rezultate v letih 2005, 2015 in 2016. 

 

Tabela 5.3: Eurostat podatki, OVE v prometu v % 

 2005 2015 2016 

EVROPA 1,8 6,6 7,1 

SLOVENIJA 0,8 2,2 1,6 

Vir: Prirejeno po Eurostat (2018) 

 

Rezultati prikazujejo, da se je v EU skozi čas delež rabe OVE na področju prometa močno 

zvišal. Leta 2005 je v EU predstavljal 1,8 %, v Sloveniji pa 0,8 %. Leta 2015 je bila v EU 

raba OVE v prometu 6,6 %, leta 2016 pa še višja, 7,1 %. Slovenija je imela leta 2015 rabo 
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teh virov v prometu 2,2 %, leta 2016 pa žal manj, 1,6 %. Iz rezultatov lahko vidimo, da je 

politika uveljavljanja nizkoogljičnosti uspešna. Največji preskok je viden od leta 2005 do 

2015. Od 2015 do 2016 je delež na ravni celotne EU rahlo višji, kar pomeni, da se koncept 

nizkoogljičnosti v prometu dobro uveljavlja. Pomembno je, da delež skozi leta narašča, saj 

tako vidimo pozitivno delovanje celotne EU, ki si s podanimi smernicami prizadeva za 

uspešno zagotavljanje nizkoogljične družbe. Žal so v Sloveniji rezultati rahlo slabši. Sicer 

je tudi Slovenija skozi leta izboljšala uveljavljanje nizkoogljičnosti v prometu, vendar je ta 

številka dokaj nizka. Slabi rezultati se pojavijo v letu 2016, kjer je delež obnovljive 

energije v prometu slabši kot v letu 2015. 

 

Slika 5.4: Eurostat podatki, OVE v elektriki v % 

 

 2005 2015 2016 

EVROPA 14,8 28,8 29,6 

SLOVENIJA 28,7 32,7 32,1 

Vir: Prirejeno po Eurostat (2018) 

 

Naslednji pregledani rezultati predstavljajo delež na področju OVE v elektriki. Rezultati 

prikazujejo, da je izboljšavo najbolj zaznati med letoma 2005 in 2015 na področju celotne 

EU. Skozi leta 2005, 2015 in 2016 v Sloveniji sicer ni bilo pretiranih razlik. Leta 2005 je 

celotna EU imela 14,8 % OVE na področju energetike, medtem ko jih je Slovenija v letu 

2005 imela kar 28,7 %. Uporaba OVE na področju energetike se nato v Sloveniji  

razporeja približno enakomerno. Leta 2015 je bilo omenjenih virov 32,7 %, leta 2016 pa 

32,1 %. Sicer je med letoma 2015 in 2016 zopet vidno nizko odstopanje, a je bila v 

obdobju 10 let razlika pozitivna. Po drugi strani je bila na ravni celotne EU leta 2015 raba 

OVE na področju elektrike 28,8 %, leta 2016 pa 29,6 %. Rezultati prikazujejo, da je 

celotna EU krepko zvišala delež rabe OVE na področju elektrike med letoma 2005 in 

2015, natančneje kar za 14 %. Tako rezultati zopet prikazujejo, da je skozi leta razlika 

pozitivna, kar nakazuje na uspešno uveljavljanje in implementacijo nizkoogljične družbe. 

V EU se na tem področju rezultati z leti počasi višajo, kar pomeni, da je raba OVE na 

področju elektrike vedno bolj upoštevana.  
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5.4 Učinkovitost Slovenije pri implementaciji usmeritev EU o nizkoogljični družbi 

 

V Sloveniji je uvajanje nizkoogljične družbe pomemben dejavnik za njen napredek in 

razvoj. Slovenija bi tako pridobila nove razvojne priložnosti in usmeritve ter možnosti 

razvoja in širjenja države na več področjih (gospodarsko, ekonomsko, socialno, okoljsko 

ipd.). Pomembno je samo, da v državi dosežemo čim večje zavedanje o tem, kaj nam 

nizkoogljična družba prinaša. Z večjim znanjem in poznavanjem aktualne tematike bo tako 

prebivalstvo tudi bolj zaupljivo in pripravljeno na večje potrebne spremembe. Poleg 

poznavanja tega področja pa mora biti tudi vlada pripravljena na določene ukrepe, ki jih 

uvajanje nizkoogljične družbe prinese. Tako bi v Sloveniji morali več uporabljati 

tehnologije, ki omogočajo prehod na nizkoogljičnost. Npr. gradnja nizkoenergijskih stavb, 

naprave in razsvetljava, učinkoviti sistemi ogrevanja, hlajenja in ventilacije je le nekaj 

naštetih tehnologij, s katerimi lahko v Sloveniji dosežemo zadan cilj nizkoogljičnosti na 

ravni EU (Merše in Urbančič 2008). 

 

Ključnega pomena za zagotavljanje nizkoogljičnosti pa je predvsem področje 

avtomobilizma. Slovenija bi morala velik poudarek dajati novim tehničnim ukrepom, kot 

je alternativni pogon. Hibridi, električna vozila, vozila s pogonom na vodik ipd. so eden 

izmed ključnih elementov zagotavljanja nizkoogljičnosti v državi. Poleg osebnega 

prevoznega sredstva pa je pomembno tudi, da Slovenija omogoči konkurenčno javno 

prevozništvo, saj bo tako dosegla zniževanje CO2. S tem bo postala napredna in tehnološka 

na svetovni ravni ter posodobljena in spremenjena skozi vedenjski vzorec prebivalcev 

(Direktorat za promet b. l.). 

 

Pomembno je tudi, da se sčasoma v okolju doseže zavedanje o pozitivnih vplivih uvajanja 

nizkoogljične družbe. Tudi predlagani ukrepi glede uveljavljanja električnih avtomobilov v 

Sloveniji, ki so plod vladne strategije Slovenije, velevajo, da ta po letu 2030 ne bo imela 

več registracij vozil z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel. Razlog je v tem, da bi 

Slovenija postala država z zelenim prometom, kjer ne bo več vsak posameznik v svojem 

avtu, ampak bo uporabljal javni prevoz in s tem skrbel za večjo ohranjenost okolja. 

Električna prevozna sredstva bodo sčasoma postala vsakdanjost, naj bo to vožnja z 

avtomobilom, avtobusom ali celo z ladjo (24ur.com 2017).  

 



Gril, Barbara. 2018. »Zanimanje za nakup električnega avtomobila v Sloveniji.« 

Magistrska naloga., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici  

 

18 

 

Poleg javnega prevoza pa je v električnem avtomobilizmu trenutno aktualen tudi trend 

»car-sharing« oz. izposoja električnega avtomobila. Car2Go je tako eno izmed podjetij, ki 

to omogočajo. Električno vozilo je tako na voljo tudi tistim, ki ne želijo imeti avtomobila 

ali ga redko potrebujejo. Je globalna družba za delitev avtomobilov, ki je v Amsterdamu 

začela delovati novembra 2011. Na voljo ima 300 pametnih elektrovozil modela fortwo, ki 

ga lahko prevzamete ali pustite kjerkoli v središču mesta. Naročilo opravite preko 

pametnega telefona ali računalnika, minuta izposoje pa stane 0,29 EUR (Gerdes 2012). 

»Car-sharing« omogoča izposojo električnega avtomobila ravno zaradi varčnosti. Težave z 

iskanjem parkirišča izginejo, najnovejša tehnologija omogoča varčnost, čistost, vožnjo brez 

emisij in hrupa. Strošek vozila, vožnje in polnjenja je resničen le, ko vozilo potrebuješ, 

iskanje parkirišča pa ni več problem. Prihranek je tako pozitiven finančno in časovno 

(Avant2go.com 2016). 

 

Poleg naštetih tehnologij pa je pri doseganju tega cilja pomembno tudi delovanje politike 

in vlade, ki bi morali odločno sprejeti ukrepe, ki jih pripravi država. Smernice morajo biti 

zastavljene za čim večjo usmerjenost prehoda na nizkoogljično družbo, izvajanje politik pri 

tem mora biti dosledno, raziskovalci in projekti naj bodo usmerjeni v zeleno (green, eco) 

poslovanje, cilji pa naj bodo jasno zastavljeni in dosledno uresničeni. Poleg vsega 

naštetega so pomembni tudi meddržavno sodelovanje in pomoč ter sodelovanje znotraj 

celotne EU (Merše in Urbančič 2008). 

 

Slovenija kot majhna država hrepeni po globalni konkurenčnosti. Z varčevanjem energije 

in materiali ter z izboljšanjem učinkovitosti tehnologij oz. z novimi tehnologijami, ki jih z 

uvedbo nizkoogljične družbe Slovenija lahko doseže, bi to prineslo velike spremembe na 

slovenskih tleh. Izognili bi se dolgoročnim škodljivim posledicam podnebnih sprememb, 

sodelovali bi v boju globalne skupnosti proti podnebnim spremembam in prispevali k 

izboljšanju globalne varnosti. Vlada Republike Slovenije pri tem že kuje smer za 

prihodnost na področju uvajanja nizkoogljične družbe. Strategijo razvoja Slovenije, 

strateške dokumente, programe državnih razvojnih agencij in Nacionalni energetski 

program vlada močno podprto in je dejavna pri uvajanju nizkoogljičnosti v Slovenijo. 

Vlada hkrati pripravlja tudi podnebni zakon in strategijo prehoda Slovenije v nizkoogljično 

družbo, saj sta ključna za korenite spremembe na tem področju. Zaradi čim učinkovitejših 

sprememb in posledic je pomembno na tem področju doseči družbeni konsenz. Le tako 
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bomo v prihodnjih 40 letih dosegli zastavljen strateški cilj: uveljavitev nizkoogljičnosti 

(CNVOS.INFO b. l.). 

 

Dokumenti, zakonodaja in pravila, ki jih je Evropska komisija dodelila za upoštevanje pri 

implementaciji uvajanja smernic o nizkoogljični družbi v državah EU, se v Sloveniji 

pravilno in uspešno uveljavljajo, vendar postopoma in sčasoma. Slovenija kot članica EU 

mora te podane naloge spoštovati in upoštevati. Slediti mora spremembam, novim 

uvedbam, odpravljati težave, ugotavljati prednosti ipd. To je razvidno iz zgoraj opisanih 

rezultatov raziskave Eurostat 2018. Glavne smernice, ki jih je postavila Evropska komisija 

in jih je Slovenija že pred časom uvedla, lahko opredelimo tudi kot določene smernice iz 

dokumenta o EZ-1 iz leta 2014, letos pa je bilo v tem zakonu opredeljenih že veliko 

novosti v povezavi s smernicami in ukrepi za zagotavljanje nizkoogljične družbe v 

prihodnosti (v Sloveniji). Smernice, ki so v preteklosti zagotavljale nizkoogljično družbo 

in so že pred časom začele veljati tako v EU kot Sloveniji, so se postopoma uspešno 

uvedle, saj nam rezultati iz let 2005, 2015 in 2016 za EU in Slovenijo v raziskavi Eurostata 

2018 prikazujejo pozitivno vrednost na različnih področjih, kjer je bila uvedena raba OVE 

kot koncept nizkoogljične družbe. To pomeni, da se je skozi omenjena leta koncept 

uveljavljanja nizkoogljične družbe uspešno implementiral na raven celotne EU in 

Slovenije. V podanih rezultatih sicer opazimo tudi rahla odstopanja. To v povezavi z 

omenjeno literaturo lahko označimo kot pomanjkljivost prebivalstva EU, ki naj bi bilo 

danes na splošno premalo ozaveščeno in pripravljeno oz. celo nepripravljeno na nove 

izzive uvajanja in uveljavljanja nizkoogljične družbe. Ravno zato lahko sklepamo, da so 

minimalna negativna odstopanja mogoče posledica neznanja in nepoznavanja koncepta na 

splošno v današnji družbi. Ne glede na vse je v energetiki še posebej dobrodošlo uvajanje 

sprememb. Spremembe so bile ravno tiste, ki so celotno EU in Slovenijo od leta 2005 do 

2016 pripeljale do opaznih izboljšav. Z novimi smernicami in uredbami lahko celotna EU 

v prihodnosti doseže še več in še boljše rezultate. Glede na podane rezultate lahko 

razmišljamo v smeri, da bodo nove inovacije in nove spremembe pripeljale EU in 

Slovenijo do še boljših rezultatov in bolj kakovostnega življenja, ki bo sčasoma temeljilo 

na nizkoogljični družbi.  

 

Vsakodnevno uvajanje nizkoogljičnosti bo tako postopoma prineslo korenite pozitivne 

spremembe na različnih področjih. Če se bomo uvajanja takšne družbe lotili korektno, 



Gril, Barbara. 2018. »Zanimanje za nakup električnega avtomobila v Sloveniji.« 

Magistrska naloga., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici  

 

20 

 

bosta s tem zaživela gospodarski in prostorski razvoj, uporaba OVE in varčevanje z 

energijo pa bosta prispevala k čistejšemu okolju in zraku. Z uvajanjem nizkoogljične 

družbe bomo zato v prihodnosti lahko živeli bolj kakovostno in boljše (Ministrstvo za 

infrastrukturo 2015). 

 

Svet se spreminja, družba se spreminja. Čas teče dalje, natrpanost sistema narašča. 

Sociološke in družbene, okoljske, tehnološke in gospodarske spremembe, vse poteka 

intenzivneje in bolj povezano. Pomembno je zavedanje, da lahko sami doprinesemo k 

velikim spremembam našega okolja. Iz tega razloga smo se v nadaljevanju naše magistrske 

naloge odločili preiskovati električne avtomobile v povezavi z nizkoogljičnostjo v 

Sloveniji.  

 

Cilji EU so jasno zastavljeni po smernicah za doseganje brezogljične družbe do leta 2050. 

Električni avtomobil je eden od ključnih dejavnikov doseganja omenjenega cilja. 

 

»Ker se z uporabo alternativnih goriv, predvsem z uporabo električne energije ter 

zemeljskega plina izboljša zanesljivost oskrbe, zmanjša negativne učinke na okolje in 

zdravje ter se poveča kakovost življenja v urbanih središčih, je uvedba alternativnih virov 

goriv s poudarkom na električni mobilnosti, pravi način za zagotavljanje nizkoogljične 

družbe v Sloveniji« (Boson 2017).  

 

 

6 NIZKOOGLJIČNOST IN PROMET 

 

 

V intervjuju za 24ur.com je povabljena gostja Violeta Bulc, evropska komisarka za 

transport, na podana vprašanja glede nizkoogljičnosti in elektromobilnosti odgovorila 

jasno. Njeno mnenje je, da so sicer dizelski motorji še vedno eni izmed najbolje 

oblikovanih motorjev v današnjem času, a je pri njih problem izpustni plin. Meni, da bi 

morala industrija narediti boljše in odločnejše korake v smeri doseganja ničelnosti 

onesnaževanja okolja, če želi obdržati status dizelskih motorjev. Pove, da je cilj EU ničelna 

stopnja onesnaženosti do leta 2050 in ne industrijska proizvodnja avtomobilov. Slovenija 

ima evropske standarde, zato meni tudi, da če nekaj ni dovolj dobro za Nemčijo, ne bo 
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dovolj dobro za Slovenijo, Poljsko in Bolgarijo, zato se moramo truditi na globalni ravni, 

da bomo skupaj dosegali brezogljičnost in čisto naravo okoli nas. Hamburg je eno izmed 

mest, ki so se zaprla za dizelske motorje. Tamkajšnjo okolje naj bi bilo preveč onesnaženo, 

Violeta Bulc pa v zaprtju mest ne vidi prave rešitve. Meni, da bodo novi načini 

zaračunavanja in na splošno novi načini v prometu, kot so strategije za razogljičenje 

prometa, nove infrastrukture, vozila z ničelno stopnjo oz. zelo nizko stopnjo emisij in 

boljšim upravljanjem prometa, privedli do doseganja sistemskih rezultatov. Omeni še, da je 

nastopil čas, ko mora Evropa stopiti skupaj in začeti skupno razreševati nastali položaj, saj 

trenutno aktualno zapiranje mest vodi k razčlenjenosti in oddaljenosti držav, čemur pa po 

njenem mnenju evropski prostor ni namenjen (24ur.com). 

 

6.1 Strategija za alternativna goriva 

 

Emisije CO2 so se v cestnem prometu v preteklosti znatno povečale in se bodo še višale, če 

se ne bodo izvajali ustrezni politični ukrepi. Cilj evropskih pobud je zmanjšanje emisij CO2 

iz osebnih vozil. Možnost za zmanjšanje emisij CO2 v potniškem prometu je tako uporaba 

električnih vozil (JRC 2012). 

 

Vlada Republike Slovenije je leta 2017 sprejela ukrepe na področju razvoja trga za 

vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju. 

Tako bo od leta 2025 omejena prva registracija osebnih vozil in lahkih tovornih vozil 

kategorij izven meja za doseganje nizkoogljičnosti, leta 2030 pa bo prepovedana prva 

registracija avtomobilov, ki bodo vsebovali večji ogljični odtis od 50 g CO2 na kilometer. 

Danes je takšno vozilo le električno ali priključno hibridno vozilo. Vlada je leta 2017 te 

ukrepe sprejela, ker strategija spodbuja razvoj in rast električnih vozil, hibridnih vozil in 

vozil, ki imajo nizek negativen vpliv na okolje. S to strategijo se v slovenski pravni red 

prenaša evropska direktiva o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, ki so po tej 

direktivi opredeljena kot električna energija, drugi plini in goriva ter vodik. Uporaba 

alternativnih goriv je pomembna, saj z njo lahko dosegamo okoljske cilje na področju 

onesnaževanja in nizkoogljičnosti. Slovenija ima zahtevne cilje, saj mora poleg močno 

povečane rasti prometa zagotoviti, da bo stopnja nizkoogljičnosti oz. brezogljičnosti do 

leta 2030 čim višja. Za dosego ciljev je treba ukrepati s postavitvijo in gradnjo različnih 

infrastruktur, spodbujati nove inovativne rešitve in ideje, odpraviti administrativne ovire, 
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spodbujati povečanje vožnje z alternativnimi vozili ter spodbujati in zagotoviti nakup 

alternativnih vozil, kot so električna vozila in priključni hibridi. Treba je ozavestiti družbo 

glede nizkoogljičnosti, poudariti pomen ekologije, izboljšati javni potniško-prevozniški 

promet. Ciljem se je treba približati v čim krajšem času , zato je treba vzpostaviti sistem, ki 

bo deloval in zadovoljeval slovensko družbo (Ministrstvo za infrastrukturo 2017).  

 

Pri nakupu električnega avtomobila v Republiki Sloveniji tako fizični kot pravni osebi 

pripada možnost (eko) subvencije. Podpira jo Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad. 

Možnost subvencije je objavljena na javnem razpisu Republike Slovenije v Uradnem listu 

Republike Slovenije. Na spletni strani Eko sklada je mogoče pridobiti obrazec, ki ga kupec 

pravilno izpolni in posreduje skladu. Za nakup električnega vozila Eko sklad ponuja 

možnost kredita ali nepovratnih sredstev. 

 

Opis pridobitve subvencije je na spletni strani Eko sklada opisan sledeče (Eko sklad – 

Slovenski okoljski javni sklad, Učinkovita raba energije b. l.); 

 

Za pridobitev kredita je opis: »Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za 

okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije.« Opisani so pogoji 

kreditiranja, odplačilna doba, obrestna mera in višina kredita. Višina priznanih stroškov 

naložbe je trenutno največ 40.000,00 EUR, najmanj pa 1.500,00 EUR. Spodaj je pripet tudi 

dokument Razpisna dokumentacija, ki opredeljuje Javni poziv za kreditiranje okoljskih 

naložb občanov – trenutno je to obrazec 59OB17. Splošni in finančni pogoji kreditiranja 

ter ostale določbe pa so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva (Eko 

sklad b. l.). 

Druga subvencija je možnost pridobitve nepovratnih sredstev nakupa električnih in 

hibridnih vozil. Ta je opisana na spletni strani Eko sklada (b. l.) na naslednji način:  

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v 

nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki spadajo v eno 

izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil (v nadaljnjem besedilu: naložba), in 

sicer za naslednje ukrepe: 

 

– nakup novega/testnega vozila na električni pogon;  
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– nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali nakup 

novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range 

extender);  

– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na 

notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.  

Da občan pridobi nepovratna sredstva za nakup električnega vozila, mora oddati vlogo po 

nakupu vozila. Priložiti mora račun, dokazilo o plačilu računa in potrdilo o skladnosti 

vozila s prometnim dovoljenjem (Eko sklad b. l.). 

Nakup baterijskih električnih osebnih vozil v Sloveniji spodbujajo naslednji ukrepi (Life 

Climate Path 2050 2018):  

Subvencije za občane in pravne osebe (European Alternative Fuels Observatory 

2018, 21–22):  

 

– 7500 EUR za baterijska električna vozila razreda M1 (osebni avtomobili), 

– 4500 EUR za baterijska električna vozila razredov N1 (lahki dostavniki) in L7e 

(štirikolesniki) , 

– 4500 EUR za priključna hibridna vozila razredov M1 in N1 ter za vozila s 

podaljševalnikom dosega (ang. range extender), 

– 3000 EUR za baterijska električna vozila razreda L6e (lahki štirikolesniki),  

– davek na motorna vozila znaša 0,5 % (praviloma je za vozila z motorjem na 

notranje izgorevanje precej višji), 

– oprostitev plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. 

Kot že zgoraj omenjeno, Eko sklad za financiranje nakupa električnih vozil poleg 

subvencioniranja ponuja tudi ugoden kredit: »Ta dva ukrepa se ne izključujeta, vendar 

število kreditov glede na pridobljene podatke predstavlja 10–15 % v primerjavi s celotno 

količino subvencioniranih avtomobilov. Vzrok za to so lahko razmeroma finančno ugodni 

in hitro odobreni krediti, ki jih priskrbijo sami prodajalci vozil« (Life Climate Path 2050 

2018). 
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V Sloveniji je poleg možnosti subvencije za nakup električna vozila mogoče najti tudi 

prostor, kjer sta parkiranje in polnjenje električnega vozil za zdaj še brezplačna. 

 

»Področje polnjenja električnih vozil v Sloveniji še ni v celoti urejeno z zakonskimi 

predpisi in regulativo, zato se standardni postopki uporabe polnilnih postaj in 

zaračunavanja polnjenja še niso docela razvili. Za vse uporabnike je trenutno polnjenje na 

javnih polnilnih postajah brezplačno, sicer pa naj bi se v bodoče storitev pričela ustrezno 

zaračunavati« (Polni.si).  

 

V nadaljevanju magistrske naloge smo predstavili, kaj je električni avtomobil, kakšno 

zgodovino ima, katere tipe električnih avtomobilov poznamo, katere imamo v Sloveniji in 

kaj električni avtomobil prinese v prometu. Opisali bomo tudi polnilnice za to vrsto 

avtomobila in njihovo dostopnost. 

