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V sodelovanju s



OBČINE in TURIZEM

u Sodelovanje  

u Povezovanje

u Ohranjanje moči regije

u FIZIČNI DOKAZI  trajnostnega razvoja

u Turizem= ena od razvojnih prioritet regije

u Strategija razvoja SLO turizma= ZSST 

u Razvoj ZELENIH turističnih produktov



OBČINE in ZELENA SHEMA 
SLOVENSKEGA TURIZMA



ZELENA SHEMA 
SLOVENSKEGA TURIZMA



SLO statistika e-mobilnosti

u V SLO 2017 registriranih 1,09  mio osebnih vozil, od tega  478 
električnih (1/3 v lasti podjetjih za izposojo, Avantcar  in Avant2Go ) 

u 470 e-polnilnic= nadstandard v primerjavi z EU, dobro pokrita 
avtocesta, slabo pokrita naselja  

u Zaveze Slovenije po EU direktivi/ dekarbonizacija prometa:

u do leta 2030  znižanje emisij CO2 za 40%, 

u med 2030 in 2040  prepoved  uporabe avtomobilov  z 
izgorevanjem nad 50 gramov CO2/km

u do 2030 cilj porast e-avtomobilov na 1/6 vseh osebnih 
avtomobilov, do 2050  na 2/3

u Uvajanje dodatnih subvencij ( trenutno 4.500 za hibride in 7.500 
za e-avtomobile)



SLO statistika e-mobilnosti
u RAZLOGI za počasno uvajanje e-mobilnosti v primerjavi z najbolj 

razvitimi državami EU

u (Norveška 29% delež e-avtomobilov,  v svetu vodilna Kitajska)

u Nekoliko nižji standard

u Zelo nizka ozaveščenost prebivalstva

u Majhna ponudba pri prodajalcih + omejena  izbira vozil ( BMW 
13, WW golf, Tesla modelx, Renault Kangoo, Nissan Leaf, 
Hyundai ionic elektra, Toyota Prius plug-in, Opel Ampera)

u Pomanjkanje celovite nacionalne Strategije za dekarbonizacijo 
prometa

u KLJUB relativno visoki ceni, se nakup e-avtomobila izplača že pri 
60 km/ dan!

u Izjemnega pomena za  ozaveščanje in infrastrukturo = VLOGA 
OBČIN!



OBČINE = NOSILCI in PARTNERJI RAZVOJA

u ECO SKLAD:  omejena nepovratna sredstva  za polnilnice + 
e-avtomobile

u OBČINE: opcija prijav na JR za nepovratne fin. spodbude 

u GOLEA : pomoč v obliki skupnih prijav občin na JR  za 
nabavo e-polnilnic+ tehnična podpora pri nameščanju

E-
avtomobili

E-
polnilnice



E-mobilnost = fizični dokaz trajnostnega 
razvoja občin

u “Skupaj za zeleno prihodnost”- odmevno  sporočilo 
INTERNI in EKSTERNI javnosti

u Za občane= okloju prijazen transport prihodnosti, 
stroškovna učinkovitost, tehnološki razvoj

u Za obiskovalce= trajnostni koncept razvoja, zeleni 
turizem

u Za občino= stroškovna učinkvitost ( znižanje stroškov 
vzdrževanja avto parka, nižji potni stroški, časovna 
razbremenitev zaposlenih)



PRIMER DOBRE PRAKSE

u Vse občine istočasno  = večje število vozil  z enakim 
sporočilom na terenu vsak dan! 

u Prva tovrstna odlična praksa v Sloveniji in širše

u Promocija 365 dni 24 ur= enaka sporočila na avtomobilih 
( grb občine+ grbi vseh destinacij + skupni slogan)

u Spodbujanje občanov k testiranju vozil, nakupu e-
avtomobilov

u Pospeševanje turizma/nočitev , promocija na portalih in 
promo gradivih, npr. 

„Book 4 nights & take 1 day e-mobil for free!“



PETROL=  STORITEV POSLOVNEGA NAJEMA
E-AVTOMOBILOV

u Operativni poslovni najem s celovito storitvijo/ možna 
menjava vozil v času trajanja pogodbe za novejše modele

u Petrolova kartica elektromobilnosti ( 3 paketi)

u Rast mreže E-polnilnic, partnerji v tujini 

u 24 urna pomoč uporabnikom

u Aplikacija za pametne telefone/ enostavno polnjenje 
preko QR kode

u ......



