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PREGLED:

 1. Pravne podlage

 2. Stanje na področju SZP v Sloveniji

 3. Ukrepi in spodbude 

 4. Postopek priključevanja polnilnic SZP na prenosno omrežje

 5. Primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini

 6. SZP – poslovna priložnost?
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PRAVNE PODLAGE

Direktiva 2014/94/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi 

infrastrukture za alternativna goriva

- Ugotovitev:

- Visoke cene vozil, slab sprejem pri potrošnikih in pomanjkanje infrastrukture

za polnjenje goriva.

- Poudarki:

- Lokalno, regionalno ter meddržavno sodelovanje.

- Pomen nacionalnih in EU podpornih ukrepov.

- Uporaba obstoječega prenosnega omrežja.

- Dovolj javno dostopnih polnilnic (naselja, vseevropsko omrežje, razdalja

150 km).

- Primerljive in preproste informacije o cenah (primerjava cen na črpalkah).



PLINOVODI d.o.o. 4

PRAVNE PODLAGE

Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za 

alternativna goriva v prometu 

(Uradni list RS, št. 41/17, 27.7.2017)

• Do 31. decembra 2020: ODS, vsaj 10 javno dostopnih

polnilnic SZP, mesta >10.000 prebivalcev, zagotovljena

prenosna infrastruktura.

• Do 31. decembra 2025: ODS, 4 javno dostopne polnilnice

SZP, avtocestno omrežje, zagotovljena prenosna

infrastruktura.
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PRAVNE PODLAGE

Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev 

ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi 

v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji

(Vlada RS, 12. 10. 2017)
- Predlogi ukrepov:

- Do 31.12.2020: polnilnice SZP v vseh mestnih občinah ter v Zasavju + dodatno:

interes lok. skupnosti – subvencije.

- Polnilnice - ključno za javni potniški promet, vozila komunalnih in drugih mestnih

služb, posledično tudi dobra spodbuda za os. vozila.

- Promocija – informacije GZS, OZS.

- Predelana vozila – zavarovanje, homologacije.

- Prilagajanje trošarin za konkurenčnost SZP kot goriva.

- Subvencioniranje nakupa avtobusov (2-5 let), preučitev za os. vozila.

- Javno naročanje – RS prilagaja javno naročanje za vzpostavitev voznega parka vozil

na SZP.
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PRAVNE PODLAGE

Akcijski program za alternativna goriva v prometu

(MZI, 12. 6. 2018)

- Za 3 leta, dopolnjevanje na 2 leti (intenzivne razvojne spremembe

na področju vozil in samih tehnologij na alternativna goriva).

- Pregled izvajanja in doseženih rezultatov (MZI).

- Konkretizacija ukrepov iz strategije.
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PRAVNE PODLAGE

Priloga Akcijskega programa: Ukrepi do leta 2020

V izvedbi:
• Sofinanciranje predelave vozil na SZP.

• Sofinanciranje nakupa vozil na SZP na degradiranih območjih.

• Vključitev vozil na SZP v skupna javna naročila.

Predlogi:
• Usklajevanje trošarinske politike za SZP.

• Znižanje okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2.

• Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu – vpliv okoljskih
kazalcev.

• Odprava prepovedi parkiranja v garažah (ostane za UNP).

• Sofinanciranje polnilnic – začasen ukrep.

• Priprava razpisa za podelitev koncesij za izvajanje GJS javnega potniškega
prometa – v razpis vključitev dol.% vozil na alt.goriva.
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UKREPI IN SPODBUDE

1. EKOSKLAD
• Nepovratne finančne spodbude občinam za:

– nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za
kakovost zraka (Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo
Mesto, Trbovlje Zagorje ob Savi).

• Nepovratne finančne spodbude občinam za:
– nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa na

območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

• Kreditiranje lokalnih skupnosti za:
– nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na plin,

– postavitev polnilnih postaj za SZP,

– nakup vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev na plinski pogon za zbiranje ali
obdelavo odpadkov.

• Kreditiranje okoljskih naložb občanov za:
– nakup osebnih avtomobilov s pogonom na plin.
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UKREPI IN SPODBUDE

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine 

za prenosni sistem zemeljskega plina 

(Uradni list RS, št. 77/15 in 21/18)

• spodbujanje alternativne rabe plina v prometu. 

• znesek zagotovljene izstopne zmogljivosti (letne, mesečne, 

dnevne, za dan vnaprej) se upošteva tudi faktor stisnjenega 

zemeljskega plina, ki znaša 0,5. 

• le za izstopno točko, ki se uporablja izključno za 

zagotavljanje javno dostopnih oskrbovalnih mest za SZP za 

uporabo alternativnega goriva v prometu.



PLINOVODI d.o.o. 10

POSTOPEK PRIKLJUČEVANJA POLNILNIC SZP NA 

PRENOSNO OMREŽJE

- soglasje za priključitev (upravni postopek),

- „običajen“ postopek priključitve (za končnega
odjemalca),

- SZP polnilnica za potrebe vozil v cestnem prometu in
polnjenje premičnih zalogovnikov za zemeljski plin ni
gospodarska javna služba -priključitev za namen oskrbe
končnih odjemalcev,

- obstoječi končni uporabnik, upoštevaje tehnične
karakteristike priključka – ni potrebno novo soglasje za
priključitev.
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STANJE NA PODROČJU SZP V SLOVENIJI

Konec leta 2016 v Sloveniji:*

•4 polnilnice za SZP

•272 vozil na SZP ( od tega je 45 % osebnih avtomobilov):
os. avtomobili: 122

lahka gospodarska vozila: 73

težka gospodarska vozila: 8

avtobusi: 69

V letu 2017 se je število osebnih avtomobilov na SZP ter na
kombinacije z navedenim gorivom povečalo za 39 %.**

Prva polnilnica na prenosnem omrežju do konca 2018 (Celje).

*študija o potrebnih dodatnih ukrepih za povečanje deleža vozil na alternativna goriva v
Sloveniji (KemijskI inštitut Univerze v Ljubljani)

** SURS
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PRIMERI DOBRIH PRAKS V SLOVENIJI

• Javni potniški promet (LJ – 29% vseh vozil, 66).

• Avtomobilske flote (energetske družbe, občine, 

komunalne službe).
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PRIMERI DOBRIH PRAKS V TUJINI

• Državno podjetje za javne prevoze (Madrid): zamenjava
floto starejših avtobusov z novimi vozili na CNG (165
različnih vozil za opravljanje javnih prevozov).

Državni ukrepi:

• Brezplačno parkiranje v conah kratkoročnega
parkiranja v mestnih središčih.

• Zmanjšanje zneska bonitet za uporabo službenega
vozila v zasebni namen (Švedska).

• Zmanjšanje ali oprostitev plačila taks za registracijo
vozil, dajatev za uporabo cest, parkirnin (Španija,
Italija…).

• Subvencije, davčne olajšave za izgradnjo polnilnic za
SZP.
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SZP – POSLOVNA PRILOŽNOST?

1. Dobro razvito prenosno omrežje (pokritost).

2. Okoljske prednosti (CO2 in prašni delci).

3. Dobro razvita tehnologija. 

4. Stroškovno učinkovito gorivo.

5. Možnost nadomeščanja/souporabe z biometanom - povečanje 
vsebnosti obnovljivih virov energije.

6. Spodbude države.

7. Trg SZP v Sloveniji še na začetku razvoja.



HVALA!

Za dodatna vprašanja:

tina.strukelj@plinovodi.si
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