 

6.2 Elektromobilnost 

 

Elektromobilnost je priročnost, ki nam omogoča brezogljičnost in nizkoogljičnost z 

najučinkovitejšo rabo energije, ki omogoča 100 % uporabo OVE. Je način, ki pri uporabi 

pametnega omrežja poenostavi delovanje elektroenergetskega sistema in zniža ceno 

električne energije zaradi stabilnejšega odjema. Prinaša mnogo prednosti, kot so preprosta 

domača uporaba elektropolnilnic, znižanje hrupa vozil (električno vozilo), polno 

izkoriščena dnevna in nočna energije, prinaša veliko pozitivnih učinkov na okolje, npr. 

znižanje izpustov TGP, čisto in tišje okolje ter predvsem poveča učinkovitost izrabe 

energije. Kratkoročni ukrepi ministrstva za spodbudo elektromobilnosti so zato zakonske 

zahteve o minimalni opremljenosti javnih mest s polnilno infrastrukturo, postavitev 

osnovnih in hitrih polnilnih infrastruktur na avtocestah, promoviranje in povezovanje 

industrije na področju proizvodnje, raziskav in razvoja elektrovozil, pogovori z dobavitelji 

elektrovozil o začetku uradne prodaje v Sloveniji, ozaveščanje javnosti. Treba se je 

zavedati, da so električna vozila zelo primerna za vsakdanjo rabo, so zanesljiva in 

funkcionalna. Za zeleno prihodnost je ključno, da se vodilne gospodarske panoge povežejo 

z energetsko politiko in da s prehodom s tujih energetskih virov na domače omogočimo 

podporo zagonu industrije na domačem trgu, z domačim razvojem in znanjem (Ministrstvo 

za infrastrukturo b. l.). 
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Na Agenciji za energijo elektromobilnosti opredeljujejo pojem elektromobilnost kot 

mobilnost na področju energije. Vse večje potrebe po energiji ter naraščajoči vplivi 

globalnega in lokalnega onesnaževanja okolja kličejo po spremembah. Glavni porabnik 

energije je pravzaprav sektor prometa, ki vpliva prav na vsakega posameznika v družbi. Je 

eden izmed največjih porabnikov in onesnaževalcev okolja, ki si mora prizadevati doseči 

zastavljene globalne cilje o brezogljičnosti. Seveda so za to potrebne korenite spremembe. 

Potencial prehoda na okolju prijazne oblike mobilnosti, kot so pešačenje, kolesarjenje, 

uporaba javnega prometa, je daleč prešibek za izničenje posledic in negativnih vplivov, ki 

ostajajo in nastajajo skozi vsakdanje življenje. Rešitev za to je bistveno zmanjšanje 

povprečne porabe energije in izpustov na prevoženi kilometer. S tem bomo globalno 

omogočili boljšo prihodnost drug drugemu, zato je treba uvesti nove tehnologije in nove 

oblike mobilnosti. Elektromobilnost je tako poleg infrastrukture za električna vozila glavni 

temelj pri zagotavljanju standardov in smernic EU. Hitro uvajanje elektromobilnosti lahko 

prinese tudi negativne posledice oz. velike izzive. Največji problem se lahko pojavi pri 

preobremenjenosti omrežja, zato bodo potrebna vlaganja oz. rešitve, ki bodo zmanjšale te 

težave (Agencija za energijo 2014). 

 

»Nov način okolju prijazna mobilnost – elektromobilnost.« Tako na Petrolu opredeljujejo 

pojem elektromobilnosti. S tem načinom delovanja sledijo najnovejšim dosežkom in 

sooblikujejo razvojna izhodišča za napredek pri raziskavah nizkoogljičnih energentov 

(Petrol, d. d., Ljubljana 2018). 

 

»Elektromobilnost ni samo okoljska nuja, temveč pomembna razvojna priložnost za vso 

Evropo, tudi za Slovenijo,« meni Gospodarsko interesno združenje ACS, Slovenski 

avtomobilski grozd (Delo 2013). 

 

 

7 ELEKTRIČNI AVTOMOBIL  

 

 

Avtomobil, kakršnega poznamo, imenujemo tudi avto. To je navadno štirikolesno vozilo, 

ki je zasnovano za namen prevoza potnikov. Pogosto ga poganja motor z notranjim 
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izgorevanjem, v zadnjem času pa poznamo tudi drugačne alternative njegovega pogona 

(Cromer et al. b. l.).  

 

Avtomobili, ki so danes eni izmed najpopularnejših vozil na naših cestah, so električni 

avtomobili. Koncept trajnostnega razvoja, ekološke družbe, ekologije, smernice prometa in 

podobne vladne strategije so v skupni točki pripeljali do razširjenega razvoja električnega 

vozila. 

 

Električno vozilo svojo energijo za vožnjo v celoti dobi iz akumulatorja, zato ga je treba 

priključiti na polnjenje (Department of Energy 2014). 

 

Električno vozilo je sestavljeno iz več delov, glavna pa je predvsem baterija, ki zagotavlja 

energijo. Električni motor poganja kolesa in regulator, ki uravnavata pretok energije v 

motor. Litij-ionska baterija ima v povezavi z zaganjalnim motorjem pomembno funkcijo 

zagona avtomobila, ki ga poganja konvencionalni motor z notranjim izgorevanjem. 

Baterija in električna zagonska motorna kombinacija sta bili prvič uvedeni že v začetku 20. 

stoletja. Od takrat sta bili zelo malo spremenjeni, saj je že v osnovi takšen avtomobil 

narejen za preprosto uporabo, kjerkoli in za vsakogar. V prihodnosti lahko pričakujemo 

tudi padec cen takšnih avtomobilov, saj se bodo konverzije električnih vozil povečale. 

Električno vozilo je odličen dejavnik, ki prispeva k dobrobiti države. Vožnja brez nafte in 

bencina zmanjšuje odvisnost države od uvoženih olj, zato bo takšen avtomobil pripomogel 

k veliko okoljskim spremembam, gospodarskemu razvoju, inovacijam, tehnološkemu 

razvoju ipd. Električna vozila so vozila brez emisij, zato ne tvorijo strupenih spojin za naše 

okolje. Elektrarne, ki ustvarjajo moč za električna vozila, pa imajo višje standarde, kar 

posledično pomeni, da imajo nižjo stopnjo strupenih emisij v primerjavi z emisijami 

bencinskih motorjev (Leitman in Brant 2009). 

 

Na sliki 7.1 je prikazan električni avtomobil, ki je v lasti podjetja E3 v Sloveniji. 
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Slika 7.1: Električni avtomobil podjetja E3 

 

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 

 

Čeprav se električni avtomobili še vedno soočajo z različnimi izzivi, kot so draga baterija, 

omejena vožnja oz. domet vožnje z enim polnjenjem in čas polnjenja, pa po drugi strani 

okolju prinašajo številne koristi. So avtomobili, ki so ekološki, naravi prijazni. Nudijo 

udobje, kot je tiha vožnja, povzročajo manj hrupa, vožnja z njimi je učinkovitejša in 

cenejša kot vožnja s »klasičnim« vozilom. V povezavi s tem je pomembno zavedanje, da 

se električni avtomobil lahko polni doma. Našteti dejavniki so pomembni tudi za 

posameznike, ki se odločajo za nakup takšnega vozila (Kliesch 2011). 

 

Električni avtomobili, ki jih podpira OVE, nimajo nič emisij (Kliesch 2011, 64). Več študij 

je pokazalo, da električna vozila okolje onesnažujejo manj kot »klasična« vozila in tako 

pomagajo pri počasnih podnebnih spremembah. Električni avtomobil je čistejše vozilo kot 

večina drugih vozil na cesti v današnjem času, zato igrajo pomembno vlogo pri 

zagotavljanju nizkoogljičnosti (Rockhold 2015, 37). Zagotavljanje takšne družbe pa je v 

veliki meri odvisno od prodaje takšnega avtomobila (Kliesch 2011, 64). 

 

Slovenija kot članica EU spada v mednarodni prostor, katerega smernice mora strogo 

upoštevati. Leta 2017 je Mednarodni svet za čisti prevoz objavil članek, v katerem je 

opredelil mednarodno ozaveščanje o električnih avtomobilih in njihovem vplivu na okolje. 

Članek govori o tem, kakšni so vplivi uveljavljanja trajnostnega razvoja in nizkoogljične 

družbe v mednarodnem svetu in kako prodaja električnih avtomobilov oziroma trg z njimi 

pri tem pomaga. Raziskave Mednarodne zveze z ničnimi emisijami prikazujejo rezultate, 
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da se trg z električnimi avtomobili hitro in vztrajno veča. Skozi leta je močno narasel, 

natančneje, leta 2010 je bilo na trgu več kot 500.000 takšnih vozil. Leta 2016 je število 

naraslo na 750.000, leta 2017 pa so na trgu z električnimi vozili zaznali kar dva milijona 

takšnih prijavljenih vozil. Sicer se trg z vozili na električno energijo dviga in nadaljuje, 

vendar ostaja omejenost pri njihovi uporabi. Ta se največkrat kaže kot dodatni oziroma 

novi stroški, ki nastajajo pri uporabi te tehnologije. Ker se smer elektronskega 

avtomobilizma razvija in širi, vedno znova nastajajo nepredvideni novi stroški. Poleg njih 

pa ostajajo tudi drugačni izzivi, ki jih zaznamo pri uporabi električnega avtomobila. Obseg 

in čas polnjenja potrošnika velikokrat razočarata. Sposobnost tehnologije električnih vozil 

vendarle ni tako razvita, da bi omogočala prevlado nad drugimi trgi avtomobilov. Zato je 

zavedanje potrošnikov najpomembnejša ključna točka pri nakupu električnega avtomobila 

(Jin in Slowik 2017).  

 

Vedno višje cene fosilnih goriv, nizki izkoristki motorjev na notranje izgorevanje, 

uveljavljanje nizkoogljičnosti in trajnostnega načina življenja z manj onesnaževanja okolja 

… vse to so razlogi, ki si prizadevajo za razvoj novodobnih električnih avtomobilov. 

Njihova glavna prednost so nizki stroški vzdrževanja, majhna poraba energije in možnost 

izbire primarnega vira energije. S takšnim avtomobilom se lahko vozimo ceneje kot s 

»klasičnimi« (na fosilna goriva), zato so v Sloveniji električni avtomobili predstavljeni kot 

ključni dejavnik, ki omogoča zagotavljanje smernic nizkoogljičnosti in trajnostnega 

razvoja evropske politike in komisije (Plan-net Električna vozila 2018). 

 

7.1 Zgodovina električnega avtomobila 

 

Pojav električnega avtomobila sega v preteklost, kar lahko razberemo iz podatka, da se je 

električni avtomobil pojavil na električni razstavi že leta 1899 v kraju Madison Square 

Garden. Takrat je bila takšna industrija dobro uveljavljena. Leta 1904 so nato električna 

vozila prevzela trge v New Yorku, Chicagu in Bostonu. Kasneje, v drugem desetletju 20. 

stoletja, se je stanje spremenilo, saj so skozi leta razširili cestne sisteme, izboljšali ceste in 

tako omogočili tudi drugačnim vrstam vozil večjo prehodnost in vožnjo. Avtomobili z 

večjo močjo in hitrostjo so tako postali pomembnejši, zato se je začela tudi osredotočenost 

na pomembnost oskrbe za gorivo in obstoja infrastrukture. Hkrati s tem se je pojavila 
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težava pri ohranjanju okolja in uravnoteženosti električnih avtomobilov na avtomobilskem 

trgu (Anderson in Anderson 2010).  

 

Sicer pa so bili električni avtomobili prvi, ki so v prometu postali inovativni in drugačni. 

Ljudje so v preteklosti poznali kočije in konje ter bencinske avtomobile. Z uvedbo 

električnih avtomobilov je tako na trg prišlo nekaj novega, nepoznanega, zanimivega, 

drugačnega. Takratna vožnja s takšnim vozilom je bila kar precej nevarna, saj je bilo 

vozilo po obstoječih cestah predvsem zaradi lukenj in vdolbin izpostavljeno poškodbam in 

udarcem. Ustvarjalci, ki so kasneje inovacijsko ustvarjali izboljšave, so tako uvedli 

pnevmatike, ki so vožnjo pomirjale. Hkrati so zmanjšali vibracijske škode na baterijah, da 

so zdržale celo 200 kilometrov poti, saj so bile te precej slabo narejene oz. v slabem stanju 

(kamenje, blato, luknje ipd.). Potencial avtomobila je nastal ravno zato, ker je baterija z 

enim polnjenjem v cestnih razmerah zdržala le 56 kilometrov. V prvem desetletju 20. 

stoletja so nato izumili avtomobilske dirke z različnimi vrstami vozil. Na teh tekmovanjih 

je zmaga pripadala električnemu avtomobilu, saj je klasičen »bencinar« končal svojo pot 

pri dobrih 160 km, medtem ko je električni avtomobil z enim polnjenjem zmogel 209 km. 

Zmaga je tako dala inovatorjem še dodaten pogum in zagon za izboljšavo električnih 

avtomobilov. Kasneje so uporabniki te avtomobile jemali tudi za pot, dolgo celo 1500 km, 

ki je bila najverjetneje opravljena z večkratnim polnjenjem (podatka o polnjenju ni). 

Tovrstne inovacije električnih avtomobilov so nastale v zelo dobrem tržnem položaju 

zgodnjih let 20. stoletja (Anderson in Anderson 2010). 

 

Električno vozilo je nastalo že v sredini 19. stoletja, ko je bila električna energija ena 

izmed prednostnih metod za pogon motornih vozil. Že takrat je zagotavljalo udobje in 

preprosto uporabo, ki ju bencinski avtomobil ni mogel doseči. V 21. stoletju so se na 

področju tehnološkega razvoja koncepta električne energije zgodile spremembe. Največji 

poudarek in pozornost so v konceptu raziskovanja električnih vozil tako pridobili OVE. 

Povpraševanje po električnih vozilih se je sčasoma povečalo, hkrati pa se je povečala tudi 

vladna spodbuda zanje (v Združenih državah Amerike in Evropi) (Wikipedija 2018). 

 

Skozi leta in čas je razvidno, da se je avtomobilska industrija krepko in hitro spreminjala. 

Tako kot številni izdelki tudi električni avtomobil ne zajema vedno potrošnikove 

domišljije, želj ali mišljenja. Trg z električnimi avtomobili je sicer vedno močnejši in 
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prodornejši, vendar je nakup takšnega avtomobila v veliki meri odvisen od vsakega 

posameznika – potrošnika. Skozi leta je imel električni avtomobil konkurenčen delež na 

trgu, saj je ponujal nekaj novega, tehnološkega, zanimivega, drugačnega. Z leti se je to 

spremenilo, saj se tehnologija razvija počasi, strukturno in premišljeno, česar za 

avtomobile z notranjim izgorevanjem ne moremo trditi. Potrošnik, ki se odloči za nakup 

električnega avtomobila, mora točno vedeti, kaj si želi in kaj mu ta ponuja. Spoznati se 

mora na področje in razumeti, kakšen je pravzaprav njegov nakup in kaj prinese. Mnoge je 

zanimal nakup, saj je pomenil drugačnost, moč, naprednost, novost, vendar niso dobili, kar 

so želeli, saj je električni avtomobil vendarle drugačen od tistih z notranjim izgorevanjem.  

 

Prelomnici, ki sta skozi zgodovino zaznamovali aktualnost in pomembnost električnega 

avtomobila, pa sta naslednji. Leto 1997 in uvedba električnega avtomobila Toyota Prius, ki 

je bilo prvo masovno proizvedeno hibridno električno vozilo. Leta 2000 je doživelo 

svetovni prelom, globalna industrija pa se je hkrati močno ozavestila o nizkoogljičnosti, saj 

je bila Toyota Prius glavna podpornica mnogih raziskovalnih inštitutov o onesnaževanju 

okolja. Še danes je avto znan kot najprodornejši hibridno-električni avtomobil vseh časov. 

Druga pomembna prelomnica pa je bila v Tesla Motors leta 2006. V takratnem času je 

Tesla začel proizvajati luksuzen električni avtomobil, ki bi samo z enim polnjenjem 

dosegel razdaljo več kot 200 kilometrov. Oddelek za energetske posojilne programe je 

Tesli posodil 465 milijonov dolarjev, da bi v ta namen ustanovil proizvodni obrat 

električnega avtomobila v Kaliforniji. Podjetje je posojilo poplačalo devet let prej, prejelo 

pa tudi široko priznanje za svoje avtomobile, ker je hkrati postalo največje delodajalsko 

podjetje avtomobilske industrije v Kaliforniji (Department of Energy). 

 

V Kaliforniji se je sicer že okoli leta 2000 začela vladna propaganda Kalifornijski program 

za električna vozila (Brown 2001). Že leta 1995 je tako v kontekstu električnega 

avtomobila Jane Hall izpostavila dejstvo, da kljub njegovi visoki začetni ceni zagovorniki 

nasprotujejo ekonomiji obsega in trdijo, da bodo nižji operativni stroški takšnega 

avtomobila kmalu omogočali konkurenčnost vozilom na notranje izgorevanje (citirano v 

Hall 1995, 58).  

 

7.2 Električni avtomobil in družba  
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Z gibanjem in mobilnostjo se srečujemo vsakodnevno. Aktualne raziskave nam 

prikazujejo, da so trendi novodobne mobilnosti povezani z nastajajočimi oblikami 

urbanizma in globalizacijo skozi čas. Gibanje in prostor sta soodvisna, zato se med njima 

dogaja neka mobilnost. Družbena mobilnost ter tehnološke in informacijske inovacijske 

mobilnosti so bile ključnega pomena za obstoj mest že med modernizacijo in 

industrializacijo 19. in 20. stoletja (Sheller 2011, 1–3). Zanimanje za podnebne spremembe 

je v današnjih časih visoko na lestvicah pomembnih tem v državah po vsem svetu. Učinki 

na okolje in družbo, ki jih prinašajo podnebne spremembe, so vedno bolj izpostavljeni 

trajnostni in zeleni uvedbi rešitev, ki jih išče gospodarstvo (Biswas in Tortajada 2018). 

 

Industrija se tako z novimi inovacijami, tehnologijo, proizvodnjo, poskusi in še marsičem 

danes dokaj dobro odziva na zahteve EU – v kontekstu zmanjševanja emisij in sodobnih 

izzivov pri varovanju okolja (FIAT eco 2010). V zadnjem stoletju so proizvedli en milijon 

avtomobilov. Trenutno imamo na svetu več kot 700 milijonov avtomobilov, to število pa 

naj bi se do leta 2050 kar potrojilo. Vsaka država razvija svojo kulturo avtomobilizma, ki 

naj bi do leta 2030 pripeljala kar do ene milijarde avtomobilov po vsem svetu (Urry 2004, 

25). Ravno zaradi omenjenega izhajamo iz dejstva, da je električni avtomobil pomemben 

dejavnik, potreben za zagotavljanje boljše globalne ekološke mobilnosti. En človek v 

povprečju porabi 1,1 h na dan za pot, ki ji nameni nek predvidljiv del dohodka. V 

današnjem času je zahteva proračuna stalnega potniškega denarja, da se mobilnost poveča 

skoraj sorazmerno z dohodkom. Za večje razdalje znotraj istega fiksnega časovnega 

potovanja je treba potnike zato preusmeriti na hitrejše načine prevoza. Izbira prihodnjih 

načinov je tako odvisna od smeri poti, saj se transportna infrastruktura spreminja počasi. 

Poleg tega je povpraševanje po javnem prevozu, posebej z majhnimi hitrostmi, delno 

določeno oz. pogojeno z gostoto prebivalstva in infrastrukturo. Danes naj bi se svetovni 

državljani skupaj gibali 23 milijard km, do leta 2050 pa kar 105 milijard km (Scahfer in 

Victor 2000, 171). Ker se predvideva, da se bo svetovni trend povečanja urbanizacije v 

prihodnosti nadaljeval hitreje kot v preteklosti, bodo električna vozila pomemben dejavnik 

pri zagotavljanju nizkoogljične družbe. Pričakuje se namreč, da bosta do leta 2040 dodatni 

dve milijardi ljudi začeli živeti v urbanih središčih. Vplivi na okolje bodo tako še močnejši, 

zato je pri tem pomembno zagotavljanje prihodnosti elektromobilnosti (BP Energy 

Outlook 2018). 
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Razvoj in uvajanje električnih vozil bosta v naši družbi imela pomembno vlogo pri 

prehodu v prometni sektor, ki bo na novo sestavljen iz občutnega zmanjšanja emisij in 

manjše porabe energije. Čeprav je njegov razvoj še vedno v zgodnji fazi, pa obstajajo 

države, ki so se odločile, da v tem segmentu vseeno prevzamejo vodilno vlogo. 

Prizadevajo si močno povečati število električnih vozil. Dve izmed njih sta tudi Norveška 

in Nizozemska (Lindholmen Science Park 2014). Evropske vlade si tako na različne načine 

pomagajo električna vozila čim prej uveljaviti na avtocestah. Čeprav so cilji posameznih 

držav v osnovi zastavljeni podobno – doseg brezogljične družbe, pa k temu cilju vsaka 

država pristopa posebej. Medtem ko so Portugalska, Norveška in Velika Britanija države, v 

katerih so cilji postavitev najsodobnejših električnih infrastruktur za električna vozila ter 

določeni privilegiji in varčevalni ukrepi za urbane voznike, pa se po nekaterih drugih 

državah članicah EU uveljavljajo predvsem denarne spodbude, popusti ali davčne olajšave 

za nakup takšnega avtomobila. Francija, Nemčija, Luksemburg in Španija so države, ki se 

za prihodnost električnega avtomobila močno borijo, zato poskušajo znižati davke na 

takšna vozila in ponujajo subvencije pri njihovem nakupu (Hockenos 2011).  

 

V povezavi s svetovnim gibanjem oz. družbo in globalno uporabo prometa smo pregledali 

tudi dve raziskavi o družbenem mnenju o električnem avtomobilu. Izvedel ju je Skupen 

raziskovalni center, Inštitut za energetiko in promet Evropske komisije in Oddelka za 

promet v Veliki Britaniji. Obe sta pokazali podobne rezultate pri zanimanju družbe za 

nakup električnega avtomobila, še posebej v Veliki Britaniji, saj je kasnejša raziskava 

prikazala novejše podatke o tematiki električnega avtomobila.  

 

V raziskavi Skupnega raziskovalnega centra, Inštituta za energetiko in promet, so 

sodelovale naslednje države članice EU: Nemčija, Italija, Poljska, Španija in Velika 

Britanija. Podatki opisujejo stališče evropskih voznikov avtomobilov do električnih vozil v 

letu 2011. V anketi je sodelovalo 3723 ljudi, starih 18–74 let. Anketa je bila v osnovi 

zastavljena širše, vendar je bil njen drugi del namenjen ugotavljanju, kako pomembne so 

nekatere značilnosti električnega avtomobila za anketirance, posebej tiste, ki se odločajo za 

nakup takšnega avtomobila. Podatki, predstavljeni v poročilu raziskave, tako prikazujejo, 

da je poznavanje področja električnega avtomobila na splošno zelo nizko, zato je tudi 

zanimanje za nakup električnega avtomobila nizko. Razlika pri rezultatih je vidna le v 

dejstvu, da je seznanjenost s tem področjem večja pri mlajši populaciji ljudi kot starejši. Ne 
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glede na to pa so sodelujoči v veliki meri mnenja (40 % celotnega vzorca), da bo nakup 

električnega avtomobila v prihodnosti strmo narasel, ker bo v prihodnjih letih strmo 

narasla cena goriv klasičnim vozilom (100 % mnenje anketirancev). Splošno mnenje 

anketirancev o električnih avtomobilih je, da so zelo dragi (75 % celotnega vzorca) ter niso 

hrupni in ne izpuščajo škodljivih emisij (69 % celotnega vzorca). Pri anketirancih lahko 

vidimo, da obstaja pomanjkanje znanja o polnjenju električnih avtomobilov, njihovem 

dometu/dosegu oz. razdalji, ki jo lahko prevozijo z dvema polnjenjema, in potrebnem času 

za napolnjenost. Pomanjkanje znanja se pojavi tudi ob glavni tematiki cen ter vzdrževanja 

in stroškov takšnega avtomobila. Kljub temu pa so bili odgovori, kot je, da je vožnja s 

takšnim avtomobilom užitek in varna, opredeljeni kot sporni, saj niso odraz pomanjkanja 

znanja, ampak nestrinjanja z dejstvi (JRS 2012). 