Operativni poslovni najem vključuje

u Najem vozila

u Stroški financiranja

u Registracija

u Odjava vozila iz prometa

u Nadomestilo za uporabo cest

u Zavarovanje

u Redni letni servis

u Strošek pnevmatik

u Premontaža in hramba pnevmatik

u Najem baterije

u Upravljanje z voznim parkom (Osnovni paket)



Operativni poslovni najem vozil
V PONUDBO VKLJUČENI MODELI VOZIL:

u Nissan Leaf 

u Renault Kangoo ( osebni in tovorni)

u VW e-Golf

u BMW i3

Mesečni strošek najem med 300 in 600 Eur/ odvisno od 
izbire vozila

* Paket vključuje kartico za uporabo polnilnic



WIN WIN partnerstvo

OBČINE/ 
ŽUPANI

OBČANI

ECO 
SKLADPETROL

GOLEA



1. maj 2018 Opatje Selo
Priložnost za komunikacijo skupne akcije županov

u Obuditev  včasih velikega regijskega praznika dela

u Slavnostna govornica Eva Štravs Podlogar/ državna sekreterka MGRT

u Slavnostna predaja avtomobilov ( sprevod županov v avtomobilih)

u Petrol = predstavitev e-avtomobilov obiskovalcem 

u Velika tombola = e-avto

u SPOROČILO= sodelovanje, povezovanje regije na vseh področjih, tudi 
na področju turizma

u Velika medijska podpora/ PRIMER ODLIČNE PRAKSE sodelovanja  pri 
uvajanju trajnostnih produktov, ki pomenijo dolgoročno  DOBROBIT za 
občane, naravo, planet.



KORAKI DO IZVEDBE
u OBČINE/ Župani: 

u Odločitev

u Določitev kontaktne/odgovorne osebe za izvedbo aktivnosti

u OBČINA MKREN-KOSTANJEVICA: koordinacija med deležniki

u GOLEA:

u Priprava prijave na razpis za koriščenje nepovratnih sredstev ECO sklada za 
namestitev e-polnilnic in e-avtomobilov

u Pomoč občinam pri pripravi javnega povabila k oddaji ponudb za POSLOVNI 
najem e-avtomobilov

u Tehnična pomoč pri izbiri lokacij in namestitvi polnilnic

u PETROL:

u Oddja ponudbe na javno povabilo

u Priprava vozil , opremljenih z logotipi in sloganom

u Slavnostna predaja na prireditvi



TISKOVNA KONFERENCA 24.4.2018 na Cerju
u KLIPPING ( 15 objav v 12-ih različnih medijih)
u SPLET: 6 objav:
u https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/skupaj-za-zeleno-prihodnost.html

u

u http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/primorje/pet-primorskih-obcin-bo-dobilo-elektricne-avtomobile/453045

u

u http://go-portal.si/pet-severnoprimorskih-obcin-za-e-mobilnost-skupaj-za-zeleno-prihodnost/

u

u https://krog.sta.si/2507708/severnoprimorske-obcine-spodbujajo-e-mobilnost

u STA

u STO  Slovenina iNFO

u TV  prispevek na RTV SLO 1

u Radio 5 prispevkov: Radio KP 2x, Radio Robin,3x 

u TISK 4 prispevki:  Primorske novice, Primorski dnevnik,  Občinsko glasilo



365 dni v letu
“Skupaj za zeleno prihodnost” 



“ Skupaj za zeleno prihodnost” 
IZJAVA ZA JAVNOST mag. Maje Pak, direktorice STO

u »Vizija Slovenije kot turistične destinacije, to je postati zelena butična 
globalna destinacija za zahtevanega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna 
doživetja, mir in osebne koristi, temelji na osrednji zavezi naše deleže, to je 
trajnostnem razvoju. Gre za skupno vizijo in skupni cilj, ki ga bomo v 
slovenskem turizmu dosegli z udejanjanjem tako na nacionalni kot tudi 
destinacijski in regijski ravni. Na Slovenski turistični organizaciji zato z velikim 
veseljem pozdravljamo prizadevanja županov občin Nova Gorica, Ajdovščina, 
Kanal, Divača in Miren-Kostanjevica, ki so med ključne razvojne prioritete občin 
postavili prav trajnostni razvoj ter oblikovanje pristnih doživetij. Dejstvo je, 
da je trajnostna mobilnost eno od ključnih področij trajnostnega razvoja, kjer 
ima Slovenija še številne neizkoriščene priložnosti. Predaja električnih 
avtomobilov v uporabo petim severno-primorskim občinam je tako prvi korak 
destinacije Miren Kras na področju udejanjana trajnostne mobilnosti in hkrati 
dober primer sodelovanja občin v destinaciji v smeri uresničevanja skupne 
vizije in cilja slovenskega turizma. Na Slovenski turistični organizaciji smo 
ponosni na destinacije, vključene v Zeleno shemo slovenskega turizma, ki 
sprejemajo tako pomembne korake na področju trajnostnega razvoja in vplivov 
turizma na okolje.«

u
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E-GOLFI V PRAKSI


