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Stanje in usmeritve za prihodnost



Stanje polnilne postaje

2011: Postavitev dveh javnih polnilnic

LJUBLJANA JESENICE

20 avtobusov CNG

+



2014: Postavitev javne polnilnice v Mariboru

2016: Druga polnilnica v Ljubljani (P+R Vič)

Stanje polnilne postaje

+ 5 avtobusov 

CNG



2019: Postavitev javne polnilnice v Celju

Stanje polnilne postaje

+ 10

avtobusov CNG

(uveden Mestni 

potniški promet)

LJUBLJANA, MARIBOR, CELJE: 

• pred gradnjo prišlo do dogovora o nakupu novih večjih vozil                     

CNG (verjetno ne bi prišlo do postavitev postaj)



Polnilne postaje v sosednjih državah

Italija

1.326

Avstrija

158

Hrvaška

2

Madžarska

18



Stanje na področju vozil

Osebna vozila: 1.154.027

Alternativni pogon: 

- 1.309 (električna vozila)

- 10.246 (UNP)

- 4.617 (hibridna vozila)

- 244 (CNG – Metan)

Tovorna vozila:117.735 (tovornjaki, delovna motorna vozila, vlačilci, 

specialni tovornjaki)

Alternativni pogon: 

- 424 (UNP)

- 124 (električna vozila)
- 134 (CNG)



Vrste vozil glede na pogon

Avtobusi: 2.834

Alternativni pogon: 

- 4 (električna vozila)

- 1 (hibridna vozila)

- 89 (CNG) – 3%

SLOVENIJA

467 vozil CNG

226 vozil CNG

1 milijon prebivalcev

ITALIJA

1,13 mio vozil CNG

18.268 vozil CNG

1 milijon prebivalcev



Poraba CNG

87% porabe v Ljubljani (LPP, Snaga, mestne službe,…)
Maribor: mestni promet (CNG, dizel,…)
Cena CNG: 

• Ljubljana (0,92 Eur/kg)
• Maribor (1,098 Eur/kg)  + 19%



Usmeritve za prihodnost

2014: Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna 

goriva:

• alternativna goriva: električna energija, zemeljski plin (CNG, 

LNG), biometan, bio-goriva, sintetična goriva, utekočninjeni

naftni plin,  parafinska goriva ter vodik (H2)

• direktiva vzpostavlja skupni okvir ukrepov za vzpostavitev 

infrastrukture za vsa alternativna goriva v Uniji, 

• zmanjšati odvisnost od nafte in ublažitev negativnih vplivov 

prometa na okolje

2017: Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne 

infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v 

Republiki Sloveniji



Polnilna mesta CNG

Vse mestne občine (Ljubljana, Maribor, Ptuj, Celje, Kranj,

Novo mesto, Nova Gorica, Koper, Murska Sobota, Slovenj

Gradec in Velenje): 12 polnilnic

Zasavje (degradiranemu območju z onesnažili zraka): 3

polnilnice

Omrežje TEN-T (avtoceste): 5 polnilnic

Skupaj 2020: 18 polnilnic CNG 

31.12.

2020

31.12.

2025



Pogoji za postavitev polnilnic

Postavitev polnih mest: subvencioniranje polnih mest CNG 

(strategija in akcijski program), dolgotrajni postopek, 

Dodatni potrebni pogoj  - odjem (polnilnice)

AVTOBUSI

Strategija (novi avtobusi):  

• leta 2020:  23% CNG bus

• leta 2030: 62% CNG bus



Pogoji za razvoj CNG

• Avtobusi CNG: dražji od dizelskih

• Spodbude: nepovratne finančne spodbude pri nakupu

• Do sedaj subvencije: zgolj mestni promet (v občinah s sprejetim 

Odlokom o kakovosti zraka)

Treba razširitev razpisa:   

• na vso Slovenijo (na vse občine)

• mestni, primestni, medmestni promet

Relacije: 

• Murska Sobota  - Ljubljana

• Jesenice – Ljubljana

• Novo mesto - Ljubljana



Pogoji za razvoj CNG

TOVORNA VOZILA

CNG tovorna vozila: (komunalna vozila, gradbena 

vozila, dostavna vozila, …..) 



Pogoji za razvoj CNG

TOVORNA VOZILA CNG

• po mestih in po Sloveniji
• tudi za daljše relacije 

• primer HENKEL (Gebruder Weiss): 

Dunaj – Kruševac (Srbija)



Pogoji za razvoj CNG

• Tovornjaki CNG so dražji od dizelskih

• Spodbude: nepovratne finančne spodbude pri nakupu

• Do sedaj subvencije: komunalna vozila (v občinah s sprejetim 

Odlokom o kakovosti zraka, lastnik občina)

Treba razširitev razpisa:   

• na celotno Slovenijo

• vse vrste tovornih vozil



Pogoji za razvoj CNG

KOMERCIALNA IN OSEBNA VOZILA



Pogoji za razvoj CNG

SLOVENIJA

• ni možno nabaviti vseh CNG vozil v Sloveniji
• subvencije za vozila na CNG: 

• spodbudi se ponudba vozil na CNG
• med uporabniki oblikujejo pozitivne 

uporabniške izkušnje
• vzpostavitev ustrezne polnilne infrastrukture



Pogoji za razvoj CNG

CNG: METAN (obnovljiv ali neobnovljivega 

izvora)

ŠVEDSKA:
CNG: 91% Biometan, ostalo zemeljski plin

NEW YORK: 
800 avtobusov na CNG bo poganjal Biometan



Enostaven prehod na OVE

Zemeljski plin             Biometan

Spodbujati CNG danes:

- enostaven prehod na OVE

- prava smer (CNG omogoča 100% OVE v 

prometu (dizel: 5-10% max))







Podobno kot pri elektriki



Subvencija CNG osebno vozila: 0 EUR

Subvencija Električno osebno vozilo: 7.500 EUR

Enako (ali bolj) smotrna poraba denarja:
2.500 EUR/CNG osebno vozilo, 3 vozila CNG (7.500 EUR)   
(subvencije za CNG vozilo so lahko nižje kot pri električnem vozilu)

30.000 EUR/CNG tovorno vozilo ali CNG avtobus: veliko km
4 x 7.500 EUR (4 osebna vozila na električno energijo)

Obe vozili sta 
vozili na 
alternativno 
pogonsko gorivo



Pogoji za razvoj CNG

DAVČNA POLITIKA

Trošarina:

leto 2014: povečanje trošarine (iz 0,0184 Eur/m3 na  

0,092 Eur/m3)

CO2 taksa:

leto 2016: uvedena CO2 taksa za CNG (prej jo ni bilo)

Nekatere države so znižale dajatve za CNG (razvoj 

CNG).



Cilji na področju obnovljivih virov energije

• za leto 2020 je obvezen cilj: 25% OVE v bruto končni rabi 

energije  težko dosegljiv

• največ zaostanka na področju prometa (2%, 2020: 10,5% 

OVE)

• za leto 2030 bo cilj še bistveno višji



CNG je idelana priložnost 

za izboljšanje kakovosti zraka in povečanje deleža 

OVE v prometu.
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