 

Kasneje je Oddelek za promet v Veliki Britaniji posebej opravil še raziskavo na področju 

električnega avtomobila. Rezultati iz leta 2014 so prikazali podatke, da je 5 % anketirancev 

razmišljalo o nakupu električnega avtomobila ali električnega kombija, 56 % jih ni 

razmišljalo o takšnem nakupu, 14 % anketirancev pa je razmišljalo o nakupu, vendar se 

zanj ni odločilo. Vozniki vseh avtomobilov so na vprašanje, kaj je najpomembnejši 

dejavnik pri nakupu električnega avtomobila, odgovorili: stroški – 85 %, zanesljivost – 

78 %, varnost – 66 % in udobje – 53 %. Vprašanju, kaj je razlog, da se za nakup 

električnega vozila niso odločili, so sledili odgovori polnjenje (40 %), domet vozila oz. 

razdalja, ki jo z električnim avtomobilom prevoziš (39 %), stroški električnega vozila 

(33 %) in pomanjkanje znanja o takšnem vozilu (16 %). Na vprašanje, kaj je glavni 

dejavnik, ki bi jih spodbudil k nakupu električnega vozila, so odgovorili stroški (37 %), 

razdalja, ki jo takšno vozilo lahko prevozi (20 %), polnjenje (17 %) in ekološkost vozila 

oz. da je vozilo okolju prijazno (16 %) (Department of transport 2014). 

 

»Publikacija Oddelka za promet Velike Britanije je v raziskavi prikazala statistične 

podatke o odnosu javnosti do električnih vozil. Poročilo temelji na raziskovalnem modulu, 

ki je bil vključen v Urad za nacionalno statistiko (ONS) februarja 2014, in Anketi o 

življenjskem slogu (prej Omnibus Survey)« (Department of Transport 2014). 

 

Obe raziskavi nam tako prikazujeta mnenje anketirancev, sodelujočih v raziskavi, o 

električnem avtomobilu v EU. Iz podatkov vidimo, da je bilo pomanjkanje znanja o 
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električnem avtomobilu v letu 2012 veliko. Na splošno se ljudje niso zanimali za nakup 

takšnega avtomobila. Znanje o električnem avtomobilu ni bilo veliko, vseeno pa je 

mišljenje večine anketirancev, da bo električni avtomobil v prihodnosti pogost nakup. 

Kasnejša raziskava v Veliki Britaniji, izvedena leta 2014, dve leti kasneje kot raziskava 

EU, nam prikazuje podatke o večji ozaveščenosti o električnem avtomobilu. Vprašanja so 

sicer jasno opredelila dejavnike električnega avtomobila, kot so cena, domet vozila, čas 

polnjenja, vendar je iz odgovorov vidno, da so anketiranci seznanjeni s konceptom 

delovanja električnega avtomobila in ga na splošno poznajo. 

 

Leta 1992 je Donella Meadows komentirala delo SOLO: Življenje z električnim 

avtomobilom, ki ga je napisal Noel Perrin. Poudarila je, da se bomo čez 30 let vsi spomnili 

na presenetljivo, zabavno knjigo, saj naj bi v tistem času (leta 2020) vsi vozili električni 

avtomobil. Ko danes pogledamo stanje električnih avtomobilov na cestah, vidimo, da je 

realnost drugačna od mišljenja, ki je takrat veljalo za električne avtomobile. Njeno mnenje 

pa je vidno tudi v njeni izjavi, da »najcenejši viri pravzaprav niso olja, kovine, čisti zrak, 

kapital, delo ali tehnologija, temveč naša želja in volja za poslušanje drug drugega, učenje 

enega od drugega ter iskanje skupne resnice boj kot iskanje tistega, ki ima v družbi prav«. 

S tem je želela poudariti in sporočiti, da družba pomaga zagotoviti boljše in bolj 

kakovostno življenje v vsakodnevnem okolju ter narekuje smernice za izboljšanje načina 

življenja. Družba je pravzaprav najcenejši oz. brezplačni vir za zagotavljanje pozitivne 

prihodnosti, medtem ko so tehnološki razvoji in napredki v nasprotju z njo zelo dragi in ne 

nujno pravi (Meadows b. l.).  

 

Sicer pa je izredno težko izmeriti učinek, ki so ga električni avtomobili že imeli na naše 

okolje. Skozi prejšnja leta je bilo veliko spremenljivk, ki so vplivale na okolje. Kljub temu 

pa lahko najdemo nekaj jasnih statističnih podatkov o učinkovitosti električnega 

avtomobila. Viri električne energije na premog ustvarjajo manj koristi za električne 

avtomobile, saj energija na premog proizvaja več CO2. V tem primeru so električni 

avtomobili še vedno bolj koristni za okolje kot avtomobili na plin. Ker se električni 

avtomobili napajajo večinoma iz sončne ali vetrne energije ali hidroelektrarne, so njihove 

koristi še večje. Na splošno tako velja trend, da so bolj praktični za vožnjo v okolju, zaradi 

česar je ekonomija za potrošnika pozitivna. Ob predpostavki, da se »klasični« avtomobil 

uporablja za vožnjo 15.000 km na leto, uporabnik električnega avtomobila prihrani celo 
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več kot 1500 dolarjev v primerjavi z uporabo avtomobila na plin (Fawcett 2015). Tudi 

Biswas in Tortajada v svojem članku govorita o stroških električnega avtomobila. Zaradi 

izboljševanja tehnologije in boljše baterije se posledično znižujejo stroški. Ob tem se 

predvideva, da bodo skupni stroški električnega vozila, vključno s polnjenjem in 

vzdrževanjem, v prihodnosti padli pod običajno lastništvo avtomobila v Evropi in da se 

bodo cene električnih vozil do leta 2025 približale cenam konvencionalnih avtomobilov 

(Biswas in Tortajada 2015).  

 

Ob tem lahko vidimo, da je pomen električnega avtomobila v današnjem času zelo 

pomemben za družbeno prihodnost, čeprav poskuša druga industrija na različne načine 

zavirati njegov razvoj. Sprejemljivost današnje družbe je ob uvajanju raznih alternativ, kot 

je električno vozilo, še vedno usmerjena nekoliko negativno in jih ne sprejema popolnoma, 

vendar se s počasnimi in konkretnimi uvedbami vedno bolj uveljavlja na trgu. K temu 

pripomorejo tudi že zgoraj omenjene strategije industrije, saj morajo kljub vsemu 

upoštevati podane smernice EU. 

 

Kakorkoli, treba se je zavedati dejstva, da gospodarski sistem ni ravno najbolj podoben eko 

sistemu, čeprav bi se lahko z njim v določenih točkah močno poistovetil, tudi skozi 

nasprotno konotacijo pozitivno-negativnega delovanja. Če izpostavimo skupne elemente 

obeh, lahko vidimo, da so funkcije obeh delovanj sistema rast, razvoj, »zaužitje«, 

»izločanje« in množična proizvodnja. Kjer je delovanje gospodarske panoge maksimalen 

zaslužek na maksimalnem potrošništvu družbe, je na drugi strani sistematizacija uvedbe 

ekologije pozitiven vpliv na družbo, okolje in ekonomski spekter. Pravzaprav lahko 

vidimo, da gospodarski sistem opravlja svojo funkcijo tako, da potrošnika maksimalno 

iztroši (negativna konotacija), medtem ko mu eko sistem daje možnosti za maksimalen 

izkoristek (pozitivna konotacija) (Ayres 2004, 426). Skozi čas se je v avtomobilski 

industriji, predvsem v zadnjih letih, ko je poudarek na nizkoogljični družbi in ohranjanju 

okolja, gospodarska panoga morala nekako prilagoditi obstoječemu eko sistemu. Podane 

strategije so bile zastavljene tako, da gospodarstvo, ekonomija, družba in okolje začnejo 

delovati v sožitju, v dobrobit družbe (strategija win-win). Zaradi tega v prihodnosti lahko 

pričakujemo pozitivno sodelovanje omenjenih področij kljub njihovi primarni 

nepovezanosti.  
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Skozi vpliv povezanosti raznih dejavnikov pa se lahko globlje vprašamo, ali je električna 

vožnja res najboljša rešitev za okolje. Van Mierlo v svojem članku trdi, da je. Omeni, da je 

pri razpravi o vplivih na okolje pomembno upoštevati celoten življenjski cikel vozila, kar 

pomeni, da moramo biti pozorni, kako emisije iz vozila vplivajo na okolje, baterijo 

avtomobila in proizvodnjo električne energije ipd. Sicer pa takšne analize niso ravno 

preproste, zato imamo znanstvene metode, ki jih opravijo za nas. Poleg tega lahko z njimi 

pridemo tudi do različnih rezultatov o tem, kako naj bi električna vozila vplivala na naše 

gospodarstvo. Slednje naj bi se povečalo do leta 2030 in nato še povečalo do leta 2050. 

Ustvarila naj bi se nova delovna mesta, nove industrije, nove proizvodnje in nove storitve. 

Začela naj bi se zaračunavati tudi infrastruktura, po drugi strani pa naj bi elektrifikacija 

zmanjšala odvisnost od nafte in tako bi lahko družine povečale svojo kupno moč. Na drugi 

strani imamo tudi negativne dejavnike, ki naj bi se kazali kot izguba dohodka od dajatev in 

davkov na dizelsko gorivo in bencin, ki pozitivno vplivajo na vladni proračun. Kljub temu 

pa je Van Mierlo mnenja, da se na splošno z uporabo in uvedbo električnega avtomobila v 

družbi izboljša skrb za javno zdravje, zrak bo boljše kakovosti in čistejši, poleg tega pa bi 

uporaba električnega avtomobila pozitivno vplivala na okoljevarstvo in varčevanje pri 

čiščenju spomenikov (Van Mierlo 2018, 2). Barkenbus v svojem članku o uvedbi 

električnih vozil v družbi izpostavi dejavnike, ki so pomembni za posameznikovo 

odločitev o nakupu električnega vozila. Po njegovem mnenju je ameriški trg doživel velik 

šok, ko je cena nafte strmo narasla poleti leta 2008. Čeprav je mnogo dejavnikov, ki 

dokazujejo, da je uporaba električnega avtomobila zaželena oz. sčasoma celo nujna za 

zagotavljanje okoljske varnosti, pa to po njegovem mnenju ni najboljši način pospeševanja 

nakupa električnega vozila v Ameriki. Meni, da bo ravno povišana cena nafte Američane 

privedla do nakupa takšnega avtomobila. Pri tem poudari tudi pomembnost cen električne 

energije. Izpostavi, da se je treba zavedati, da bodo te verjetno precej nižje in stabilnejše, 

zaradu česar bo v osnovi električni vir ostal enakovreden stroškom za bencin oz. bodo celo 

viri brez ogljika ostali znatno nižji (Barkenbus 2009, 402). V povezavi z družbeno 

pripravljenostjo na uvedbo električnih avtomobilov v okolje pa lahko zaznamo težavo 

predvsem na področju sprejemanja drugačnosti. Čeprav električna vozila neposredno 

zmanjšujejo onesnaževanje okolja v primerjavi z vozili z notranjem izgorevanjem, pa je 

potrošnikom še vedno težko sprejeti njihovo uvedbo. Največkrat se zgodi, da potrošnik ni 

pripravljen plačevati določenih socialnih prejemkov, od katerih nima neposredne koristi v 

čim krajšem času. Ravno zato je pomemben nastop vlade po vsem svetu. Ta bi morala za 
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izboljšanje sprejemljivosti električnega vozila uvesti nekatere finančne spodbude in tako 

potrošnike prepričati, da električna vozila niso le okolju prijazna, temveč tudi ekonomsko 

in individualno pomemben dejavnik, ki pozitivno vpliva na vsakega posameznika. Treba bi 

bilo oblikovati nekaj spodbud za aktivno prepričevanje potrošnikov in proizvajalcev ter 

hitrejše uveljavljanje nizkoogljične družbe (Zhang in drugi 2014, 8061). Dober pristop k 

temu bi lahko bil sestavljen na tri načine: podpora državljanom in podjetjem, lokalna 

podpora ter finančna podpora. Gre za strategijo, ki bi v celoti prepričala najprej 

posameznike in kasneje družbo v celoti za uporabo električnega avtomobila. V prvem 

primeru bi tako mesta v državi zagotovila neposredne subvencije za posameznike, ki se 

odločijo za nakup električnega avtomobila, prav tako pa bi to naredila tudi za gospodarski 

nakup električnega vozila. Ovira, ki se pri tem pojavi, je njegova večinoma precej visoka 

cena, ki s subvencijo še vedno ostane visoka. Tveganje pri tej točki zato ostaja razlog za 

nezanimanje za nakup. Druga pot za spodbudo uporabe električnega vozila je podpora 

lokalnim podjetjem namesto zasebnim potrošnikom, kar bi privedlo do boljšega 

poslovnega sporazumevanja med potrošniki in tržniki. Tako bi lahko podjetja, ki za 

izvajanje svojih storitev uporabljajo električno vozilo, pridobila razne subvencije, mesto pa 

bi jim pomagalo pri uveljavitvi in oglaševanju ter trženju lastne znamke. Tretji način 

spodbude pa je, da se mestom predlaga spodbuda za delitev takšnega avtomobila (car-

sharing). Tako lahko mesto oz. podjetje prejme finančno ali še kakšno drugo podporo. V 

lokalni prostor bi se postopoma uvedlo vedno več električnih avtomobilov, alternativnih in 

zelenih sistemov, ki so zelo praktični in uporabni za mestno vožnjo. S tem bi ozavestili 

veliko ljudi in jim predstavili vožnjo z električnim avtomobilom, njegov doprinos, 

tehnologijo in način uporabe. Tako bi širša javnost pridobila znanje o električnem 

avtomobilu (Bakker in Trip 2013, 19). 

 

Velik problem električnega avtomobila je torej velikokrat ekonomski izračun. Največkrat v 

smislu, da je vložek v električni avtomobil prevelik in njegova cena predraga glede na to, 

kaj nam lahko ponudi. Vedno več analitikov pa se sprašuje, kaj električni avtomobil sploh 

doprinese okolju oz. kakšne težave se lahko z njegovo uvedbo po drugi strani pojavijo v 

okolju. Skrb se izraža predvsem v tem, koliko elektrike je treba proizvesti, da bodo 

električni avtomobili in polnilnice delovali nemoteno. Ob tem si strokovnjaki prizadevajo, 

da so posledice ustvarjanja nove električne energije čim manjše. Električna mobilnost je 

navsezadnje kompleksna, dokaj težavna in zahtevna za uresničitev, vendar se skozi čas 
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vedno bolj uveljavlja. S pravilnimi pristopi in načini reševanja težav, ki se pojavljajo pri 

njenem uvajanju, bodo v prihodnosti gospodarstvo, družba, ekonomija in okolje preplet 

dejavnikov, ki bodo pozitivno vplivali na nadaljnje vsakodnevno življenje (Leal Filho in 

Kotter 2015). 

 

Glede na zgoraj zapisano lahko z omenjeno prihodnostjo vedno večjega uveljavljanja 

električne mobilnosti povežemo tudi koncept turizma, saj je ta pravzaprav del globalne 

mobilnosti. Električni avtomobil bo skozi koncept svetovnega gibanja družbe oz. globalne 

mobilnosti ali turizma v veliki meri pripomogel k ozaveščenosti o ekologiji, trajnostnem 

razvoju, elektromobilnosti in nizkoogljični družbi. Uporaba električnih vozil v takšen 

namen lahko na splošno družbi prinese ogromno (Tweed 2014). V povezavi s turizmom pa 

lahko opredelimo tudi Urryjevo mišljenje o uporabi turistov za uvajanje sprememb v 

mesta. Po njegovem mnenju je skupno doživljanje mesta skupek lokalnih in zunanjih 

izkušenj, pomešanih z različnimi kulturnimi predstavami. Tako naj bi nekdo, ki prihaja »od 

zunaj«, predstavil nov način približevanja mesta tistim, ki ga doživljajo lokalno prostorsko. 

Trdi tudi, da se njegovo mišljenje nanaša na spremembo vzorcev mobilnosti, ki naj bi se 

pojavili že v 18. stoletju, vendar so se zaradi različnih dejavnikov razširili šele v 19. 

stoletju (Sheller in Urry 2006).  

 

7.3 Električni avtomobili – mednarodno  

 

Pomembno je zavedanje, da se vse več evropskih mest v boju proti onesnaženemu zraku 

odloča zapreti mestna središča, posebej za dizelska vozila. Njihova uporaba v Evropi pada 

že več let, zato se avtomobilski proizvajalci soočajo z odločitvami o vlaganju v razvoj 

električnih vozil in vrnitvi k bencinskim motorjem. Leta 2024 naj bi tako na primer stopila 

v veljavo popolna prepoved dizelskih vozil v italijanskem mestu Rim, izjavo pa je še 

posebej podkrepila listina z nemškega zveznega upravnega sodišča v Leipzigu, ki je 

odločilo, da je prepoved starejših dizelskih vozil v mestnih središčih zakonita (24ur.com 

2018). 

 

Električni avtomobili se že nekaj časa pojavljajo na naših cestah. Leto 2018 naj bi bilo še 

posebej odločilno za prodor v Sloveniji. Avtomobilske proizvodnje z novimi modeli hitijo, 

ker so napovedi EU, Evropske komisije in politike za zagotavljanje nizkoogljičnosti vedno 
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bolj zaostrene. Število električnih avtomobilov različnih avtomobilskih hiš je še vedno 

majhno, vendar se podjetjem rahlo mudi, da bodo čim prej pripravljena na električno 

prihodnost.  

 

»Avtomobilska prihodnost je električna,« so skoraj v en glas jeseni 2017 zatrjevali vodilni 

možje avtomobilskih podjetij na avtomobilskem salonu v Frankfurtu (MMC 2018). 

 

To prikazujejo tudi projekti EME – Electric Mobility Europe, ki se osredotoča na raziskave 

in inovacije z uporabo e-mobilnosti, katere cilj je spodbujanje vključevanja elektrifikacije 

mobilnosti v Evropi. E-mobility v osnovi pomeni električna mobilnost, energija, promet, 

polnilnice, baterija, javni prevoz, moč in okolju prijazen koncept (Electric Mobility Europe 

b. l.). 

 

V sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropskim združenjem za pobudo za zelena vozila 

so evropske države in regije vzpostavile »Call Mobilizem Europe 2016 – EMEurope Call 

2016«, ki spodbuja električno mobilnost v Evropi. Skupaj 14 projektov je bilo izbranih za 

financiranje EMEurope Call 2016 na naslednjih petih področjih: javni prevoz, koncepti 

pametne mobilnosti in aplikacije IKT, sistemska integracija (promet, mestna in podmorska 

območja), vključevanje mestne logistike in mestne logistike v e-mobilnosti ter obnašanje 

potrošnikov in družbeno gibanje. Ker je eden izmed članov odpovedal, bodo področja 

predstavljena skozi 13 projektov. Ti bodo trajali 30 mesecev v državah članic EU – 

Nemčija, Nizozemska, Norveška, Švedska in Turčija. Projekt bo v tokratni izvedbi 

uvajanja elektromobilnosti pokrival področje javnega prevoza, in sicer zmanjševanje ovir 

pri uporabi električnih avtobusov v obstoječih sistemih javnega prevoza (Electric Mobility 

Europe b. l.).  

 

Tudi pri Mednarodni agenciji za energijo lahko najdemo razpon raziskav in analiz v 

prometu, ki poudarjajo načine, s katerimi lahko države izboljšajo trajnost svojih prometnih 

sistemov. Vsaka vlada poda svoj politični nasvet o učinkovitosti izvajanja naprednih 

tehnologij, izboljšanju učinkovitosti porabe goriva ter preusmerjanju goriva z nizkimi 

emisijami ogljika in načinih prevoza. Mednarodna agencija za energijo spodbuja mišljenje 

»izogibajte se, spremenite, izboljšate«, kar nam prikazuje podporo državam, ki želijo 

uveljaviti nove tehnologije in transportne sisteme, manj odvisne od nafte in emisij TGP. 
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Delo, ki ga agencija podpira, je tako v dobro onesnaženosti zraka, preobremenjenosti 

cestnega prometa, števila smrtnih žrtev, hkrati pa izboljšuje dostop do tovornega in 

potniškega prometa. Na spletni strani Mednarodne agencije za energijo lahko najdemo 

pobudo za električna vozila, ki je pravzaprav večnamenski politični forum. Njegov namen 

je pospeševanje uvedbe in prevzem električnih avtomobilov po vsem svetu. Leta 2010 je 

bila ta pobuda ena izmed številnih, ki so se začele na Ministrstvu za čisto energijo. Njeni 

člani so Čile, Finska, Francija, Indija, Japonska, Kanada, Kitajska, Mehika, Nemčija, 

Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Portugalska, Švedska, Združeno kraljestvo in 

Združene države. Mednarodna agencija za energijo je njihov koordinator (International 

Energy Agency, b. l.). 

 

Električni avtomobili v prodaji na splošno predstavljajo majhen delež. Ne glede na to so v 

analitskem podjetju JATO Dynamics ugotovili, da je bilo leto 2017 za električna vozila 

pomembno, saj je njihova prodaja narasla. Sprejetje električnih vozil se je pospešilo, saj so 

oblikovalci politik po vsem svetu sprejeli predpise za zmanjšanje emisij onesnaževal zraka. 

V spodnji tabeli 7.2 lahko vidimo podatke iz najnovejše raziskave JATO Dynamics 2017, 

ki predstavlja število globalno prodanih električnih avtomobilov. Zeleno obarvane številke 

v tabeli prikazujejo variacijski delež prodanih avtomobilov v primerjavi z istim časovnim 

obdobjem v letu 2016 (JATO 2017). 

 

Tabela 7.2: Prodaja električnih avtomobilov globalno januar–september 2017 

 Severna 

Amerika 

Evropa Japonska in 

Koreja 

Kitajska 

2017 67.000 100.000 19.000 227.000 

2017 v 

primerjavi z 

2016 

+ 21 % + 42 % + 24 % + 126 % 

Vir: Prirejeno po Jato (2017) 

 

Podatki nam prikazujejo, da je na področju prodaje električnih avtomobilov vodilna 

Kitajska. V preteklosti se je ogromno ukvarjala s problematiko avtomobilov na notranje 

izgorevanje, zato je bila osredotočenost proizvodnje električnih avtomobil na domačih tleh 
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idealna rešitev za predstavljene probleme. Proizvodnja je vodila v razvijanje tehnologije, 

danes pa ima država možnost in priložnost osvojiti svetovne trge in tekmovati z zahodnimi 

kolegi. Kitajci so se na tem področju močno trudili, saj vedo, da so zahodne blagovne 

znamke električnih avtomobilov dobro umeščene na globalni ravni. Trud kitajske industrije 

se je kmalu poplačal, saj lahko vidimo, da imajo v letu 2017 kar šest od desetih najboljših 

električnih vozil na avtomobilskem trgu (JATO 2017). 

 

Na splošno je raziskava JATO 2017 pokazala, da je bil na globalni ravni v primerjavi z 

letom 2016 leta 2017 najbolj prodajan električni avtomobil znamke Tesla. Modeli 

električnih avtomobilov, ki so bili leta 2017 najbolj prodajani, so: Renault Zoe – 23.000, 

Nissan Leaf – 15.000 in Tesla S – 10.000 (JATO 2017).  

 

Električni avtomobili so pri nas v prodaji že nekaj let, vendar ne tako množično. V 

Sloveniji je v registriranem voznem parku približno 1,1 milijona avtomobilov, od tega je 

bilo nekaj manj kot 500 registracij narejenih z električnim avtomobilom (Boncelj in 

Vrabec 2017). Tretjino teh vozil sta registrirali podjetji Avant2Go in Avantcar za izposojo, 

načrtujejo pa še širitev, zato bodo s 150 registriranih avtomobilov prišli na 250 (Delo 

2017). 

 

 

8 NAKUP ELEKTRIČNEGA AVTOMOBILA V SLOVENIJI 

 

 

Promet k okolju prispeva kar tretjino emisij TGP. Zaradi razpršenosti slovenskega 

prebivalstva je posebej otežen delež uporabe javnega prometa. Eno izmed ključnih rešitev 

za zmanjševanje onesnaženosti okolja in doseganje smernic EU o brezogljični družbi v 

Sloveniji predstavljata nakup in uporaba električnih vozil. Stanje osebnih avtomobilov v 

Sloveniji je trenutno precej nespodbudno, saj jih ima veliko starejše motorje, ki imajo 

visoke izpuste TGP (Pavšič 2017). 

»Po podatkih registracij vozil v Sloveniji, so bila prva električna vozila registrirana v letu 

2007, od tega osem osebnih vozil in eno lahko dostavno vozilo« (Life Climate Path 2050 

2018). 
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Kot je že javno znano, je nakup električnega avtomobila kar precejšen zalogaj in strošek. 

Električni avtomobili imajo cene z različnim razponom, odvisno od vrste modela.  

 

V spodnji tabeli 8.1 lahko vidimo najbolj prodajane električne avtomobile v letu 2017 v 

Sloveniji (Life Climate Path 2050 2018). 

 

Tabela 8.1: Najbolj prodajani električni avtomobili v Sloveniji leta 2017 

VOZILO POGON DELEŽ V 

PRODAJI 

RAZRED DOSEG 

BMW i3 baterijsko 

električno 

vozilo (BEV) 

29,2 % B (supermini) 130 km 

Renault Zoe BEV 25,6 % B (supermini) 400 km 

Volkswagen  

e-Golf 

BEV 11,9 % C (kompaktni) 150 km 

Nissan Leaf BEV 7,7 % C (kompaktni) 172 km 

Peuget iOn BEV 6,3 % A (mini) 100 km 

Vir: Prirejeno po Life Climate Path 2050 (2018) 

 

Iz zgornje tabele lahko vidimo, da je baterijsko električno vozilo BMW i3 najbolj 

prodajano vozilo na električnem področju v Sloveniji v letu 2017. Spada v skupino manjših 

vozil segmenta B, ki so tudi na splošno najbolj priljubljeni za vožnjo – razlog za to je 

najverjetneje, da se v Sloveniji vozilo uporablja na krajše razdalje, zato je ta vrsta vozila 

zelo praktična. 

 

Sicer pa je rast prodaje in deležev posameznih tipov električnih vozil odvisna od razmer na 

posameznih trgih in ustreznih ukrepov. Napovedi glede naraščanja vseh vrst električnih 

vozil so si za zdaj enotne. Močno naj bi se povečal predvsem delež (27–35 %) novih 

električnih vozil do leta 2040 na evropskem trgu, napovedi pa niso nič drugačne tudi za 

slovenski trg (Life Climate Path 2050 2018). 
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Z leti se število registracij takšnih avtomobilov v Sloveniji viša, vendar še zdaleč ni dovolj 

visoko, da bi lahko govorili o množičnem nakupu električnega avtomobila. Razlogi se 

največkrat nahajajo v manjši ozaveščenosti ljudi, slabi ponudbi slovenskih trgovcev, 

nižjem standardu in nezanimanju uvoznikov za promocijo električnih vozil v Sloveniji. 

Miha Levstek, direktor družbe Etrel, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo opreme za 

polnjenje električnih vozil, pa je mnenja, da je nakup takšnega vozila resnično smiseln, če 

na dan prevozimo okoli 60 kilometrov. V prispevku za Delo je na vprašanje o množičnem 

pojavu električnih vozil odgovoril v širšem pomenu. Poudaril je družbeni konsenz, ki bo 

znal uravnotežiti vložek industrije in države, saj bo po njegovem mnenju elektromobilnost 

še nekaj časa strošek za obe strani (Delo 2017).  

 

V Sloveniji imamo za nakup električnega avtomobila že omenjeno pravico do subvencije 

stroškov – kredit ali nepovratna sredstva. Tako je omogočeno, da se potrošnik lažje odloči 

za nakup te vrste avtomobila. V avtomobilskih trgovskih centrih so s subvencijo kar 

zadovoljni, saj po njihovem mišljenju uspešno pomaga pri nakupu električnega 

avtomobila. Še posebej se subvencija pozna, ko nakup opravlja fizična oseba. Zanimivo je 

tudi, da se za nakup te vrste avtomobila odločajo predvsem fizične osebe in ne toliko 

pravne, kot je bilo zamišljeno v osnovi kupne strategije. Vozila z notranjim izgorevanjem 

so še vedno cenejša kot  vozila na alternativni pogon. Ta imajo namreč ne glede na višino 

subvencije, ki jo kupec lahko pridobi, višjo osnovno ceno. Gregor Korenčan pri tej 

tematiki dodaja še, da strategija dekarbonizacije prometa postaja vedno strožja glede 

uveljavljanja smernic nizkoogljične družbe. S tem se bodo prej kot slej morali spopasti vsi 

državljani Slovenije, saj bodo smernice za doseganje omenjenega cilja morale biti kmalu 

upoštevane. Država si bo tako morala znotraj te strategije postaviti cilje glede deleža 

električnih vozil za določena leta, npr. 2020, 2025, 2030, in tako sprejeti ukrepe v povezavi 

z zagotavljanjem teh ciljev. Omeni tudi, da v Društvu električnih vozil Slovenije 

razmišljajo v smeri zagotavljanja ciljev s pomočjo več različnih storitev. V prihodnosti bi 

tako za službena električna vozila omogočili brezplačne bonitete, zmanjšali bi ceno vinjete 

oz. ponudili brezplačno vinjeto, brezplačno parkiranje v mestih ipd. O rešitvah in pomoči 

razmišljajo začasno, dokler se cene vozil na električni in fosilni pogon ne bi izenačile oz. 

do točke, ko bo v slovenskem voznem parku dosežen primeren delež električnih vozil 

(Delo 2017). 
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V spodnji tabeli 8.2 je prikazan odstotek avtomobilov, ki v sklopu zagotavljanja 

nizkoogljične družbe predstavljajo prve registrirane avtomobile v Sloveniji. Navedbe so 

zapisane po zahtevah vladne strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne 

infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji 

za doseganje nizkoogljične družbe v preteklih in prihajajočih letih. 

 

Tabela 8.2: Avtomobili različnih vrst v Sloveniji v prihodnosti 

 2015 2020 2030 

ELEKTRIKA 0 % 3 % 33 % 

HIBRID 4 % 2 % 5 % 

PRIKLJUČNI 

HIBRID 

0 % 3 % 17 % 

DIZEL 62 % 49 % 22 % 

BENCIN 34 % 33 % 18 % 

Vir: Prirejeno po Vlada Republike Slovenije (2017) 

 

Od leta 2016 pa vse do leta 2020 je v Sloveniji za prvo registracijo osebnega avtomobila, 

ki je baterijsko električno vozilo, predvidenih 4.998 avtomobilov. Po navedbah vladne 

strategije naj bi bilo tako med letoma 2021 in 2025 kar 35.638 takšnih električnih vozil, 

med letoma 2026 in 2030 pa kar 89.374 baterijskih električnih vozil. Omenjeno lahko 

vidimo v tabeli 8.2 (Vlada Republike Slovenije 2017). 

 

Tako naj bi bilo po navedbah različnih strank slovenske politike leta 2020 na slovenskih 

cestah kar 15 tisočih električnih vozil. Strinjajo se namreč, da je cilj povsem realen in 

dosegljiv, saj sta zanimanje in proizvodnja na tem področju izjemno hitra (Siol.net 2014). 

 

8.1 Deseterica električnih avtomobilov v Sloveniji 

 

V tem poglavju bomo predstavili deset trenutno največkrat omenjenih električnih 

avtomobilov v Sloveniji. 

 

Tesla S 
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Avtomobil Tesla S je na trgu vse od leta 2012. Oblikoval ga je Franz von Holzhausen, gre 

pa za avtomobil več različic z različnimi motorji in baterijami. Najzmogljivejša baterija naj 

bi z enim polnjenjem omogočala več kot 600 km vožnje, najzmogljivejši motor (Tesla S) 

pa naj bi zmogel hitrost kar v višini 250 km/h. V Sloveniji so lani registrirali 6 Tesel. Cena 

takšnega avtomobila je 72.000 EUR, zato ga lahko opredelimo za najdražji električni 

avtomobil v Sloveniji (Štamcar 2018), 

 

Tesla Motors kljub velikemu zanimanju kupcev še vedno nima uradnega slovenskega 

uvoznika. V Sloveniji tako ni mogoče najti značilnega Teslinega prodajnega salona, tisti, 

ki si želijo lastiti to električno vozilo, ga lahko sami uvozijo iz tujine na različne načine;, 

npr. dolgoročni poslovni najemi, usluge uvoznih podjetij (Tomc b. l.).  

 

Volkswagen e-Golf 

 

Volkswagen e-Golf je avto nove generacije, ki se od starejših Volkswagnovih Golfov 

razlikuje po tem, da je na električni pogon – električno energijo. Na slovenskem trgu vedri 

že vse od leta 2014. Z enim polnjenjem zmore skoraj 300 km, hitrost pa doseže do 

150 km/h. Za Volkswagnov električni avtomobil bo treba odšteti 40.295 EUR. V Sloveniji 

je bilo v letu 2017 registriranih 39 takšnih avtomobilov (Štamcar 2018). 

 

Za nakup Volkswagnovega e-Golfa se lahko obrnete na njihove poslovalnice po Sloveniji. 

Na svoji spletni strani imajo opis celotnega avtomobila, natančneje v dokumentu o vozilu 

e-Golf. V njem so opisane vse lastnosti avtomobila, razen cena. 

BMW i3 

 

»Navdihnjeni s prihodnostjo, narejeni za sedanjost« (BMW Slovenija 2018). To je rek 

BMW-jevega električnega avtomobila modela i3. Na spletni strani avtomobilske družbe se 

pojavi oglasno okno, ki ponuja ogled promocijskega filma o omenjenem avtomobilu. Če 

po spletni strani dobro pogledamo, so v nadaljevanju opisane vse specifikacije avtomobila, 

opis porabe električne energije in opis emisij, ki jih ima avto. Spletna stran ponuja tudi 

predlogo, kjer lahko preverimo, koliko časa moramo avtomobil polniti glede na to, koliko 

kilometrov prevozimo na dan. Ko poiščemo rubriko finance, lahko vidimo opis: »BMW 
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Financial Services nudi obsežno izbiro po meri izdelanih finančnih storitev za BMW i3, ki 

optimalno dopolnjujejo koncept mobilnosti BMW i3. BMW Financial Services obsega 

atraktivne celovite pakete za financiranje in zavarovanje« (BMW Slovenija 2018). Koliko 

avtomobil stane, sicer ne zasledimo. 

 

Daleč najpopularnejši izmed električnih avtomobilov v Sloveniji je avto znamke BMW 

serije i3. Leta 2017 je bilo v Sloveniji registriranih kar 94 takšnih avtomobilov. Z enim 

polnjenjem doseže več kot 200 km, največja hitrost pa je 150 km/h. Avto je sicer manjše 

oblike, vendar velikokrat uporabljen kot avto za hitri najem. BMW i3 v osnovi velja za 

tretji najbolj prodajan električni avtomobil na svetu. Avto je na trgu od leta 2014, stane pa 

39.650 EUR (Štamcar 2018). 

 

Hyundai Ioniq 

 

Lani je bilo v Sloveniji registriranih 50 takšnih avtomobilov znamke Hyundai. Povsem 

električni model, ki ga je Hyundai poslal na trg leta 2017, ima litij-ionisko polimerno 

baterijo, ki zagotavlja pot na razdalji več kot 200 km. Ioniq ponuja vse možnosti 

električnega avtomobila, ni pa žepni mestni električni avto, ki jih je na naših lestvicah 

največ. Ioniq doseže kar 165 km/h, stane pa 35.000 EUR (Štamcar 2018). 

 

Hyundai Ioniq je podprt z več različnimi prodajnimi mesti v Sloveniji. Na spletni strani 

lahko vidimo njegove specifikacije. V pripetem dokumentu o specifikacijah avtomobila 

opazimo napis podjetja, ki propagira jamstvo 8 let ali drugače povedano – 200.000 

prevoženih kilometrov. V drobnem tisku je ta podatek še natančneje opredeljen, kar 

pomeni, da se je za točne informacije treba obrniti na prodajalca. V osnovi stane 35.000 

EUR, cena pa se viša glede na moč motorja. 

 

Nissan leaf 

Tudi to vozilo je v Sloveniji na voljo v različnih avtohišah. Spletna stran Nissanovega 

električnega avtomobila ima na začetku zavihek Sestavi svoje vozilo. Poleg zavihka utripa 

cena avtomobila, ki bi bila že od 35.490 EUR. Tudi tam je z zvezdico označen drobni tisk, 

ki ga je treba najprej dobro prebrati, da vidimo, kaj omenjena cena pomeni. Spletna stran 

omeni tudi, da je baterijo električnega vozila mogoče napolniti v 20–60 minutah kar za 
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80 %. Seveda so tudi tam zvezdice, ki pomenijo, da je treba za nadaljnje informacije 

povprašati prodajalca. 

 

Na trgu je bil že leta 2017, k nam pa je prišel v začetku junija/julija 2018. Zainteresirani 

kupci v Sloveniji so ga sicer kupovali že prej na tujih trgih, saj je bilo leta 2017 v Sloveniji 

registriranih 24 takšnih avtomobilov. Nissan ima dolgo zgodovino produkcije električnih 

avtomobilov, saj so prvega predstavili že leta 1997. Kratica LEAF novega električnega 

avtomobila pomeni Leading, Environmentally friendly, Affordable Family car – vodilno in 

okolju prijazno, družini dostopno vozilo, kar potrjuje, da so Nissanovi električni 

avtomobili skozi čas pa vse do danes eni izmed najbolj prodajanih električnih avtomobilov 

vseh časov. Za Nissanov novi električni avtomobil je treba odšteti 31.950 EUR (Štamcar 

2018). 

 

Kia Soul EV 

 

Kia Soul ima spletno stran, ki že v uvodu prikazuje, da ima avtomobil izjemno varčen 

električni motor, prejel je nagrado za oblikovanje, zmagal je na natečaju za kakovost in 

nudi sedemletno garancijo. V spodnjem delu internetne strani je opisan slog vozila, lahko 

si izberemo barvo vozila in preverimo njegove lastnosti. Ob koncu spletne strani najdemo 

povezavo do datoteke Več možnosti nakupa, v kateri so opisane vse nadaljnje potrebne 

informacije. Zanimivo je, da pri nakupu že na začetku ponujajo 5.000 EUR popusta. Tako 

je cena vozila 31.900 EUR. Na koncu dokumenta je posebej izpostavljeno še, da kupec ne 

sme pozabiti na subvencijo v višini 7500 EUR. 

 

Lani so pri nas registrirali 11 takšnih vozil. To je sicer majhno terensko mestno vozilo, ki 

naj bi z enim polnjenjem v odličnih razmerah doseglo 200 km. Avto so začeli prodajati leta 

2014, trenutno pa je v postopku prenavljanja. Hitrost naj bi bila 145 km/h, stane pa 

31.900 EUR (Štamcar 2018). 

 

Volkswagen e-Up! 

 

To je že drugo omenjeno Volkswagnovo vozilo na lestvici desetih slovenskih najbolj 

prodajanih električnih avtomobilov. Leta 2017 je bilo na trgu registriranih le pet takšnih 
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vozil, ki so bili na trg lansirani že leta 2013. Njegova baterija omogoča 160 kilometrov poti 

s hitrostjo 130 km/h. Posebnost avtomobila se kaže v hitrosti polnjenja, saj naj bi bila 80 % 

polna že v manj kot 30 minutah. Proizvajalci tega avtomobila se radi pohvalijo, da je 

strošek takšnega avtomobila le 2,4 EUR na 100 km vožnje, čeprav avtomobil stane 

25.931 EUR (Štamcar 2018). 

 

Vse potrebne podatke lahko dobite na uradni Volkswagnovi spletni strani, kjer sta oba 

električna modela posebej opredeljena. Specifikacija lastnosti električnega avtomobila je 

opisana v dokumentu, v katerem pa ni mogoče najti cene tega avtomobila. Dokument z 

opisom avtomobila je bil izdan avgusta 2017. 

 

Smart electric drive 

 

Vozilo Smart electic drive je na spletni strani prestavljeno na razgiban način. Na začetku 

stoji opis porabe električne energije in emisij, nato sledijo navodila za njegovo polnjenje, 

serija modelov novih vozil Smart, vse o polnjenju, vse o dosegu, aktualne stvari in 

zgodovina prihodnosti. Na spletni strani lahko najdemo tudi brošure z obrazci, preko 

katerih kupec odda povpraševanje glede določenega modela vozila. Odgovor podjetja 

prejme na e-naslov. 

 

Daimler iz Nemčije električna vozila Smart razvija že od leta 2007. Takrat so na trgu 

predstavili že četrto generacijo tega vozila, ki pa je bila v Sloveniji registrirana le enkrat – 

en avtomobil. Sicer imajo v ponudbi tri različne električne modele: Smart cabrio, Smart 

fortwo in Smart forfour, od katerih je kabriolet različica pravzaprav edini kabriolet 

električni avtomobil na svetu. Vse tri vrste avtomobilov imajo na našem trgu litij-ionsko 

baterijo, ki omogoča pot do 160 kilometrov s hitrostjo do 130 km/h. Za takšen avtomobil 

boste odšteli 22.990 EUR (Štamcar 2018). 

 

Renault Zoe 

 

Francozi so proizvajalci, ki imajo eno od tovarn avtomobilov tudi v Novem mestu. Prodajo 

električnih avtomobilov so začeli zelo moderno, saj so veliki navdušenci mesečnega 

posojanja baterije. S tem so dosegli popolnoma drugačno ceno električnega avtomobila. V 
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Sloveniji je bilo leta 2017 registriranih kar 83 vozil Zoe, po vsem svetu pa so jih v letu 

2016 prodali več kot 61.000 kupcem. Renault Zoe naj bi bil najbolj prodajan električni 

avtomobil v Evropi, ki naj bi z enim polnjenjem dosegel približno 400 km, doseže pa 

največjo hitrost 135 km/h. Za mini francoskega »elektrončka« je treba odšteti 20.990 EUR 

(Štamcar 2018). 

 

Na uvodni spletni strani tega električnega avtomobila je velik napis, da je 100 % električni 

in da zmore prevoziti do 300 km (realnega dosega). Napisana je tudi začetna cena 23.790 

EUR, ki pa z nepovratno finančno spodbudo pade na 16.290 EUR. Na spletni strani je 

narisan vzorec avtomobila, iz njega pa izhajajo opisi njegovih lastnosti. V nadaljevanju 

lahko poiščemo tudi polnilne točke v Sloveniji. 

 

Renault Twizy 

 

Kot zadnjega izmed desetih električnih avtomobilov v Sloveniji predstavljamo avtomobil, 

za katerega je prvo vprašanje, ali je to sploh dejansko avtomobil. Namreč, veliko 

uporabnikov se strinja, da je Renaultov električni model Twizy kvadricikel, saj je nekatere 

njegove modele mogoče legalno voziti brez (avtomobilskega) izpita B-kategorije. Pri 

osnovnem modelu tega avtomobila je celo poskrbljeno za subvencijo v vrednosti 3000 

 EUR. Ko pogledamo širše, je treba vedeti, da je pri tem modelu dodatna oprema 

opredeljena kot stranska vrata, ki jih imajo v osnovi vsi drugi normalni avtomobili. Pri tem 

se nato poznata celotna cena avtomobila in priznana subvencija. Avtomobil sta razvila 

Françoise Leboinne in Luciano Bove v španskem kraju Valladolid, na trgu pa je od leta 

2012. Twizy je bil predhodno predstavljen že leta 2009 na sejmu v Frankfurtu, saj so ga 

takrat uporabili v mnogih filmih. V njem se lahko peljeta dva človeka do 100 km s 

hitrostjo 45 km/h. Avtomobil stane 6490 EUR, v ceno pa navadno ni vključena baterija, ki 

jo najamete posebej – kljub temu je baterija poceni (Štamcar 2018). 

 

Renault Twizy ima preprosto spletno stran z malo podatkov. Na začetku si lahko 

prenesemo dokument o vseh potrebnih informacijah, lahko pa si sestavimo svoj Twizy. 

Spletna stran je namenjena opisu inovacij, varni vožnji in personalizaciji svojega vozila. 

Njegova začetna cena je 6.490 EUR, z nepovratno finančno spodbudo za določeno 

različico (Life) pa znaša 3.490 EUR. 
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8.2 Električne polnilnice in infrastruktura  

 

»V Evropi je trend naraščanja vozil na električni pogon in distributerjev električne 

infrastrukture mnogo v večjem porastu, kot je v Sloveniji. Infrastruktura, postavljena za 

polnjenje električnih vozil doma, na delovnem mestu ter na javnih površinah se razvija. 

Uporablja se različne rešitve, saj naj bi do leta 2020 na evropskih cestah bilo kar 3 milijone 

vozil na električni pogon, infrastrukturo v regiji pa naj bi predstavljajo že več kot 4,1 

milijon postavljenih električnih polnilnih črpalk. Tako bodo ponudniki opreme za 

infrastrukturo električnih vozil predstavljale članice EU: Francija, Italija, Nemčija in 

Nizozemska ter Združeno kraljestvo. Te naj bi skupno pokrivale kar 60 % evropskih 

potreb« (Emobilnost.eu b. l.). 

 

Omrežje polnilnic v Sloveniji je zmerno razvito, kar nam pove tudi število polnilnih mest. 

Poleg mednarodnega zemljevida MapCharge so na voljo še nekateri lokalni zemljevidi 

polnilnic. EAFO navaja, da je v Sloveniji 483 polnilnih mest, medtem ko MapCharge 

navaja 298 polnilnic s 728 priklopi. Gremonaelektriko.si naj bi zajemal 300 polnilnih mest. 

Razlike med opredelitvami, koliko električnih polnilnic ima Slovenija, so najverjetneje 

zato, ker se pojma polnilnica in polnilno mesto razlikujeta, saj bi praviloma ena polnilnica 

lahko zajemala več polnilnih mest (Life Climate Path 2050 2018). 

 

»Večino polnilnih postaj so postavila podjetja za distribucijo električne energije; Elektro 

Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Gorenjska ter Elektro Celje. Poleg teh so pri postavitvi 

sodelovali tudi Holding Slovenskih Elektrarn skupaj z DEM, Petrol d.d., Ljubljana, E-

prihodnost ter avant car. V zadnjem času se postavitvi pridružujejo tudi občine.« (Zorec 

2018). 

 

Tudi Elektro Ljubljana meni, da je v Sloveniji električnih polnilnic trenutno dovolj. Pritožb 

uporabnikov ne beleži, saj za njihovo uporabo obstaja portal, ki vsebuje vse potrebne 

informacije o stanju slovenskih električnih polnilnic. Poleg portala obstajajo tudi različne 

aplikacije na telefonih. Informacije javnega značaja tako omogočajo vpogled v zasedenost 

polnilnih mest in njihovo rezervacijo. Vodja službe za napredne storitve in projekte pri 

Elektro Ljubljana, Uršula Krisper, je o polnilnicah povedala: »Leta 2017 je na slovenski 
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trg prišlo večje število serijskih električnih vozil. Število polnjen se je tako potrojilo, v 

primerjavi z letom 2016.« Leta 2013 so na Elektro Ljubljana vzpostavili zemljevid 

polnilnic, do katerega je mogoče dostopati preko spletne strani gremonaelektro.si. lastniki 

polnilnic lahko tja prosto vpisujejo svoje polnilnice, z zemljevida pa je razvidno, da je v 

Sloveniji okoli 300 javnih polnilnic. Od tega jih 55 pripada podjetju Elektro Ljubljana, 22 

pa jih to podjetje zgolj upravlja, saj so večinoma v lasti občin. Največja uporaba polnilnic 

je v dopoldanskih urah, zunaj večjih mest pa nimajo obiska. Na Elektro Ljubljana imajo 

podatke tudi o tem, da se poraba njihovih 55 polnilnic povečuje, tudi večkratno iz leta v 

leto. Uporabniki enega polnjenja naj bi po njihovih podatkih tako porabili 20 kilovatnih ur, 

več pa redko, saj so v Mestni občini Ljubljana javne polnilnice omejene na čas parkiranja 

do treh ur (Zupančič 2018). 

 

Težave s polnilnicami se lahko pojavijo v prihodnosti, ko bo omrežje treba dograditi, saj 

trenutno ni zmogljivo za prenose tolikšne moči in energije. Stroški polnjenja so za 

uporabnika trenutno še dokaj nizki in brezplačni, vendar bo kmalu treba zanje plačati. 

Uporabniki električnih vozil oz. predvsem vozniki osebnih avtomobilov jih bodo lahko 

polnili doma, vendar so tako v tujini kot pri nas na določenih delih avtocest tovrstne 

storitve parkiranja in polnjenja plačljive. Po informacijah uporabnikov naj bi se cene za 

prevožen kilometer gibale celo v povprečju s cenami bencinskega in dizelskega goriva. Pri 

Petrolu uporabnikom ponujajo npr. kar tri pakete, in sicer osnovnega s ceno 20 centov na 

minuto polnjenja, paket Entuziast za približno 10 EUR na mesec oz. 11 centov polnjenja 

na minuto in paket Brezskrbni za 40 EUR na mesec (Zupančič 2018). 

 

Problem polnilnic se kaže tudi v mestnih območjih na parkiriščih blokovskih naselij. 

Tamkajšnja postavitev polnilnice nikakor ni primerna rešitev, saj bi bilo ob več 

avtomobilih  te treba premeščati. Izkušnja iz Velike Britanije pove, da je rešitev v takšnem 

primeru postavitev polnilnice na drog javne razsvetljave ali razdelilne omarice (Nemčija). 

Ker so avtomobili načeloma parkirani ponoči, je za to smiselno manj intenzivno polnjenje, 

čez dan, ko se pretežno uporabljajo parkirišča, pa bi jih bilo treba opremiti s fotovoltaično 

streho, ki bi neposredno polnila akumulatorje (Life Climate Path 2050). 

 

Ne glede na izzive je pomembno tudi dejstvo, da so bile električne polnilnice v Sloveniji 

uspešno predstavljene s projektom Zeleni koridorji Slovenije. Ta je potekal v okviru 
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evropskega projekta Central European Green Corridors (CEGC), katerega cilj je bil do 

konca leta 2015 vzpostaviti gosto mrežo hitrih polnilnic za električna vozila na 

avtocestnem križu Slovenije. S tem projektom je v Sloveniji omogočen razvoj 

elektromobilnosti, sofinancirala pa ga je Evropska komisija na osnovi javnega razpisa, ki je 

pokrival področja vseevropskih prometnih in energetskih omrežij (TEN-T; Trans-European 

TransportNetwork) (SODO 2015–2018). 

 

Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo je na avtocestnem križu 

postavil 26 hitrih polnilnic in tako zaključil projekt. Agencija je hitre postaje na 

omenjenem mestu uvrstila v energetsko infrastrukturo v regulativnem obdobju 2016–2018. 

S tem je avtocestni križ ustrezno postal pokrit s hitrimi polnilnicami za osebna vozila, kot 

to zahteva EZ-1. To je tudi pogoj za začetek tranzitne elektromobilnosti. Agencija je 

mnenja, da se bo v nadaljevanju in na drugih lokacijah elektromobilnost razvijala tržno 

(Agencija za energijo b. l.).  

 

V zgoraj omenjeni projekt CEGC je vključena slovenska družba Petrol, d. d., Ljubljana. 

Zeleni koridorji Slovenije so del projekta, v katerem je omenjeno podjetje prevzelo 26 

hitrih polnilnic na slovenskem avtocestnem križu. V sklopu projekta je bilo v državah 

Srednje Evrope – Avstriji, Hrvaški, Nemčiji, Slovaški in Sloveniji, postavljenih 115 

sodobnih polnilnic. Na njih bo zagotovljena interoperabilnost in omogočen sistem 

mednarodnega sodelovanja (Petrol, d. d., Ljubljana 2018). 

 

Na spodnji sliki 8.3 lahko vidimo primer videza hitre polnilnice, ki je v lasti družbe Petrol, 

d. d., Ljubljana. Polnilnica stoji na avtocestnem odseku Lukovica jug. 
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Sika 8.3: Petrolova hitra električna polnilnica 

 

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 

 

Slika 8.4 prikazuje električno polnilnico v lasti podjetja E3 – Energetika, ekonomija, 

ekologija, ki stoji ob stavbi Elektra Primorska v Novi Gorici. 
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Slika 8.4: Električna polnilnica E3 

 

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 

 

EU si je v zadnjih letih prizadevala, da se trg distribucije opreme za električna vozila 

standardizira in poenoti. Januarja 2013 je Evropska komisija oznanila in sprejela skupen 

standard za električna vozila, ki naj bi predstavljal standard vtične opreme za polnjenje 

električnega vozila po vsej Evropi. S tem je sočasno sprejela tudi cilje držav članic, ki 

govorijo o minimalnem obsegu infrastrukture za goriva, kot so elektrika, vodik in 

zemeljski plin (Emobilnost.eu). 

 

Danes imajo električna vozila različno porabo. Avtocestne hitrosti pravzaprav niso več 

problem, saj so današnje baterije električnega vozila precej zmogljive. Če vzamemo za 

primer pot nekega električnega avtomobila od Ljubljane do Maribora, ta poteka celo brez 

postankov za polnjenje. Sicer je pot električnega avtomobila brez postanka za polnjenje 

odvisna od posameznega modela električnega vozila, saj niso vsi takšne zmogljivosti. Na 

splošno so po mnenju Društva e-mobilnosti Slovenije omenjeni dometi za vožnjo 

posameznih modelov električnih vozil, ki jih imamo trenutno na slovenskem trgu, opisani 

korektno (DEMS 2018). 
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9 METODOLOGIJA 

 

 

Mesec v svoji knjigi govori o raziskovanju stvarnih problemov ljudi. Preučuje dva vidika: 

prvič, ko so problemi ljudi stvarni in ne le zanimanje raziskovalca, in drugič, ko se gre za 

upoštevanje vidika, s katerega ljudje razumejo in gledajo problematični položaj. Prvi vidik 

ima dva vira oz. motiva – vedoželjnost in radovednost kot teoretični motiv ter željo po 

obvladovanju in rešitvi praktičnih problemov kot praktični motiv (Mesec 1997). 

 

Ker smo se v naši nalogi ukvarjali s tematiko zanimanja za nakup električnega avtomobila 

v Sloveniji, smo za razumevanje odgovorov na podana vprašanja v intervjuju uporabili 

metodo polstrukturiranih intervjujev s teoretičnim motivom. Tako lažje razumemo 

rezultate, ki so prikazani skozi odgovore intervjuvancev. Intervjuvali smo ljudi različnih 

službenih položajev iz različnih krajev. Odgovarjali so po lastnih izkušnjah, kako vidijo 

določene stvari, ki se pojavljajo v sklopu naših vprašanj. S svojimi odgovori so nam tako 

prikazali, kako omenjeno zanimanje za nakup električnega avtomobila v Sloveniji 

doživljajo sami, npr. o prednostih, slabostih, inovacijah, spremembah, ukrepih, odzivih ipd. 

v okviru postavljenih vprašanj. 

 

V poglavju o metodologiji magistrske naloge moramo poudariti predvsem, da je 

namenjeno ciljnemu raziskovanju. Teoretično zanimanje postavlja v ospredje raziskave 

vprašanja, ki ga želi raziskovalec zastaviti stvarnosti. Raziskovalni problem 

operacionalizira tako, da ustvari svoj lastni vprašalnik, ki ga nato postavi ljudem, 

udeleženim v raziskavi. Vprašanja zastavlja na podlagi svojih interesov, ne pa nujno tudi 

interesov udeležencev. Izhodiščne kvalitativne raziskave so predvsem stvarni, praktični, 

vsakdanji problemi ljudi, ne pa teoretični problemi posameznih ved. Kvalitativno 

raziskovanje tako omogoča izbiro problema, ki je pomemben za ljudi, udeležene v 

raziskavi. Pridobljene ugotovitve in rezultati raziskave nam omogočijo neposredno 

uporabo reševanja problemov (sprememb, izpopolnjevanja), na področju katerih smo 

raziskovali (Mesec 1997).   

 

Metodo intervjuvanja opisujeta tudi Lamut in Macur (2012). Ta metoda kvalitativnega 

raziskovanja se osredotoča na probleme manjših izsekov in teži k celostnemu 
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(holističnemu) in poglobljenemu zajetju pojavov v čim bolj naravnih razmerah in 

kontekstih konkretnih okoliščin v vsakokratni raziskovalni situaciji (Sagadin 2001, 13). 

Intervju s tem postane zelo bogat vir podatkov in posledično omogoča poglobljeno 

preučevanje pojava. Je individualen in neposreden pogovor (Tratnik 2002; Vogrinc 2008) 

med dvema osebama, od katerih ena sprašuje – zastavlja vprašanja, druga – vprašanec – 

intervjuvanec pa ji na njih odgovarja. Je metoda, s katero raziskovalec poskuša priti do 

pridobitve specifičnih, za raziskavo relevantnih informacij (Cohen in drugi 2000).  

 

9.1 Pridobivanje vzorca 

 

Z namenom pridobitve rezultatov na zastavljena vprašanja smo z metodo 

polstrukturiranega intervjuvanja pridobili odgovore, ki opisujejo stanje, o katerem 

govorimo tudi v teoriji naše raziskovalne naloge. V intervjujih smo raziskovali zanimanje 

za nakup električnega avtomobila v Sloveniji. Intervjuvance smo povprašali o tem, kaj je 

pomembno pri nakupu takšnega avtomobila, o poznavanju področja elektromobilnosti, 

subvenciji električnega avtomobila, kdo so kupci električnih avtomobilov, kolikšno je 

poznavanje tega področja v Sloveniji in kakšna je pravzaprav povezava električnega 

avtomobila z zagotavljanjem nizkoogljične družbe po podanih smernicah EU v Sloveniji.  

 

Podatki, ki nas zanimajo, so bili pridobljeni z odgovori devetih od desetih poznavalcev 

električnih avtomobilov v Sloveniji, saj smo kontaktirali tudi eno izmed avtohiš, ki nam je 

odgovorila, da se s prodajo električnih avtomobilov ne ukvarja več že od leta 2014. 

Odgovorili so, da bodo ob morebitni ponovni prodaji vse informacije v zvezi s prodajo 

električnega avtomobila objavili na svoji spletni strani, do takrat pa je prodaja zaradi 

nezanimanja strank ustavljena. 

 

Devet sodelujočih intervjuvancev prihaja iz različnih delovnih segmentov, ki se nanašajo 

na poznavanje elektromobilnosti in električnih avtomobilov. Intervjuvanci, ki so sodelovali 

pri raziskovanju, so bili iz različnih prodajnih avtohiš v Sloveniji in slovenskih podjetij, ki 

se ukvarjajo s konceptom energetike. Intervjuvancem smo zaradi občutljivih podatkov o 

statusu zaposlenosti zagotovili anonimnost.  
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10 REZULTATI 

 

 

Raziskovalno vprašanje magistrske naloge je bilo: »Kolikšno je zanimanje za nakup 

električnega avtomobila v Sloveniji?« Z odgovori na podana vprašanja smo pridobili 

informacije, ki prikazujejo naslednje rezultate.  

 

Zanimanje za nakup električnega avtomobila v Sloveniji razdelimo širše na tri različne 

sklope. Prvi sklop odgovorov spada med poznavanje teme električnega avtomobila. Drugi 

in tretji sklop rezultatov prikazujeta soodvisnost in povezavo med odgovori, saj sta tesno 

prepletena. Gre za sklopa »nakup« in »kupci«. V teh dveh sklopih smo z odgovori na 

vprašanja dobili rezultate, ki nam povedo, kateri so glavni dejavniki, ki jih mora kupec 

poznati pri odločitvi za nakup električnega avtomobila, kaj so njegove prednosti in 

slabosti, kolikšno je posledično odločanje za nakup električnega avtomobila oz. kakšen je 

segment kupcev, ki se odločijo za nakup električnega avtomobila, kakšna sta njihovo 

predznanje in seznanjenost z električnim avtomobilom v povezavi z nakupom, koliko traja 

nakup, koliko nanj vpliva subvencija države in kakšna je prihodnost oz. pridobitev, ki jo 

kupec doseže z opravljenim nakupom takšnega avtomobila. Zadnji, četrti sklop pove, 

kakšna je povezava elektromobilnosti z infrastrukturo v Sloveniji. Odgovori se največkrat 

dotikajo problematike postavitve električnih polnilnic, njihove dostopnosti, prevoznosti čez 

Slovenijo in prihodnosti elektromobilnosti. 

 

Slika 10.1 Rezultati raziskave 

 

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 
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Za lažjo interpretacijo rezultatov smo si povezanost med odgovori ogledali s programom 

Dexi. Opredelili smo tri glavne sklope in podsklope, ki jih je mogoče opisati z vrednostmi 

za pridobitev podatkov. 

 

10.1 Električni avtomobil 

 

Prvi sklop govori o rezultatih poznavanja področja električnega avtomobila. Odgovori 

intervjuvancev na vprašanja o poznavanju področja elektromobilnosti, električnega 

avtomobila in avtomobilizma so bili raznoliki. Intervjuvanci, ki delujejo na področju 

energetike, so večinoma mnenja, da je v Sloveniji poznavanje področja neznano, ga ni oz. 

je delno poznano. Prodajalci so na vprašanja odgovorili, da v osnovi ljudje v Sloveniji 

poznajo to področje, vendar bi lahko bilo še bolje poznano.  

 

Naslednji odgovori so se nanašali na vprašanja o prednostih in slabostih, ki jih imajo oz. 

prinesejo električni avtomobili. Veliko odgovorov je bilo povezanih s prevoznostjo. Tako 

so odgovori prikazali, da je prevoznost, ki jo električni avtomobil opravi, v veliki meri 

odvisna od dosega baterije, dometa avtomobila, časa polnjenja in gostote mreže polnilnic v 

Sloveniji. Intervjuvanci so se večinoma strinjali, da manjša mesta niso tolikšen problem, 

saj veliko ljudi opravi polnjenje ponoči oz. med delom. Električni avtomobil tako v osnovi 

ni problematičen za mestno vožnjo, ampak za daljše razdalje.  

 

Zadnji podani odgovori, ki spadajo v kategorijo električnega avtomobila, pa se navezujejo 

na prihodnost električnega avtomobila v Sloveniji. Intervjuvanci, ki delajo v prodaji 

avtomobilov, so soglasnega mnenja, da je ta dokaj svetla, dobra in celo nujno potrebna. 

Nekateri intervjuvanci pa so rahlo drugačnega mnenja, saj menijo, da električni avtomobil 

trenutno nima optimalne prihodnosti zaradi prepočasnega razvoja, dolgo trajajočih 

procesov inovacij in trajajočega sprejemanja v družbi. 

 

Rezultati o pojmu električnega avtomobila prikazujejo določena mnenja prodajalcev in 

strokovnjakov. Ta ponekod sovpadajo, nekje pa se razlikujejo. Razlog za takšne rezultate 

lahko pripišemo dejstvu, da so prodajalci v neposrednem stiku s kupci, ki kupijo oz. ne 

kupijo električnega avtomobila, strokovnjaki pa so glede na področje delovanja povezani z 

višjimi poslovnimi študijami in zadevami o elektromobilnosti. 
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Za lažje razumevanje rezultatov smo odgovore prikazali v programu Dexi.  

 

Slika 10.2: Dexi – prikaz rezultatov I 

 

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 

 

Slika 10.3: Dexi – prikaz rezultatov II 

 

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 
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Slika 10.4: Dexi – prikaz rezultatov III 

 

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 

 

Slike 10.2, 10.3 in 10.4 prikazujejo omenjeno področje splošnega poznavanja električnega 

avtomobila v Sloveniji, vprašanje dosega oz. zmožnosti dosega, ki ga ima električni 

avtomobil, in kakšna je prihodnost električnega avtomobila v Sloveniji. Odgovori devetih 

intervjuvancev prikazujejo rahlo povezanost med določenimi omenjenimi točkami. 

Povezanost je največkrat vidna v primeru dveh dejavnikov, ki pa sta največkrat neodvisna 

od druge omenjene točke, npr. nekdo je mnenja, da je prihodnost električnega avtomobila 

odvisna od dosega, medtem ko poznavanje področja o električnem avtomobilu pri tem ne 

igra nobene vloge. Rezultati prikazujejo tudi primer, ko je intervjuvanec mišljenja, da so 

vsi trije dejavniki povezani in odvisni drug od drugega, ter mišljenje, da so vsi trije 

dejavniki neodvisni en od drugega in je vsak zase namen. Takšen prikaz rezultatov si lahko 

razlagamo tako, da so vse tri točke v osnovi soodvisne ali neodvisne ena od druge, na to pa 

vpliva percepcija oz. mišljenje vprašanega. Vsak intervjuvanec je odgovarjal po lastnih 

izkušnjah, zato se rezultati večinoma razlikujejo. Tako vidimo, da je točka o prihodnosti 

električnega avtomobila odvisna od ostalih dveh točk – o dosegu električnega avtomobila 

in splošnem poznavanju električnega avtomobila – in obratno. Ne glede na prikaz 

rezultatov pa so po podatkih vsi intervjuvanci še vedno istega mišljenja, da je prihodnost 

električnih vozil v Sloveniji svetla in, kot že zgoraj omenjeno, nujno potrebna (slika 10.5).  
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Slika 10.5: Dexi – prikaz rezultatov IV 

  

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 

 

10.2 Nakup in kupci  

 

Nakup in kupci sta drugi in tretji sklop rezultatov raziskovanja, ki smo ju združili. Tesno 

povezavo in soodvisnost med njima lahko opazimo v podanih odgovorih intervjuvancev. 

Ti nam povedo, da je električni avtomobil predvsem dejavnik, ki močno vpliva na naše 

okolje in zagotavljanje nizkoogljične družbe v današnjem času. 

 

S prvim vprašanjem intervjuja smo prišli do odgovora na naše glavno raziskovalno 

vprašanje – kolikšno je zanimanje za nakup električnega avtomobila v Sloveniji. Vsi 

odgovori intervjuvancev so bili enoznačni – naraščajoče, vendar po drugi strani nizko. To 

so sodelujoči razložili z odgovori, da je zanimanje za nakup odvisno predvsem od vidika 

vsakega posameznika, saj marsikdo danes električni avtomobil jemlje kot nekaj 

»eksotičnega in nadstandardnega«. Njegova prodaja naj bi bila odvisna tudi od trženja in 

ozaveščenosti družbe, npr. v bolj razvitih oz. večjih mestih (Nizozemska, Danska, Anglija 

…). Ne glede na to pa se o električnih avtomobilih vedno več ve. O njih je vedno več 

informacij, ki privedejo do misli, da so to avtomobili, ki jih bomo v prihodnosti kmalu vsi 

vozili. Družba se o zagotavljanju nizkoogljične družbe in elektromobilnosti počasi uči in 

spoznava področje električnega avtomobila, zato so tudi intervjuvanci odgovorili, da je 
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zanimanje za njegov nakup zagotovo v velikem porastu. Naj bo to zanimanje počasno ali 

hitro naraščajoče, Slovenija v tem segmentu sledi nemškemu trgu.  

 

Naslednji pojmi, ki spadajo v koncept »nakupa in kupcev«, se nanašajo na dejavnike, 

pomembne za nakup električnega avtomobila. Sodelujoči so poudarili pomembnosti, ki se 

jih mora kupec zavedati pri nakupu avtomobila. Te so predvsem, kolikšen je domet vozila, 

kje najdemo električne polnilnice v Sloveniji, kakšen je standard vožnje s takšnim 

avtomobilom, kolikšni so stroški nakupa in vzdrževanja ter katere so pozitivne in 

negativne pridobitve in ugodnosti (glede na ceno avtomobila) pri nakupu električnega 

avtomobila. Pomembno je zavedanje, da nakup takšnega avtomobila predvsem pripomore 

k veliki ekološkosti, neosnaževanju in nizkoogljičnosti v okolju. Prednosti, ki jih z 

nakupom te vrste avtomobila kupec prejme, so v primerjavi z nakupom »klasičnega 

fosilnega« vozila velike. V prvi meri so posameznikove potrebe zadovoljene že zaradi 

načina vožnje, saj je ta popolnoma tiha in izjemno varčna. Domet vozila in infrastruktura 

polnilnih mest na daljše razdalje sicer nista najugodnejša, vendar sta za standardno vožnjo, 

ki jo opravi povprečni Slovenec, za zdaj primerna in si o tem ni treba delati nepotrebnih 

skrbi (vožnja po manjših mestih, vožnja na krajše razdalje, npr. na delovno mesto ipd.). 

Kupec se mora zavedati, da je električni avtomobil v osnovi cenovno dražji in težje 

dostopnejši, vendar dolgoročno bolj smiseln. Velikokrat se kupec tudi sprašuje, kaj je z 

baterijo, ko je ta popolnoma izrabljena, in kolikšni so stroški … Seveda so vse to dejavniki, 

ki prikazujejo slabe in dobre strani električnega avtomobila, obstajajo pa določeni 

dejavniki, ki posameznika prepričajo za nakup. Velikokrat ravno slabe stvari odvrnejo 

posameznika od nakupa. To pomeni, da so ljudje v osnovi še vedno premalo informirani o 

elektromobilnosti v Sloveniji – kar se navezuje na omenjene rezultate v prvem sklopu. 

Ravno dejavniki, kot so baterija električnega avtomobila, polnilnice in domet avtomobila, 

kupca odvrnejo od morebitnega nakupa. Velika težava se pojavi tudi pri cenovni 

dostopnosti takšnega avtomobila. Ravno zato so sodelujoči poudarili pomen subvencije, ki 

jo od Slovenije prejme kupec. Ta je najpomembnejši dejavnik, ki pomaga posameznikom 

pri odločitvi za nakup. Poleg tega je danes tudi vedno več mladih, ki se odločajo za takšen 

nakup. V osnovi se električnih avtomobilov proda zelo različnim kupcem, kot so velika 

podjetja, pravne osebe, pošta, mestne dostave in starejši. Drugi spekter kupcev je malo bolj 

specifičen, saj ga predstavljajo kupci, ki so ekološko ozaveščeni, inovatorji in ekologi. 

Največkrat pa nakup ni odvisen od družbenega statusa. Čas, ki ga kupec porabi za nakup 
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električnega avtomobila, je po odgovorih sodelujočih različen. Nekateri menijo, da se 

razlikuje od nakupa klasičnega avtomobila, drugi menijo, da je razlika predvsem zaradi 

papirjev, nekateri s tem nimajo izkušenj, nekateri pa pravijo, da traja dlje. Največja razlika 

pri porabljenem času je pravzaprav zaradi izbire notranje opreme in odločitve, ali je to 

pravi avtomobil za nakup, saj je drugačen in prinese ogromno sprememb. Eden izmed 

prodajalcev je tudi opozoril, naj si kupec vzame čas in naj čustva pusti ob strani. Z 

odgovori na vprašanja dobimo občutek, da je pri nakupu pomembno, da se kupec za nakup 

odloči počasi in premišljeno, v tem trenutku tudi bolj subjektivno kot objektivno, saj se je 

prihodnost električnih avtomobilov šele dobro začela.  

 

V tem poglavju smo v programu Dexi naredili pregled odgovorov več mešanih dejavnikov, 

ki predstavljajo pregled poglavja »nakup in kupci«. Zaradi širšega pogleda na odgovore 

smo za analizo izbrali naslednje točke: domet vozila, ki predstavlja dejavnik, zaradi 

katerega se kupec ne odloči za nakup, segment kupcev (mlajši, starejši, podjetja, 

posamezniki), čas poteka nakupa in predznanje kupcev o električnem avtomobilu. 

Rezultati so prikazani na spodnjih slikah. 

 

Slika 10.6: Dexi – prikaz rezultatov V 

 

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 
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Slika 10.7: Dexi – prikaz rezultatov VI 

 

 

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 

 

Slika 10.8: Dexi – prikaz rezultatov VII 

 

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 

 

Rezultate, opisane na slikah 10.6, 10.7 in 10.8, lahko razdelimo na dva dela, kar pomeni, 

da so štiri osebe odgovorile v eno smer, štiri v drugo, en intervjuvanec pa z odgovorom 

izstopa. Prvi sklop odgovorov prikazuje, da se segment kupcev povezuje v točki o času 

nakupa električnega avtomobila in točki o dometu električnega avtomobila. Drugi segment 

odgovorov opredeljuje le točko segmenta kupcev, kar pomeni, da je po mnenju 

intervjuvancev neodvisen od vseh naštetih dejavnikov. Samo en intervjuvanec je podal 
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odgovor, ki prikazuje, da se segment kupcev povezuje le s časom nakupa in ne tudi z 

dometom električnega avtomobila. Predstavljene rezultate lahko opredelimo v dve skupini 

sodelujočih, in sicer da en del intervjuvancev meni, da so čas, ki ga kupec potrebuje za 

nakup električnega avtomobila, segment, iz katerega prihaja, in znanje o dometu 

električnega avtomobila povezani. To si lahko predstavljamo tako, da se kupec ne glede na 

to, ali je posameznik, pravna oseba, podjetje ipd., dobro pozanima o dometu električnega 

avtomobila, kar posledično vpliva na odločitev o njegovem nakupu. Druga stran 

odgovorov, ki je neodvisna od ostalih treh točk, pa prestavlja mnenja, da povezav med 

omenjenimi dejavniki ni. Na splošno lahko povzamemo, da je čas nakupa električnega 

avtomobila neodvisen od zavedanja o dometu vozila ter segmenta kupcev in obratno. 

 

Zanimivo je videti, da se nobena povezava ne zgodi z zgoraj omenjenimi točkami in točko 

o predznanju o električnih avtomobilih. Ta rezultat povezujemo z našim vprašanjem o tem, 

ali so kupci teh avtomobilov seznanjeni z delovanjem električnega avtomobila pred 

nakupom. Vsi intervjuvanci so na podano vprašanje odgovorili z »da«, kar lahko vidimo v 

rezultatih na slikah 10.6, 10.7 in 10.8 ter na spodnji sliki 10.9. 

 

Slika 10.9: Dexi – prikaz rezultatov VIII 

 

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 

 

Kot pri vsaki novi stvari je tudi pri nakupu električnega avtomobila zaznati 

pomanjkljivosti. Seznanjenost, predznanje in poznavanje področja električnih avtomobilov 
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so v Sloveniji že dobri, a še vedno premajhni. Na vprašanje, ali je nakup električnega 

avtomobila v tem obdobju prava odločitev, so intervjuvanci odgovorili: da, ne, prehitro, 

odvisno od posameznika in boljši je najem. Ti odgovori se povezujejo predvsem z 

dejstvom, da se kupci električnih avtomobilov dobro pripravijo in pozanimajo pred 

nakupom. Ko smo intervjuvance vprašali, ali so kupci takšnih avtomobilov seznanjeni z 

njihovim delovanjem pred nakupom, so popolnoma vsi odgovorili z »da«. Ti dve vprašanji 

in posledično odgovori predstavljajo dejstvo, da se kupec električnega avtomobila zelo 

dobro pozanima o njegovem delovanju pred opravljenim nakupom. Praktično oba 

odgovora povezano predstavljata, da je nakup električnega avtomobila trenutno odvisen od 

odločitve posameznika, segmenta in njegovih potreb. 

 

Kljub temu so sodelujoči ponovno izpostavili dejstvo, da bi kupci morali biti še bolj 

ozaveščeni o optimalni izrabi električnega avtomobila, njegovih prednostih in slabostih, 

njegovem vzdrževanju in polnjenju, bateriji, doprinosu k čistemu okolju, ne smemo pa 

pozabiti pomembnosti subvencije. Intervjuvanci povedo, da je ta glavni razlog za nakup 

takšnega avtomobila. Subvencija je v Sloveniji po mnenju nekaterih prodajalcev sicer še 

vedno minimalna in hkrati prenizka, saj bi morala omogočati enakovrednost električnega 

avtomobila s klasičnim. Drugi menijo, da je subvencija zagotovo velika pomoč in dobra 

spodbuda kupcu pri odločitvi za nakup. Po eni strani je za povečanje prodaje električnih 

avtomobilov nujno potrebna, po drugi strani pa lahko pomeni preračunljivost ali potuho za 

takšne avtomobile, saj na njen račun proizvodnje in podjetja dvigujejo cene električnih 

vozil.  

 

Če za konec primerjamo našo raziskavo z omenjenima raziskavama Skupnega 

raziskovalnega centra, Inštituta za energetiko in promet, ter raziskavo oddelka za promet v 

Veliki Britaniji (podpoglavje 9.2), lahko vidimo, da so vsi odgovori med seboj prepleteni 

oz. se dopolnjujejo. Dejstvo je, da je splošna razgledanost družbe v Evropi in Sloveniji 

glede električnega avtomobila nizka oz. bi lahko bila boljša. Posamezniki, ki se odločijo za 

nakup električnega avtomobila, bodo sicer predhodno opravili raziskavo tržišča o takšnem 

avtomobilu, vendar bo pomanjkanje splošnega znanja v družbi, ki se dotika tematike 

elektromobilnosti in brezogljične družbe, še vedno veliko. Pomanjkanje znanja o 

zagotavljanju nizkoogljične družbe je vsekakor problematika, ki jo bo treba kmalu 

razrešiti. Smernice, ki zapovedujejo vedno večjo uvedbo in uporabo električnih 
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avtomobilov, jasno podajata EU in Komisija. Sicer pa je res, da se trenutno družba niti ne 

ukvarja s problematiko onesnaženosti okolja, saj ta za večino pomeni velike stroške. 

Nakup električnega avtomobila marsikoga odvrne zaradi visokih začetnih cen, čeprav 

imamo v Sloveniji subvencije in je dolgoročna uporaba takšnega vozila varčnejša in 

cenejša kot vozila s klasičnim izgorevanjem. Ravno zaradi omenjenih razlogov se pojavlja 

nezanimanje za poznavanje področja o konceptu zagotavljanja nizkoogljične družbe. 

 

10.3 Infrastruktura 

 

Zadnji sklop odgovorov spada v poglavje infrastrukture. Odgovori na vprašanja, ki so se 

nanašala na infrastrukturo polnilnih mrež v Sloveniji, Slovenijo kot kandidatko za uvedbo 

električnih avtomobilov, domet električnih avtomobilov v Sloveniji ipd., nam prikazujejo 

mnenja intervjuvancev o trenutnem stanju in prihodnosti električnih avtomobilov v 

Sloveniji. 

 

Prevoznost skozi Slovenijo je po mnenju strokovnjakov intervjuvancev zelo dobra, saj je 

mreža električnih polnilnic v Sloveniji postavljena primerno in zadostno. Dejstvo, da je v 

Sloveniji trenutno veliko več polnilnih mest kot avtomobilov, je pozitivno, saj s 

polnjenjem kupci tako nimajo težav – razen ko se gre za daljše domete. Tukaj sicer prav 

vsi intervjuvanci izpostavijo problematiko kupca, ko se zaradi majhnega dometa 

električnega avtomobila nakup ustavi. Kupec npr. izpostavi večkratno ustavljanje med 

razdaljami in večje, daljše postanke med potjo, kar mu seveda ne ustreza. Izpostavi tudi 

problematiko dolgotrajnega polnjenja, kar pa intervjuvanci zagovarjajo z dejstvi, da je 

avtomobil velikokrat mogoče polniti ponoči, doma ali v službi in za zdaj še zastonj. Po 

mnenju strokovnjakov mreža polnilnic in domet avtomobilov sploh ne bi smela biti 

problem, saj se v Sloveniji električni avtomobili uporabljajo predvsem v manjših mestih, 

na manjših razdaljah. Ko kupec izpostavi problematiko s polnilnicami, pa mu prodajalci 

včasih predstavijo tudi idejo o uporabi drugih alternativ električnega avtomobila, kot so 

javni prevozi na elektriko, ali da ima kupec v skrajnem primeru doma (dokler še lahko) en 

klasični avtomobil za daljše razdalje in električnega za uporabo na kratke razdalje. 

Slovenija ima kot mala, tranzitna država dobro prepleteno mrežo električnih polnilnic, 

sicer pa se nekateri prodajalci s tem ne strinjajo, saj zagovarjajo mnenje kupcev, da so 

razdalje prevelike in da je polnilnic vseeno še vedno premalo, tudi za prihodnost.  
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Omenjene odgovore lahko vidimo na sliki 10.10, kjer so sicer podani vsi odgovori 

intervjuvancev, vendar se zaradi istega mišljenja označene točke pokrivajo. Podatki nam 

prikazujejo opis odgovorov o tem, kdaj bo slovenski trg v prihodnosti preplavljen z 

električnimi avtomobili in kakšna je po mnenju intervjuvancev infrastruktura električnih 

polnilnic v Sloveniji. Povezava med tema dvema točkama obstaja. Mnenja o primerni 

postavitvi infrastrukture in trgu električnega avtomobila v prihodnosti so sicer različna, a 

povezana. Prikaz na sliki nam pove, da se povezanost med obema točkama razlikuje 

predvsem v tem, kakšnega mišljenja je intervjuvanec. Primerna infrastruktura je tako 

povezana s prihodnostjo preplavljenosti trga električnih avtomobilov zaradi sprejetih 

ukrepov ali pa jo intervjuvanci povezujejo z mišljenjem o razvoju področja, ki se bo zgodil 

v naslednjih desetih letih.  

 

Slika 10.10: Dexi – prikaz rezultatov IX 

 

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 

 

Podrobnejše odgovore predstavljamo v vsakem sklopu posebej, so pa sledeči. 

 

Že v prej omenjenih rezultatih je prihodnost električnega avtomobila na slovenskem trgu 

svetla, vendar še vedno nekako oddaljena. To je razvidno s slike 10.11, ki nam prikazuje 

kar štiri odgovore v negativnem smislu prihodnosti. Razlogi za to so neprimerno znanje o 

nizkoogljični družbi, visoke cene, ne tako hiter razvoj in tehnologija koncepta 

elektromobilnosti, sveža tematika in uveljavljanje. En izmed glavnih razlogov je po 
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mnenju enega izmed intervjuvancev tudi, da je Slovenija premajhna za lastno proizvodnjo, 

zato je koncept nizkoogljične družbe še težje uvesti. Po mnenju petih intervjuvancev bo 

slovenski trg kmalu v prihodnosti napolnjen z električnimi avtomobili. To potrjuje tudi že 

omenjene rezultate, da je prihodnost električnega avtomobila na splošno v Sloveniji zelo 

svetla in dobra. Čakale naj bi nas bistvene spremembe v pozitivni smeri, sicer pa lahko 

pravo preplavljenost slovenskega trga z električnimi avtomobili pričakujemo šele po letu 

2020, pa vse do leta 2030.  

 

Slika 10.11: Dexi – prikaz rezultatov X 

 

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 

 

Druga točka v prikazu rezultatov je bila primerna infrastruktura polnilnic. Slika 10.12 

prikazuje, da je po mnenju štirih intervjuvancev v Sloveniji ta trenutno primerno 

postavljena in dobro stoječa, en intervjuvancev je mnenja, da je stanje v trenutni 

infrastrukturi nevtralno, štirje pa so mnenja, da je infrastruktura neprimerna. Odgovore 

lahko povezujemo z odgovori prejšnje točke, ki opredeljujejo prihodnost oz. preplavljenost 

električnega avtomobila na slovenskem trgu v prihodnosti.  
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Slika 10.12: Dexi – prikaz rezultatov XI 

 

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 

 

V osnovi nam tako hitro postane jasno, da so sodelujoči zelo različnih mnenj, saj njihovi 

odgovori prikazujejo veliko raznolikost. Nekdo, ki je mnenja, da preplavljenosti trga z 

električnim avtomobilom v Sloveniji ne bo še tako hitro, je tudi mnenja, da postavitev 

infrastrukture ni zadovoljiva. Spet drugi je mnenja, da se bo uvedba električnih 

avtomobilov zgodila kmalu, prav tako pa je mnenja, da je stanje infrastrukture v Sloveniji 

dobro. Naslednji je mnenja, da je infrastruktura v Sloveniji slabo postavljena, vendar to ne 

vpliva na preboj električnih avtomobilov na slovenski trg in obratno. Oseba, ki je pri 

infrastrukturi odgovorila, da je ta nevtralna, je vseeno mnenja, da bo preplavljenost 

električnega avtomobila v prihodnosti v Sloveniji dobra. 

 

10.4 Povzetek rezultatov  

 

Raziskovalno vprašanje naše magistrske naloge je bilo: »Kolikšno je zanimanje za nakup 

električnega avtomobila v Sloveniji?« 

 

Odgovor na naše vprašanje se glasi, da je zanimanje za nakup električnega avtomobila v 

Sloveniji naraščajoče; povečuje se strmo in hitro. Na sliki 10.13 lahko vidimo odgovore 

intervjuvancev, ki nam jasno prikazujejo (točka 9), da je prihodnost električnega 

avtomobila v Sloveniji tesno povezana z zanimanjem za nakup električnega avtomobila v 
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Sloveniji. Iz prikaza lahko razberemo, da se bo s prihodnostjo električnega avtomobila v 

Sloveniji povečalo tudi zanimanje za njegov nakup. Ne glede na to moramo izpostaviti tudi 

odgovor enega izmed intervjuvancev, ki meni, da je zanimanje za nakup električnega 

avtomobila zelo nizko, vendar vseeno neodvisno od prihodnosti avtomobila v Sloveniji.  

 

Slika 10.13: Dexi – prikaz rezultatov XII 

 

Vir: Gril, lastna raziskava (2018) 

 

Rezultati raziskave magistrske naloge so v splošnem prikazali odgovore na zastavljena 

vprašanja, ki se povezujejo z našim raziskovalnim vprašanjem. Odgovore intervjuvancev 

smo zato postavili v tri sklope: sklop o električnem avtomobilu, sklop, ki povezuje 

informacije o nakupu in kupcih električnega avtomobila, ter sklop o infrastrukturi. Njihova 

povezanost poda celotno sliko o tem, kolikšno je zanimanje za nakup električnega 

avtomobila v Sloveniji. Sodelujoči večinoma menijo, da je nakup v začetni fazi najbolj 

odvisen od tega, komu je električni avtomobil namenjen. Nato sledijo poznavanje 

električnega avtomobila, informacije v povezavi z elektromobilnostjo, doprinos takšnega 

avtomobila in seznanjenost z infrastrukturo za elektromobilnost v Sloveniji. Vsi sodelujoči 

se strinjajo, da zanimanje za nakup hitro raste, vendar pa določeni pri tem izpostavijo tudi 

mnenje, da je trenutno zanimanje za nakup še vedno nizko in odvisno od različnih 

segmentov kupcev ter nepoznavanja področij. Seznanjenost s nizkoogljičnostjo, 

brezogljično družbo, ekologijo, elektromobilnostjo ipd. je v Sloveniji še vedno na splošno 

nizka. Glede na to, da so kupci električnih avtomobilov precej bolj seznanjeni z 
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omenjenimi področji, pa bi po mnenju sodelujočih morali kupce bolj ozavestiti o tem, 

kolikšne so emisije električnega avtomobila, kakšni so standardi vožnje s takšnim 

avtomobilom, vplivu prihrankov in ekološkosti vozila v povezavi z začetno ceno oz. ceno 

pri nakupu vozila, možnosti subvencije, dometu vozila in infrastrukturi polnilnih mest v 

Sloveniji. Vsi ti dejavniki imajo svoje negativne in pozitivne lastnosti, ki bi jih po mnenju 

prodajalcev električnih avtomobilov in strokovnjakov s področja energetike kupci morali 

poznati – oz. ne samo kupci, tudi družba na splošno. Če želimo, da se znanje in poznavanje 

teh segmentov vedno bolj širi in narašča, moramo ob novonastalih trendih, spremembah, 

uvedbah novosti biti prisotni in slediti dogajanju o nizkoogljični družbi. Ker se smernice 

EU vedno bolj navezujejo na uveljavljanje električnega avtomobila v okolje, posledično 

narašča tudi zanimanje za nakup. Danes nakup takšnega avtomobila po mnenju sodelujočih 

ni ravno za vsakogar, vendar se najdejo tudi posamezniki, ki jim električni avtomobil 

predstavlja neskončno ugodnosti. Po drugi strani bi se morali posamezniki, ki ne poznajo 

področja, resnično pozanimati o njegovih prednostih in slabostih, saj bi tako dobili nov 

vpogled v njegove zmožnosti. Tudi dejstvo, da je trenutno domet električnega avtomobila 

še krajši, ne more vplivati na to, da je po drugi strani njegova baterija že kar dobro 

vzdržna. Odvisno je sicer, kateri model električnega avtomobila imaš, vendar je današnja 

uporaba takšnega avtomobila, še posebej v manjših mestih, z novo tehnologijo, 

infrastrukturo in dobro mrežo polnilnic po mnenju intervjuvancev v določenih primerih 

popolnoma brez težav. Električni avtomobil je tako predpostavka za idealno prevozno 

sredstvo v Sloveniji, saj že njegova trenutna zmogljivost zadostuje potrebam vsakodnevne 

vožnje v slovenskem okolju. Poleg tega lahko Slovenija kot majhna, tranzitna država z 

uvedbo električnega avtomobila in odlične infrastrukture postane po mnenju enega izmed 

intervjuvancev, sodelujočih v naši raziskavi, »vzorčni primer celostne trajnostne 

mobilnosti«.  

 

10.5 Sklepna misel 

 

Skozi celotno nalogo najprej v teoriji opisujemo smernice EU in Komisije, ki velevajo, da 

je v prihodnosti nujno potrebna uveljavitev nizkoogljične družbe. Ekologija, brezogljičnost 

in ozaveščenost družbe o nizkoogljičnosti so dejavniki, ki se v našem vsakodnevnem 

okolju močno prepletajo. Začetni del naloge tako temelji predvsem na podanih zakonih in 

smernicah o uvajanju nizkoogljične družbe, ki smo jih kasneje povezali s konceptom 



Gril, Barbara. 2018. »Zanimanje za nakup električnega avtomobila v Sloveniji.« 

Magistrska naloga., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici  

 

73 

 

elektromobilnosti in električnega avtomobila, saj je ta en izmed ključnih dejavnikov, ki v 

današnjem svetu zagotavljajo ekološko okolje. V nadaljevanju naloge smo se nato 

osredotočili na dejstva o električnem avtomobilu in njegovi povezavi z družbo. 

 

V današnjem času lahko vidimo, da družba vedno bolj sprejema pojem in delovanje 

električnega avtomobila, in sicer ker je o njem vse bolj ozaveščena. Že takoj na začetku je 

pomembno izpostaviti dejstvo, da ekonomski izračun o nakupu električnega avtomobila 

družbo odvrne od nakupa. Nekateri strokovnjaki so pri tem že izpostavili, da bi bilo treba 

sprejeti razne ukrepe, ki bi pripomogli k večjemu zanimanju za nakup električnega 

avtomobila. Menim, da predvsem zato, ker današnja družba živi v coni udobja in v veliki 

meri ni pripravljena na večje spremembe, še posebej ne v Sloveniji. Ker vemo, da 

električni avtomobil prinese ogromno sprememb in dejavnikov, ki jih je treba sprejeti in 

uvesti, če se odločimo za njegov nakup, se večina družbe danes temu raje izogne – oz. bo 

dejanje prelagala, dokler bo le lahko. Glavna in največja razloga, da se posameznik za 

omenjeni nakup ne odloči, sta ekonomski izračun in zapletena uporaba takšnega 

avtomobila. Danes njegov nakup pomeni velik zalogaj, saj v posameznikovo življenje 

prinese veliko pomembnih sprememb, ki jih je pri uporabi takšnega avtomobila treba 

upoštevati in nanje paziti (čas in kraj polnjenja, domet avtomobila, moč baterije …). 

Večinoma je ravno zato treba prilagoditi način življenja, kar pa prinese še dodatne stroške. 

Menim, da je tisti, ki se odloči za nakup takšnega avtomobila, resnično pripravljen in 

zavestno odločen narediti takšen »preskok«. Posameznik, ki se za to odloči, dobro pozna 

vse prednosti in lastnosti, ki mu jih električni avtomobil prinese, poleg tega pa ima 

najverjetneje tudi drugačne poglede in mišljenje nasploh, saj je pripravljena izstopiti iz 

cone udobja in se soočiti z nastalimi izzivi. V intervjujih magistrske naloge lahko vidimo 

zelo podobno razmišljanje intervjuvancev o zgoraj omenjenem, saj tudi sami večkrat 

poudarijo, da je razlog za takšen nakup lastni interes in ne upoštevanje prihajajočih 

smernic EU, pa naj bo to podjetnik, starejši, mlajši, podjetje, posameznik itd. V prihodnjih 

letih bodo spremembe in uvedbe nizkoogljične družbe vedno bolj potrebne, zato je vedno 

pomembnejše ozaveščanje ljudi o tem področju. Intervjuvanci so izpostavili dejstvo, da je 

prihodnost električnih avtomobilov v Sloveniji dobra in svetla. Najverjetneje sta tudi tu 

pomembna dobro trženje ter veliko, močno in dobro ozaveščanje o nizkoogljični družbi. 

Tudi ko gre za vprašanja, kot so trenutni nakup takšnega avtomobila, subvencije in 

preplavljenost trga z električnimi vozili, odgovori intervjuvancev poudarijo kupca kot 
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posameznika, ki je dobro ozaveščen o delovanju in pomenu uporabe električnega 

avtomobila. S tem so prikazani predvsem dejavniki in dejstva, da je posameznik tisti, ki je 

pripravljen »živeti« s takšnim avtomobilom in je pripravljen vložiti del sebe v celotno 

družbo za zagotavljanje boljšega okolja. V Sloveniji so že podane smernice, ki določajo 

nekatere ukrepe glede nizkoogljične družbe vse do leta 2030, zato menim, da intervjuvanci 

svetlo prihodnost električnih vozil v Sloveniji za zdaj povezujejo predvsem z obveznim 

uveljavljanjem teh ukrepov. 

 

Skozi celotno nalogo in odgovore na splošno lahko vidimo, da vsak posameznik izhaja 

ravno iz dejavnikov, od katerih je odvisna njegova odločitev o nakupu električnega 

avtomobila – ozaveščenost, mišljenje, sprejemanje drugačnosti, skrb za okolje ipd. To 

pomeni, da če bo pripravljen na izzive, ki jih električni avtomobil prinese, in če bo 

pripravljen izstopiti iz cone udobja, bo zanj nakup takšnega avtomobila zelo pozitivna 

izkušnja, ki jo bo prenesel v širšo družbo in okolje. Kot delček celotne družbe bo tako 

pripomogel k boljšemu okoljskemu sistemu in posledično prihajajoči nizkoogljični družbi 

v globalnem smislu. Zagotovo je zato uveljavljanje električnega avtomobila v družbo 

pozitiven korak, ki ga posameznik kot kupec takšnega vozila lahko pomaga širiti po celotni 

družbi v prihodnosti. 
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11 ZAKLJUČEK 

 

 

Iz pridobljenih rezultatov vidimo, da se koncept zagotavljanja nizkoogljične družbe močno 

prepleta z električnim avtomobilom. Sodelujoči so še posebej poudarili, da so kupci 

električnih avtomobilov v Sloveniji zelo močno seznanjeni s konceptom ekologije in 

brezogljične družbe. Omenjeni področji sta na splošno v Sloveniji po nekaterih mnenjih 

sodelujočih še premalo poznani, vendar je tudi ozaveščenost o konceptih nizkoogljične 

družbe, ekologije in elektromobilnosti vedno večje. To lahko pripišemo tudi vladnim 

dokumentom oz. smernicam EU, ki jih bo treba v družbo uveljaviti prej kot slej. Da bomo 

dosegli želene rezultate pri uvajanju nizkoogljičnosti in brezogljične družbe, kot to 

velevajo smernice EU, pa se moramo zavedati, da je proces spreminjanja mišljenja družbe 

in uvajanja novih konceptov v družbo dolgotrajen. Ravno zato se v Sloveniji področje 

uvajanja nizkoogljične družbe dejavno spodbuja in spremlja. Uvajanje koncepta v 

slovenski prostor je v slovenski politiki dosleden in učinkovit. Tako posamezniki kot 

družba pa se morajo zavedati, da je ta zastavljen v dobrobit vseh zemljanov in bo prinesel 

pozitivne spremembe na več področjih. Če skozi nalogo povežemo smernice in zakonodajo 

o nizkoogljičnosti z uvajanjem koncepta elektromobilnosti in električnega avtomobila v 

Sloveniji, vidimo, da nam podani rezultati raziskave povedo, da zanimanje za nakup 

električnega avtomobila v Sloveniji strmo narašča. 

 

»Predlog strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v 

povezavi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Sloveniji med drugim predvideva, 

da po letu 2030 v Sloveniji ne bo več dovoljena prva registracija avtomobilov z notranjim 

izgorevanjem na bencin ali dizel.« Omejitev registracije vozil z notranjim izgorevanjem je 

pomemben cilj strategije o alternativnih gorivih, ki spodbuja rast električnega vozila in 

drugih alternativnih vozil. Ta imajo namreč bistveno manjši negativen vpliv na okolje kot 

današnja vozila (MMC 2017). 

 

Kljub temu pa lahko v prihodnosti po drugi strani z vedno več elektromobilnosti 

pričakujemo obremenjenost energetskega sistema. Več električnih avtomobilov in več 

polnilnic bo obremenilo slovenski energetski sistem. Pri vedno večjem uvajanju tega 

koncepta se lahko že danes vprašamo, kaj se bo v prihodnosti dogajalo z našimi 
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energetskimi sistemi V prihodnje bi bilo recimo zanimivo raziskati, ali bodo ti sistemi 

zaradi preobremenjenosti nevarni. Bodo povzročali težave in izpad elektrike? Kako bo v 

večjih mestih, ko bo energetski sistem gospodinjstva preveč obremenjen in avtomobila npr. 

ponoči ne bomo mogli polniti doma? Kaj se bo zgodilo v primeru zunanjih dejavnikov, kot 

so slabo vreme, nevihte, zasneženost, izpad elektrike zaradi njihove neobvladljivosti? Vse 

to so vprašanja in razmišljanja večjega vpliva elektromobilnosti, s katerimi trenutno še 

nismo seznanjeni. Kakšne bodo njegove posledice v Sloveniji in kakšna bo slovenska 

elektro prihodnost ter navsezadnje prihodnost električnega avtomobila, bomo lahko videli 

kmalu. Kot so povedali vsi sodelujoči, že nekje v roku desetih let. 
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PRILOGE 

 

 

Priloga 1: Odgovor na povpraševanje za sodelovanje v intervjuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 2: Vprašalnik 

 

Pozdravljeni, 

 

sem Barbara Gril, študentka zadnjega letnika podiplomskega študija smeri Medkulturni 

menedžment na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.  

Pri magistrski nalogi se ukvarjam s tematiko Zanimanje za nakup električnega avtomobila 

v Sloveniji. Kot kandidata s poznavanjem tega področja vas prosim za odgovore na 

naslednja vprašanja. 

Intervju je anonimen, v zahvalo pa boste prejeli rezultate končnega dela. 

 

 

1. Za uvod, kako ocenjujete zanimanje za nakup električnega avtomobila v 

Sloveniji ? 

2. Kaj je po vašem mnenju tisto, ki je pri nakupu električnega avtomobila 

najbolj pomembno, da se kupec zaveda, ko se odloči za nakup takšnega 

avtomobila? 

3. Kaj mislite, da je tisto kar kupca najbolj pritegne oz. odvrne od tega, da se 

odloči za nakup električnega avtomobila?  

4. Kakšni so kandidati, ki jih nakup takšnega avtomobila zanima – npr. mlajši 

ali starejši posamezniki, podjetniki, podjetja, pravne osebe, poslovne 

družbe,…? 

5. Koliko časa navadno traja nakup električnega avtomobila v nasprotju z 

nakupom klasičnega naftnega vozila? 

6. Ali je nakup električnega avtomobila v zdajšnjem obdobju prava odločitev? 

7. Ali se po vašem mnenju kupci oz. na splošno ljudje v Sloveniji zadostno 

pozanimajo o delovanju električnega avtomobila preden ga kupijo? 

8. Ali je v Sloveniji zadostno poznano to področje avtomobilizma? 

9. O čem bi po vašem mnenju morali Slovenci in slovenski kupci biti bolj 

osveščeni v povezavi z električnimi vozili? 

10. Ali je Slovenija po vašem mnenju prava kandidatka za uvedbo električnih 

vozil(nasploh) glede na velikost države? 

11. Kakšna je po vašem mnenju problematika z razdaljo, ki jo električni 

avtomobili lahko prevozi? 

12. Kaj menite za električne polnilnice, ki so trenutno postavljene v Sloveniji? Ali 

se kupci velikokrat ukvarjajo z dostopnostjo do polnilnic ter polnilnih mest? 

Ali to posledično vpliva na odločitev za nakup električnega avtomobila? 

13. Kaj menite o subvenciji za električni avtomobil? Kakšna je po vašem mnenju 

(npr. prenizka ali previsoka) in ali je pravzaprav v pomoč? 

14. Kakšna mislite da je prihodnost električnih vozil v Sloveniji? 

15. V kolikšnem času mislite, da bo naš trg preplavljen s takšnimi vozili, glede na 

prihajajočo zakonodajo o upoštevanju nizkoogljične družbe? 

 



 

 

Priloga 3: Kodiranje 

 

VPRAŠANJE ODGOVOR POJMI KATEGORIJA 

 

 

1. Za uvod, kako 

ocenjujete 

zanimanje za 

nakup 

električnega 

avtomobila v 

Sloveniji ? 
 

 

 

Ne vidim prevelikega 

zanimanja občutek imam 

da se še vedno dojemajo 

kot »eksotičen« nakup in 

kot »nadstandard« za 

ekološko zavedne 

uporabnike 

 

Je v porastu, vendar je 

na nizki ravni – ni 

marketinga; tako v 

smislu oglaševanja 

proizvajalcev, kot v 

smislu reklamiranja 

subvencij, ki jih 

podeljuje država ob 

nakupu električnega 

avtomobila. 

 

Zanimanje za nakup 

električnih vozil je v 

porastu. Tako kot na 

preostalih trgih se trend 

kupovanja električnih 

vozil dviguje tudi pri nas. 

Ljudje imajo več 

zaupanja v tehnologijo. 

Tudi sama uporabnost 

vozil se izboljšuje 

zelo nizko zanimanje, ki 

pa kljub vsemu opa 

zno narašča 

 

zanimanje se povečuje. 

 

Slovenski trg je previden 

in praviloma sledi 

Nemškemu trgu. 

Zanimanje se povečuje, 

vendar počasi. Prav tako 

je problem še s 

polnilnimi mesti, ki jih ni 

dovolj. 

 

Samo zanimanje za nakup 

električnega vozila je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porast 

Dvig 

Nizko zanimanje 

Povečanje  

Večje 

Postopoma narašča 

Veliko 

 

ZANIMANJE ZA 

NAKUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakup 

električnega 

avtomobila 

 

KUPCI EL. 

AVTO. 

 

 



 

 

vsako leto večje. Sigurno 

pa smo še v velikem 

zaostanku z bolj razvitimi 

državi kot so naprimer: 

Nizozemska, Norveška, 

Danska tam je zanimanje 

za električna vozila veliko 

večje. Prav tako v velikih 

mestih je možno videti 

večje število teh vozil. 

 

Zanimanje postopoma 

narašča. Pred leti je 

prevladovala skepsa 

(predraga vozila, strah 

pred zanesljivostjo baterij, 

strah pred možnostmi za 

polnjenje…). Z vedno več 

informacijami se ti 

strahovi razblinjajo. Ljudje 

so pred leti ob električnih 

vozilih zamahovali z roko, 

danes pa si jih večinoma 

ogledujejo z zavedanjem, 

da bodo najbrž nekoč tudi 

sami vozili tak avto.  

 

S prihodom novih 

modelov z bolj 

zmogljivimi baterijami je 

zanimanja veliko, a kvote 

prodajne kvote so še 

vedno majhne, počasi se 

prebuja tudi trg 

rabljenih električnih 

vozil (uvoz). 
 

 

2. Kaj je po 

vašem mnenju 

tisto, ki je pri 

nakupu 

električnega 

avtomobila 

najbolj 

pomembno, da 

se kupec 

zaveda, ko se 

odloči za nakup 

takšnega 

Zavedanje po nižjih 

neposrednih emisijah in 

hrupu ob sami uporabi 

električnega vozila in 

hkrati da je potrebno 

spremenit navade uporabe 

električnega avtomobila in 

načina polnjenja samega 

vozila.  

 

Pri nakupu novega 

avtomobila je povprečen 

kupec primarno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

avtomobila? 
 

 

 

 

 

zainteresiran za nakup 

enakega ali boljšega 

standarda kot ga je imel 

pri obstoječem vozilu; za 

podobno ceno kot jo je 

plačal za prejšnje vozilo. 

Če je ta pogoj vsaj v 

večjem delu izpolnjen je 

potencialni kupec 

pripravljen prisluhniti 

bonitetam, ki jih dobi z 

nakupom električnega 

vozila v primerjavi z 

vozilom s klasičnim 

pogonom. Pri tem 

menim, da so bonitete 

razvrščene po prioriteti 

takole: tišje delovanje, 

prihranek pri 

pogonskem sredstvu, 

avtomatski 

brezstopenjski 

menjalnik, ekologija….   

Zavedati se mora, da 

električno vozilo ni 

enako vozilu na fosilna 

goriva. Predvsem tu 

mislim na predvidevanja 

na daljših relacijah, saj 

vemo da so dometi 

električnih vozil precej 

krajši kot na primer 

dizelskih. 

Infrastruktura polnilnih 

mest in strošek baterije 

po preteku življ. dobe 
 

za kupca je najbolj 

pomembna cena vozila, 

nižja poraba, manjše 

emisije 

 

Točka preloma, ko se 

bodo ljudje bolj 

množično odločali za 

nakup električnega 

avtomobila je cena 

avtomobila. Ta mora 

pasti za avto nižjega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nižje emisije 

Navade 

Standardi 

Cene 

Prihranki 

Nizkoogljičnost 

Neosnaževanje 

Ekološkost 

Domet vozila 

Infrastruktura 

polnilnih mest 

Varčevanje 

Poznavanje vožnje z 

takšnim 

avtomobilom 

Posameznikove 

potrebe 

 

 

 DEJAVNIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakup 

električnega 

avtomobila 

 

KUPCI 

ELEKT. 

AVTO.  



 

 

srednjega razreda (Golf, 

itd.) pod 20.000 EUR, Za 

avtomobile manjšega 

tipa (Clio, Peuget 208,..) 

pa okrog 10.000 EUR. 

Doseg avtomobila je 

drugi bolj pomemben 

element, vendar pri 

mestnih avtomobilih ne 

tako. Doseg okrog 300 

km zadosti vse potrebe. 

Prav tako polnjenje v 

randu do 30 min pomeni 

olajšanje za uporabnike. 

 

Iz vidika kupca je 

najpomembneje pri 

varčevanje denarja na 

dolgi rok. 

 

Kupec mora res dobro 

poznati svoje vozniške 

navade – kje se vozi, kako 

hitro, kako daleč. Potem 

mora te svoje zahteve 

primerjati z zmogljivostni 

električnega vozila (doseg, 

hitrost), možnostmi 

polnjenja in ceno 

polnjenja. Električni avto 

danes nikakor ni prava 

rešitev za vse. Za določen 

segment voznikov je pa 

električni avto že danes 

daleč najboljša rešitev, 

tako glede cene, udobja 

kot ekologije.  

 

Da električna mobilnost 

še vedno zahteva določno 

stopnjo prilagajanja. 

Pomembno je tudi, da 

ima doma na voljo 

dostopno vtičnico. 



 

 

3. Kaj mislite, da 

je tisto kar 

kupca najbolj 

pritegne oz. 

odvrne od tega, 

da se odloči za 

nakup 

električnega 

avtomobila?  
 

Odbija: Cena in občutek 

»ne svobode« v dosegu ter 

ne možnost »ultra hitrega« 

polnjenja – potreba po 

spremembah navad 

načina uporabe vozila. 

Privlači: Vozne lastnosti, 

tiha vožnja, možnost 

»tankanja« doma, možnost 

sodelovanji pri 

sooblikovanju cene goriv z 

dobaviteljem električne 

energije. 

 

Kot sem že omenil v 

prejšnjem odgovoru, 

tišje delovanje, 

prihranek, ekologija, itd., 

in cena avtomobila.  

Plus je vsekakor ta, da 

električna vozila 

postajajo vedno bolj 

«in«. Ljudje so tudi 

vedno bolj ozaveščeni o 

ekologiji in emisijah, 

katera jih električna 

vozila ne ustvarjajo. 

Minus el. vozil je 

trenutno čas polnjenja, 

kateri lahko na navadno 

220v vtičnico traja tudi 

20 ur, ter domet vozil. 

 

PLUS: nizki oz nični 

sprotni stroški, 

ekološkost MINUS: 

kratek doseg, cene vozil, 

infrastruktura 

 

Odvrne jih mreža 

polnilnic ter radius  

dosega avtomobila, 

možni stroški kot je 

menjava baterije po 

izteku garancijske dobe. 

Cena električnega vozila, 

izredna draga baterija, 

kratek doseg avtomobila, 

mreža med seboj 

nekompatibilnih 

 

 

 

PLUS: 

 

Polnjenje doma 

Tihost avtomobila 

Prihranek 

Modernost 

Ekološkost 

Nizki stroški 

Manj hrupa 

 

PREDNOSTI 

 

 

MINUS: 

 

Čas polnjenja  

Domet 

Cene 

Infrastruktura 

polnilnic 

Baterija avtomobila 

 

SLABOSTI 

 

 

 

 

Nakup 

električnega 

avtomobila  

 

KUPCI 

ELEK. 

AVTOMOBIL

A 

 



 

 

polnilnic.  

 

Previsoka cena vozila  in 

sam domet – koliko 

kilometrov lahko prevozi z 

enim polnjenjem baterije. 

 

Danes kupujejo električne 

avtomobile predvsem 

navdušenci nad tovrstno 

mobilnostjo (udobje na 

nivoju električnega vlaka, 

sodobne tehnologije, ugled 

..), potem ekologi oziroma 

tisti, ki jim ni vseeno, 

kakšen ogljični odtis 

puščajo, podjetja, ki želijo 

dokazati svojo okoljsko 

naravnanost, 

»preračunljivci« iz zgoraj 

omenjenega specifičnega 

segmenta ljudi, ki jim 

električni avto že danes 

ponuja cenejšo rešitev 

mobilnosti kot navadni 

avto 

 

Cena energije in tudi 

vozne lastnosti, navor od 

prvega vrtljaja dalje, pa 

manj hrupa in tresljajev. 

Je pa vse več kupcev, ki s 

svojim nakup zavestno 

investirajo v zgodbo eko 

mobilnosti. Pri službenih 

flotah, pa je komponenta 

zelene mobilnosti še 

toliko bolj pomembna 

4. Kakšni so 

kandidati, ki 

jih nakup 

takšnega 

avtomobila 

zanima – npr. 

mlajši ali 

starejši 

posamezniki, 

podjetniki, 

podjetja, 

pravne osebe, 

Odvisno od momenta 

nakupa. Ekološko 

razvetljeni posamezniki, 

ekološko usmerjena 

podjetja, ki so 

pripravljena »so 

investirati« v »ekološki 

način bivanja. Ob 

primerni politiki 

subvencij in omejitve 

uporabe klasičnih vozil v 

onesnaženih delih mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

poslovne 

družbe,…? 
 

pa tudi gospodarni 

posamezniki in podjetja, 

ki znajo izračunati 

ekonomiko rabe 

Električnih vozil v 

primerjavi s klasičnimi 

Mislim, da nobena 

skupina ne izstopa, razen 

mladih, ki so verjetno 

zaradi svojega 

finančnega položaja 

zainteresirani za nakup 

cenejših vozil; pri čemer 

v to kategorijo ne 

spadajo nova električna 

vozila. 

Trenutno je največ 

povpraševanja pri 

pravnih osebah. Velika 

podjetja (pošta, mestne 

dostave) se vedno bolj 

odločajo za vozila na 

električni pogon. Je pa 

res, da beležimo porast 

tudi pri fizičnih osebah, 

tako pri mladostnikih 

kot tudi starejših. 
 

Zelo mešano, težko 

ocenim da je kateri tip 

prevladuje, vseeno 

poudarek na starejših 
 

Inovatorji - ne glede na 

družbeni status 

 

Predvsem ljudje, ki 

ljubijo novosti in so 

pristaši čistega okolja.  

 

Starejši posamezniki, 

podjetja, pravne osebe. 

 

Največji del prodaje novih 

električnih vozil ustvarimo 

v Sloveniji s prodajo 

podjetjem. 

 

Med fizičnimi osebami so 

to nedvomno tehnološki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjetja 

Posamezniki  

Ekološki osveščenci 

Mladi 

Pravne osebe 

Velika podjetja 

Pošta 

Mestne dostave 

Starejši 

Mešano 

Inovatorji 

Neodvisno od 

družbenega statusa 

Ekologisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakup 

električnega 

avtomobila 

 

 

KUPCI EL. 

AVTO. 



 

 

in eko navdušenci. Pri 

pravnih osebah pa je 

veliko odvisno tudi od 

marketinških ciljev in 

družbene odgovornosti 

ter dejstva, da je v 

Sloveniji državna 

spodbuda kar velika. 
 

 

 

 

 

SEGMENT 

KUPCEV 

 

 

 

 

5. Koliko časa 

navadno traja 

nakup 

električnega 

avtomobila v 

nasprotju z 

nakupom 

klasičnega 

naftnega 

vozila? 
 

Po mojem mnenju ni 

razlike, odvisno koliko 

možnosti obstaja za 

»nakup po meri« - 

možnost dodatne 

opreme. V primeru ne 

velike možnosti dodatne 

opreme je lahko nakup 

električnega vozila 

hitrejši – nakup iz 

»zaloge« 
 

Menim, da je upoštevati 

čas nakupa dobrine, ki jo 

v tem primeru 

predstavlja avto in ne 

vrsta pogona avtomobila. 

Kupec se odloča kakšen 

avto bo kupil v kar je 

všteto tudi odločanje o 

vrsti pogonskega 

sredstva. Za primerjavo: 

ne moremo govoriti o 

različnih časih nakupa 

avtomobila na bencinski 

oziroma dizelski pogon; 

kupec se glede na svoje 

potrebe (dolžina vožnje, 

pogostost vožnje….) 

odloči za vrsto 

pogonskega sredstva in 

nato neodvisno od tega 

porabi enako časa za 

izbiro barve, notranje 

opreme, asistenčnih 

sistemov…. 

V roku dobave ni nekih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni razlike 

Odvisno od notranje 

opreme 

Hitro 

Ni razlike 

Dlje, zaradi papirjev 

Precej dlje 

 

ČAS NAKUPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakup 

električnega 

avtomobila  



 

 

bistvenih razlik. Res je, 

da je na izbor manjša 

zaloga kot npr pri vozilih 

na fosilna goriva ampak 

tudi vozilo na električni 

pogon lahko prevzamete 

nemudoma. Tudi 

postopek pridobivanja 

subvencije ni težak in 

dolgotrajen. Vse skupaj 

traja cca 14 dni če je avto 

na zalogi. So pa tudi v 

tem segmentu določene 

anomalije. Odvisno od 

znamke vozila. Za 

nekatera vozila je 

potrebno naročilo. 

Čakalna doba je takrat 

lahko tudi vse do 1 leta 

(odvisno od modela ter 

znamke) 

 

Ni razlike 

 

Nimam izkušnje in ne 

morem soditi. 

 

Nimam izkušnje vendar 

predvidevam, da 

trenutno dlje kot za 

nakup klasičnega 

avtomobila, zaradi 

papirologije okrog 

subvencije za nakup 

električnega avtomobila.  

 

Traja nekoliko dlje. 

Seveda zaradi samega 

prepričanja, da je to prava 

izbira in pa tudi zaradi 

same dokumentacije.  

 

Precej dlje. Tu je treba 

čustva malo postaviti na 

stran in dobro razmisliti ter 

preračunati, zakaj kupiti 

električni avto.  

 

Težko ocenim, ker trg ni 

velik, res pa je, da vsi, ki 



 

 

resno razmišljajo o EV 

avtu so razmeroma 

dobro osveščeni in 

poznajo tehnologijo, 

polnilne čase, doseg ... 

 

6. Ali je nakup 

električnega 

avtomobila v 

zdajšnjem 

obdobju prava 

odločitev? 

Odvisno od zornega kota, 

osebno sem stališča, da še 

ne je pa smiselno 

razmisliti o možnosti 

»najema« električnega 

vozila po principu 

»paketa« v dogovoru z 

dobaviteljem električne 

energije ali dobaviteljem 

električnega vozila za 

določen obseg kilometrov 

ali za določeno časovno 

obdobje, brez vezave na 

določen tip električnega 

vozila 

 

Nakup električnega 

vozila ne predstavlja več 

posebnega rizika. Z 

vidika pozitivne 

diskriminacije 

subvencioniranja 

nakupa, plačila cestnine, 

brezplačnega parkiranja 

pa nakup električnega 

vozila predstavlja neke 

dodatne ugodnosti. 

Na kratko da. Razlike v 

ceni so vse manjše, 

stroški vzdrževanja 

električnega vozila so pa 

bistveno manjši. 
 

 

Zelo odvisno od potreb 

kupca, ampak menim da 

je zaradi visokih cen in 

slabe infrastrukture še 

vedno prehitro 

 

stvar percepcije, 

predvsem pa cilja, ki ga 

kupec zasleduje. ni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne 

Najem 

Da 

Predstavlja dodatne 

ugodnosti 

Da 

Prehitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakup 

električnega 



 

 

enoznačnega odgovora. 

 

Trenutno je to težko 

primerjati. Ali je nakup 

Rolex ure ali Luis 

Vouton torbice prava 

odločitev? Nakup 

avtomobila spada bolj v 

emocionalno kategorijo, 

nato pa pridejo v poštev 

tudi ekonomski 

parametri. Trenutno 

ekonomski parametri še 

ne morejo prevladati.  

 

 Mislim, da ja. 

 

Električni avto danes 

nikakor ni prava rešitev za 

vse. Za določen segment 

voznikov je pa električni 

avto že danes daleč 

najboljša rešitev, tako 

glede cene, udobja kot 

ekologije.  

 

Kdor sedaj kupi EV avto 

dobi zajetno subvencijo, 

še vedno je veliko tudi 

brezplačnih parkirnih 

mest, polnilnic z zastonj 

elektriko, dosegi pa so že 

tako veliki, da sploh v 

Sloveniji omogočajo 

popolno svobodo. Imamo 

razvejano mrežo 

polnilnic in kdor danes 

kupi EV avto se bo še 

dolgo vozil zelo poceni. 

 

Odvisno od 

posameznika 

Da 

Za določene ne, za 

določene da, odvisno 

od segmenta ljudi 

Da  

 

NAKUP  

 

 

avtomobila  

7. Ali se po vašem 

mnenju kupci 

oz. na splošno 

ljudje v 

Sloveniji 

zadostno 

pozanimajo o 

delovanju 

električnega 

avtomobila 

Glede na vrsto kupca 

(ekološko razgledani, 

tehnološki entuziasti, …), 

ki jih trenutno kupujejo 

menim da da  

 

Ja. Zadostno 

informiranost po mojem 

mnenju predstavlja; kje 

lahko avto polnim, koliko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

preden ga 

kupijo? 
 

časa se avto polni (tega 

vprašanja pri bencinskih 

in dizelskih motorjih ne 

postavljamo več); kakšna 

je poraba oziroma koliko 

kilometrov lahko 

prevozimo (to vprašanje 

kupci postavljamo še 

vedno tudi pri 

bencinskih in dizelskih 

motorjih). 

Profil kupca je drugačen. 

Kupci električnih vozil v 

veliki večini primerov 

pridejo v salon z nekim 

predznanjem. 
 

DA 

 

Nimam izkušnje, ne 

morem soditi. 

 

Kdor želi kupiti 

električni avtomobil se 

vsekakor dobro 

predhodno pozanima 

predvsem o prednostih, 

ki jih električni avto 

ponuja 8npr: trenutno 

poceni-zastonj polnjenje 

na javnih mestih, manj 

vzdrževanja kot pri 

klasičnih avtomobilih, 

brez izpuhov, itd.  

 

Kupci, ki se odločijo za 

nakup električnega vozila, 

so dobro seznanjeni z 

vsemi detajli 

 

Da. Kupci električnih vozil 

so trenutno še specifična 

skupina ljudi, ki ne 

kupujejo avta na klasičen 

način, kjer imajo čustva 

močno vlogo. Gre za ljudi, 

ki zelo dobro vedo, kaj 

kupujejo in zakaj.  

Vsekakor, Slovenci 

imamo precej tehniške 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 

ja 

da 

da 

dobro seznanjeni 

da 

Vsekakor da 

 

PREDZNANJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUPCI 

ELEKTRIČN

EGA 

AVTOMOBIL

A 



 

 

kulture in dobro 

poznamo nove 

tehnologije. 

 

8. Ali je v 

Sloveniji 

zadostno 

poznano to 

področje 

avtomobilizma

? 
 

Ne potrebna bi bila 

intenzivnejša stopnja 

ozaveščanja in 

spodbujanje k 

spremembi voznih 

navad. 
 

Ne. 

Lahko bi bilo boljše. 

Zaenkrat se premalo 

oglašuje vozila na 

električni pogon. V 

primeru z tipičnimi vozili 

je to kot dvoboj »Davida 

proti goljatu«. Ampak 

tudi v tem segmentu se 

stvari počasi in vztrajno 

izboljšujejo. 
 

NE 

 

Menim, da da. 

 

Električni avtomobili v 

Sloveniji so v zgodnji 

začetni fazi. Zaostajamo 

npr. Za skandinavskimi 

državami in tudi za 

srednjeevropskimi 

državami. Nekaj 

informacij vsekakor je 

vendar pa tudi prave 

ponudbe električnih 

avtomobilov še ni.  

 

Mislim, da smo Slovenci 

ljudje, ki veliko vemo o 

avtomobilizmu in damo 

veliko na status. 

 

Poznavanje se izboljšuje. 

Ni še zadosti razširjeno 

med splošno javnostjo, 

tisti, ki se zanimajo za 

nakup, se pa zelo dobro 

poučijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne 

Lahko bi bilo boljše 

Ne 

Da 

Delno 

Da 

Trenutno ni zadostno 

razširjeno, vendar se 

širi 

Da 

 

POZNAVANJE 

PODROČJA EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Električni 

avtomobil 



 

 

 

Da. 

9. O čem bi po 

vašem mnenju 

morali Slovenci 

in slovenski 

kupci biti bolj 

osveščeni v 

povezavi z 

električnimi 

vozili? 
 

O samem načinu 

uporabe električnega 

vozila in vseh možnosti, 

ki jih ponuja s 

poudarkom da 

Električno vozilo ni samo 

zamenjava za klasično 

ampak, da je za 

optimalno izrabo 

električnega avta 

potrebno spremeniti tudi 

tako vozne navade kot 

navade uporabe 

električne energije v 

domu. 
 

O spektru električnih 

vozil in o njihovih cenah 

– v bistvu ni dovolj 

reklamiranja teh vozil. 

Da nakup vozila na 

električni pogon ni noben 

»bavbav«. Ta vozila so za 

uporabo povsem enaka 

tradicionalnim vozilom, s 

tem, da imajo veliko 

prednost v izkoristku 

moči, ceni vzdrževanja, 

imidžu…. Za tistega, 

kateri je na začetku 

pripravljen plačati malo 

več, na dolgi rok veliko 

pridobi 
 

Polnjenje, stroški 

vzdrževanja 

 

garancijsko obdobje 

baterije, način polnjenja, 

mreža polnilnic, 

radij/doseg 

 

Čisto okolje ob uporabi 

električnih vozil. 

 

Z samo subvencijo (EKO 

SKLAD) in rok trajanja 

baterije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O optimalni izrabi 

električnega 

avtomobila 

Spekter električnega 

avtomobila 

Cene 

Njegove prednosti 

Vzdrževanje 

Polnjenje 

Baterije 

Čisto okolje 

Subvencije 

Prednosti in slabosti 

električnega 

avtomobila 

Stroški  

 

SEZNANJENOST 

S PODROČJEM 

EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUPCI 

ELEKTRIČN

EGA 

AVTOMOBIL

A 



 

 

 

Na splošno morajo prek 

iskrene komunikacije 

spoznati vse prednosti in 

slabosti take mobilnosti, 

da bodo, če se odločijo za 

nakup in uporabo 

električnega vozila, res 

vedeli, kaj bodo dobili.  

 

O dejanskemu strošku – 

vožnja oziroma energija 

in lastništvo avtomobila 

– osebne mobilnosti. 

Povprečen Slovenec za 

svojo mobilnost, za svoj 

avtomobil zapravi 40 

odstotkov dohodka, v 

povprečju pa ga 

uporablja manj kot eno 

uro na dan kažejo 

nekateri izračuni. 

Povprečna dnevna 

kilometrina v Evropi ne 

presega 65 km.  

10. Ali je Slovenija 

po vašem 

mnenju prava 

kandidatka za 

uvedbo 

električnih 

vozil(nasploh) 

glede na 

velikost 

države? 
 

Da, celo za izvedbo 

pilotskih projektov 

»inegralne rabe e vozil 

tako z zornega kota 

mobilnosti kot elektro 

energetskega omrežja« 

na nivoju cele države. 

 

Je. Menim, da velikost 

države ne predstavlja 

pomembnega vplivnega 

faktorja. 

Glede na majhnost 

imamo vse pred 

dispozicije, da bi bilo 

tako. Problem je v 

infrastrukturi. Ta je 

ključna za uvedbo zgoraj 

napisanega. Če ni dovolj 

polnilnic, potem je 

nemogoče imeti v pogonu 

toliko vozil na električni 

pogoj. Tudi tehnologija 

polnjenja mora 

napredovati, saj je za 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ljudi, kateri potujejo na 

daljše relacije 

nesprejemljivo čakati 

eno uro, da se jim na 

hitri polnilnici napolni 

avto za cca 400km 

dometa. 

Ne še 

 

odvisno od modela 

(reguliran/nereguliran 

model). če bi bila mreža 

nekomercialne narave, 

da; sicer bi bila lahko 

diferenciacija območij 

občutna, kar bi pomenilo 

preveliko razliko v cenah 

(npr. Bohinj vs. LJ)  

 

Zaradi svoje velikosti je 

Slovenija idealen trg za 

električna vozila. 

Slovenija meri v 

najdaljši osi od vzhoda 

do zahoda dobrih 300 

km. To je dovolj za 

uporabo električnih 

avtomobilov z današnjim 

dosegom. Za uporabo v 

urbanih središčih pa na 

sploh je zelo primerna.  

 

Vsekakor. Smo le 

tranzicijska država. 

 

Slovenija je glede na svojo 

velikost, vrsto terena in 

široko razpršenost 

poselitve prebivalstva 

idealna dežela za 

električno mobilnost. Pri 

nas namreč zaradi široke 

razpršenosti prebivalstva 

nikoli ne bomo imeli 

dobrega, ekološkega 

javnega prevoza do vseh 

zaselkov, zato bo 

individualna mobilnost 

vedno nujna. Obenem pa 

velika večina prebivalstva 

 

 

 

 

 

 

 

Da 

Da 

Da 

Infrastruktura 

Ne še 

Odvisno, 

infrastruktura 

Da 

Da 

Da-idealno 

 

PREVOZNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUK

TURA 

SLOVENIJE  



 

 

že danes na dan naredi 

precej manj kilometrov, 

kot pa je doseg 

povprečnega sodobnega 

električnega avtomobila. 

To pomeni, da večini 

povsem zadostuje možnost 

počasnega in poceni 

polnjenja ali ponoči doma 

ali pa v času 8-urne službe 

na parkirišču pred službo.  

 

Da Slovenija bi lahko 

bila vzorčni primer 

celostne trajnostne 

mobilnosti. 

11. Kakšna je po 

vašem mnenju 

problematika z 

razdaljo, ki jo 

električni 

avtomobili 

lahko prevozi? 
 

Odvisno od koncepta 

uporabe. Ob 

razmišljanju klasičnega 

uporabnika velika ob 

razmišljanju uporabnika 

mobilnosti (kombinacija 

javnega in 

individualnega prevoza) 

ne glede na prevozno 

sredstvo je ni. Za šalo ko 

se vozim z avtobusoma li 

vlakom me ne skrbi da 

bom obtičal zaradi 

praznega tanka, ker sem 

plačal transport iz A do 

B točke, tudi če najamem 

Električni avto za od A 

do B točke, mi sistem ne 

bo dovolil najeti 

»praznega« ampak ta 

pravega, če pa imam 

svojega pa za vse 

odgovarjam sam…  

Problem razdalje je vse 

bolj in na odločilen način 

povezan z dolžino časa, 

ki je potreben za 

polnjenje električnega 

vozila. Baterije 

omogočajo zadostno 

(sprejemljivo) dolžino 

prevoženih kilometrov, 

vendar je dolžina 

polnjenja po teh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

prevoženih kilometrih za 

navade uporabnikov 

avtomobilov predolga. 

Za manjše mestne 

avtomobile sploh ni več 

problema. Domet se 

mora izboljšati na 

limuzinah srednjega 

razreda, katere tudi 

potujejo na daljše 500km 

+ relacije. 

 

Kupci se zavedajo 

(pre)kratkih dosegov. 

Treba je planirati izlete 

in postanke 

 

Doseg bi moral biti vsaj 

5-6h vožnje, kot je nekje 

srednja dnevna 

potovalna razdalja. Poleg 

tega je poleg razdalje 

pomembna tudi gostota 

mreže polnilnic, 

predvsem na ciljnih 

destinacijah. 

 

Ljudje imajo v glavah 

idejo, da je potrebno 

vedno s seboj voziti 

gorivo za 1000km, 

čeprav tega sploh ne 

potrebujejo. Tudi vožnja 

več kot dve uri ni zdrava 

oziroma je škodljiva. V 

dveh urah vožnje naredi 

potnik z vsakim 

avtomobilom cca 200 km. 

Po tem času se mora 

ustaviti vsaj za 20 min da 

se odpočije. Takrat lahko 

napolni avtomobil. Tu 

pride do izraza 

razvejana mreža hitrih 

polnilnic, ki bodo takega 

tipa, da lahko napolnijo 

kakršenkoli električni 

avto. Zelo pomembna je 

tudi roaming mreža, ki 

omogoča nemoteno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doseg baterije 

Baterija 

Čas 

Domet 

Manjša mesta – niso 

problematična 

Gostota mreže 

polnilnic 

Baterija 

Mreža polnilnic 

Ni problema 

Je ni, le daljše 

razdalje 

 

PREVOZNOST 
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polnjenje v več državah.  

 

Za naš trg in koliko 

kilometrov prevozimo do 

služb, s tem ni problema. 

 

Če govorimo samo o 

dosegu: Za večino 

prebivalstva v Sloveniji 

doseg vsakega sodobnega 

električnega avtomobila 

pokrije vsaj 90% njihovih 

poti čez vse leto. Zato je 

električni avto za večino 

danes glede dosega 

povsem dobra rešitev za 

drugi avto pri hiši,  

marsikdaj celo za prvega. 

Le družinski avto, ki naj 

zmore še poti z veliko 

prtljage na dopust, mora 

biti zaenkrat še klasični. 

Čeprav se tu postavi 

vprašanje, če ne bi bilo 

ceneje za čas dopusta 

najeti velik avto, doma pa 

imeti manjšega 

električnega … 

 

Pri vsakdanji uporabi 

domet ni več problem. 

Pri načrtovanju daljših 

izletov pa je potrebno 

nekaj več planiranja, 

glede postankov in 

oskrbo z energijo. 



 

 

12. Kaj menite za 

električne 

polnilnice, ki so 

trenutno 

postavljene v 

Sloveniji? Ali 

se kupci 

velikokrat 

ukvarjajo z 

dostopnostjo 

do polnilnic ter 

polnilnih mest? 

Ali to 

posledično 

vpliva na 

odločitev za 

nakup 

električnega 

avtomobila? 
 

Električne polnilnice so v 

sedanjem načinu 

postavljanja po mojem 

mnenju »slepa ulica« 

Polnilnice ne bodo 

dosegle hitrosti polnjenja 

naftnih derivatov niti 

pospeševanja polnjenja 

ni smiselna. Razmišljanje 

da »točimo« elektriko 

ovira razvoj in uporabo 

»e mobilnosti« 
 

Dostopnost do polnilnic 

zaradi majhnega števila 

njihovih uporabnikov v 

tem trenutku še ne 

predstavlja težave. V tem 

trenutku je največja 

težava predolgi čas 

polnjenja. 

V Sloveniji se vsako leto 

postavi več novih 

polnilnih mest. 

Avtocestni obroč je sedaj 

že zelo dobro pokrit. 

Polnilnice morajo iti z 

roko v roki z 

povpraševanjem po 

električnih vozilih, saj si 

preprosto ne moremo 

dovoliti, da bi ljudje 

čakali po več ur v vrstah, 

da napolnijo svoje 

avtomobile 

 

Se ukvarjajo in to 

negativno vpliva na 

nakupno odločitev – kot 

omenjeno stranke ne 

želijo planirati izletov s 

prisiljenimi postanki 

 

Nimam izkušenj. 

 

Trenutno postavljene 

polnilnice v Sloveniji ne 

opravljajo svojega 

namena v celoti. So bolj 

kot ne same sebi namen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slepa ulica, Ovira 

Ni težav 

Predolgi čas 

polnjenja 

Več polnilnih mest 

Avtocestni obroč 

Dobra pokritost 

Negativno 

Nepopoln izkoristek 

obstoječih 

Premalo polnilnih 

postaj 

Ni težav 

 

POLNILNICE 
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Postavljene so stihijsko, 

na nepravih mestih, 

slabo označene, 

nepokrite in niso 

vključene v kakšno večjo 

mrežo za izmenjavo 

polnjenja (roaming).   

 

Menimo, da je trenutno še 

premalo polnilnih postaj. 

 

Večina uporabnikov 

električnih vozil bo le-te 

polnila predvsem doma 

in/ali na delovnem mestu, 

To omogoča počasno, 

baterijam in denarnici 

prijazno polnjenje. 

Razvejena mreža javnih 

polnilnic pa je potrebna za 

»ljubi mir« lastnikov 

električnih vozil, da bodo 

vedeli, da se lahko 

kadarkoli nenačrtovano 

odpravijo kam dlje, saj 

bodo na poti in na cilju 

imeli kje polniti vozilo.   

 

Da, mreža javnih 

polnilnic nujno potrebuje 

enotni dostop in plačilo, 

boljšo uporabniško 

izkušnjo. Danes imajo 

vozniki EV vozil na 

svojih pametnih telefonih 

tudi več kot 10 aplikacij 

za dostop do različnih 

polnilnic. Veliki 

avtomobilski proizvajalci 

so že začeli z 

načrtovanjem in gradnjo 

omrežja. Mrežo polnilnic 

lahko do neke točke 

primerjamo z razvojem 

mobilnih omrežji in 

širokopasovnih povezav, 

ko je vse skupaj postalo 

enostavno dostopno se je 

zgodil preboj. Delno to 

vpliva na trg EV vozil, 



 

 

saj moraš vseeno biti 

dovolj digitalno 

napreden, da je 

uporabniška izkušnja 

uporabna. Problem so 

tudi nekatere slabo 

vzdrževane polnilnice. V 

Sloveniji imamo za 

trenutno količino EV 

vozil precej dobro 

razvejano mrežo. Ni pa 

to dovolj, če bi na primer 

v Sloveniji imeli že 

registriranih 100.000 EV 

vozil, širitev napredne 

infrastrukture bo nujna. 

13. Kaj menite o 

subvenciji za 

električni 

avtomobil? 

Kakšna je po 

vašem mnenju 

(npr. prenizka 

ali previsoka) 

in ali je 

pravzaprav v 

pomoč? 
 

Subvencije so le eden od 

kamenčkov v mozaiku 

pospeševanja nakupa 

Električnih avtomobilov. 

Dodatno bi bilo potrebo 

tudi z drugimi segmenti 

prometne in energetske 

politike dvigniti 

konkurenčnost 

Električnih vozil 

 

Je v pomoč in je dovolj 

visoka, da prepriča 

človeka, ki resno 

razmišlja o nakupu 

električne vozila. 

Pomembno vpliva na 

analizo stroškov in 

koristi posameznika. 

Subvencija je vsekakor v 

pomoč, saj so električna 

vozila brez nje bistveno 

dražja kot vozila na 

fosilna goriva. 

Subvencije so odvisno od 

modela in znamke do 

višine 7.500 eur, kar je za 

mene primerno. 

 

Subvencija dobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalističnost, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

spodbuja nakup. višina 

subvencije je ustrezna in 

je v veliko pomoč pri 

prodaji električnih Vozil 

 

Subvencija bi morala biti 

na taki ravni, da bi bila 

električna vozila istega 

razreda vredna isto, kot 

na klasični pogon (npr. 

električni golf = cena 

navadnega golfa; razlika 

je subvencija. 

 

Subvencija bi morala 

vzpostaviti tako razmerje 

na trgu, da bi električne 

avtomobile izenačila z 

drugimi avtomobili na 

klasični pogon. Na žalost 

pa daje potuho 

proizvajalcem 

avtomobilov, ki zaradi 

subvencije dvignejo ceno 

svojih proizvodov. 

Kakšni so interesi 

proizvajalcev 

avtomobilov za tem je 

lahko tudi špekulirati: od 

tega da morajo 

amortizirati obstoječe 

tovarne za klasična 

vozila, do vpliva naftnih 

lobijev, itd,...  

 

Menimo, da je primerna. 

 

Subvencija je danes zaradi 

visoke cene baterij še 

vedno nujno potrebna. 

Brez subvencije se žal ne 

proda niti enega 

električnega avtomobila. 

Ko bo zaradi razvoja 

baterij in ekonomije 

obsega proizvodnje baterij 

cena baterij padla, pa 

subvencije ne bodo več 

potrebne.  

 

Pomoč, 

Pomoč, 

Dobra spodbuda za 

nakup, 

Morala bi omogočati 

enakovrednost el. 

Avtomobila z 

klasičnim, 

»špekulacija«, 

Primerna 

Nujno potrebna 

 

SUBVENCIJA 
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To je odvisno od kupne 

moči trga. Pri nas je 

subvencija zelo 

dobrodošla in kar 

izdatno odmerjena. 

14. Kakšna mislite 

da je 

prihodnost 

električnih 

vozil v 

Sloveniji? 
 

Sorazmerna s 

prihodnostjo v EU. 

Smiselno bi bilo 

razmisliti v kombinaciji z 

pospešenim razvojem 

distribuiranih virov OVE 

in HE v Slo vplivati na 

»uvozno odvisnost« od 

naftnih derivatov. 

Zamenjava uvožene 

nafte z uvoženo elektriko 

ni optimalna rešitev … 

 

Področje se bo še naprej 

pospešeno razvijalo, 

vendar bo potrebnega še 

precej časa za odločilen 

preboj električnih vozil. 

Svetla. Vozila na 

električni pogon so stvar 

sedanjosti in so v 

porastu. 
 

Dobra, v nekaj letih bo 

prodaja sigurno porastla, 

vendar je pot še dolga 

 

Tempo uvajanja je 

prepočasen, potrebovali 

bomo še veliko let, da 

dosežemo kritično 

vrednost. 

 

Uvajanje električnih 

avtomobilov je splošno 

prepočasen, ne samo v 

Sloveniji. Razlog temu je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorazmerna, ni 

optimalna 

Razvoj, vendar 

počasi in 

dolgotrajno, 

Svetla 

Dobra 
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predvsem v togosti 

avtomobilske industrije 

skupaj z naftnimi lobiji. 

Ti niso zainteresirani za 

hiter prodor električnih 

avtomobilov. Preobrat se 

bo zgodil, ko bo nekdo 

naredil množičen 

električni avto za 

primerno ceno ali pa bo 

ta produkt ponudil 

nekaj, kar bo pomenilo 

bistven napredek v 

transportu ljudi. 

 

Menimo, da bo v Sloveniji 

potrebno še vsaj 10 let, da 

bodo električna vozila v 

primerjavi z dizelskimi 

motorji v večini. 

 

Ekološko najbolj primerna 

mobilnost so hoja, 

kolesarjenje in električni 

vlak. Slovenija pa zaradi 

prej omenjenih značilnosti 

nujno potrebuje tudi 

individualne rešitve 

mobilnosti. Če želimo 

izboljšati kakovost zraka 

in zmanjšati negativne 

vplive prometa na naše 

zdravje (poleg izpustov 

tudi hrup) pa so električni 

avtomobili rešitev 

individualne mobilnosti, ki 

jo moramo sprejeti.  

 

Verjamem, da bodo tako 

EV avtomobil kot 

priključni hibridi vse 

pogostejši na naših 

cestah. 

Prepočasno 

Trajajoče 

potrebna 
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15. V kolikšnem 

času mislite, da 

bo naš trg 

preplavljen s 

takšnimi vozili, 

glede na 

prihajajočo 

zakonodajo o 

upoštevanju 

nizkoogljične 

družbe? 
 

Odvisno od sprejetih 

ukrepov za 

dekarbonizacijo družbe 

vključno z elektrifikacijo 

prometa in ogrevanja v 

časovnem horizontu do 

leta 2040 …. 
 

Menim, da v okvirjih EU 

ne bomo med vodilnimi 

državami na področju 

prehoda na splošno 

uporabo električnih 

vozil. Ključni razlogi 

tičijo v tem, da nimamo 

lastne proizvodnje in 

razvoja (električnih) 

avtomobilov, v našem 

življenjskem standardu 

in v kombinaciji s 

standardom pojav velike 

količine bencinskih in 

dizelskih avtomobilov 

višjih cenovnih razredov 

po nižjih cenah na trgu 

rabljenih vozil, ki bodo 

prišle k nam iz držav z 

višjim življenjskim 

standardom.   

V naslednjih 15 letih bo 

prišlo do bistvenih 

sprememb. Je pa 

nemogoče trditi, da do 

leta npr 2030 ne bo več 

vozil na fosilna goriva. 

10 let 

 

Še dolgo. Več kot 10 let. 

 

Odgovor na to vprašanje 

leži v zimskem svežnju 

evropske zakonodaje, 

kjer so zapisana 

drastična znižanja emisij 

za transport. Temu bo 

nujno sledila zakonodaja 

na državnem nivoju in 

nato bodo temu sledili 

tudi proizvajalci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvisno od ukrepov, 

Ne bomo vodilni, 

Bile bodo bistvene 

spremembe, 

10 let, 

Več kot 10 let, 

10 let, 

Več kot 10 let. 

Čez par let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAKUP 

ELEKTRIČN

EGA 

AVTOMOBIL

A 

 

INFRASATRU

KTURA 



 

 

avtomobilov, saj bodo v 

roku 10 let tudi obstoječe 

tovarne že amortizirane. 

Bistven premik pri 

povečanju električnih 

vozil lahko pričakujemo 

v obdobju od 2020 do 

2025. 

 

Po letu 2020. 

 

Težko ocenimo. Vsekakor 

rast prodaje električnih 

vozil iz leta v leto vztrajno 

raste. Količina prodanih 

vozil je še vedno nizka, 

rast prodaje pa visoka. 

Ocenjujemo, da se bo ta 

trend vsekakor nadaljeval 

tudi v prihodnosti. 

 

Preplavljen verjetno ne 

bo nikoli, ker se bodo v 

večji meri pojavili tudi 

drugi energenti – vodik, 

zemeljski plin. 

Električna mobilnost bo 

le ena od vej trajnostne 

mobilnosti. 

Težko ocenimo, 

vendar vedno bolj 

Ena od vej trajnostne 
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