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e-mobilnost: 
več kot le električni avtomobili
Kako smo se prilagodili novi uredbi / večjemu povpraševanju po EV, PHEV

Porsche Slovenija d.o.o. 
Mirela Zupančič, Key Account Manager
Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 58 25 232, gsm.: +386 51 20 55 81
email: mirela.zupancic@porsche.si
www.poslo.si

mailto:mirela.zupancic@porsche.si
http://www.poslo.si/
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Volkswagen
→ ID.3 (3 velikosti baterije)
→ ID.4 (2 velikosti baterije, tudi kot GTX)
→ ID.5 (2 velikosti baterije, tudi kot GTX)

Audi
→e-tron 
→e-tron GT quattro (tudi kot RS)
→Q4 e-tron

Škoda
→Enyaq iV

Električna vozila
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Cupra
→Born

VW gospodarska vozila
→e-Crafter

Prihajajoči modeli 
→Enyaq Coupe, ID.Buzz, 
→Prenovljeni model ID.3 v drugi polovici 2023, 
→Nova električna modela velikosti Passat v letu 2023 in 2024 z imenom Aero ter dosegom do 700 km po 

WLTP merjenju. …

Električna vozila
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Volkswagen
(Kombinacija bencinskega in električnega pogona. Doseg z električnim pogonom do 60km (odvisno od 
modela)

→Golf eHybrid (priključni hibrid)
→Tiguan eHybrid (priključni hibrid)
→Toureg eHybrid (priključni hibrid)
→Arteon in Arteon Shooting Brake eHybrid (priključni hibrid)
→Passat Variant GTE (priključni hibrid)

Audi
→A3, A6, A6 Avant, A7, A8
→Q3, Q5, Q7, Q8

Škoda
→Superb iV
→Octavia iV
→Octavia RS iV

Hibridna vozila
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Cupra
→Leon eHybrid
→Leon Sportstourer eHybrid
→Formentor eHybrid

Seat
→Leon eHybrid
→Leon Sportstourer eHybrid
→Tarraco eHybrid

VW gospodarska vozila
→Multivan eHybrid

Prihajajoči modeli 

→ Prenovljeni Golf v letu 2024 z drugo generacijo eHybrid tehnologije s katero bodo dosegi priključnih hibridov 
zrasli do 100 km in imeli zmožnost hitrejšega polnjenja.

→ Nova generacija modela Passat (2024), ki bo na voljo samo v karavanski različici ter prav tako večjim dosegom 
samo na električni pogon (do 100 km).

→ SEAT Leon in Leon Sportstourer. Druga generacija tehnologije eHYBRID, ki bo omogočala boljše dosege 
priključnih hibridov (električni pogon do 100km) ter hitrejše možnosti polnjenja.

Hibridna vozila



Internal

Volkswagen
→ Priključni hibrid (bencinski + električni pogon) trenutno niso na voljo za naročilo.
→ Trenutni dobavni roki za vsa vozila od 8 mesecev dalje.

Volkswagen gospodarska vozila
→ e-Crafter – 6 mesecev.
→ Multivan eHybrid – 1 leto.

Audi
→ e-tron in e-tron Sportback – 6 mesecev.
→ Q4 e-tron, Q4 e-tron Sportback, e-tron GT – 12 mesecev.
→ Priključni hibrid (bencinski + električni pogon) letos niso dobavljivi.

Seat / Cupra
→ Trenutni dobavni roki za vsa vozila 1 leto.

Škoda
→ Priključni hibrid (bencinski + električni pogon) trenutno niso na voljo za naročilo.
→ Električna vozila 1 - 1,5 leta.

Dobavni roki

Trenutna makro ekonomska in geopolitična situacija ima velik vpliv na dobavo vozil predvsem iz stališča 
dobavljivosti polprevodnikov ter „Ukrajinske krize“, iz katere prihaja veliko dobaviteljev iz področja zagotavljanja 

električnih snopov za vozila.
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VIDEO MOON-POWER – KAKO SMO SE 
PRILAGODILI VEČJEMU 
POVPRAŠEVANJU PO E-VOZILIH

https://www.youtube.com/watch?v=V1FATzTQr3U&ab_channel=PorscheSlovenija

https://www.youtube.com/watch?v=V1FATzTQr3U&ab_channel=PorscheSlovenija
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Kakšen naj bo sistem za e-mobilnost

→ Upravljanje polnilnic EV po lokacijah

→ Dinamično polnjenje (prilagajanje razpoložljivi moči in potrebam)

→ Omejevanje glede na lokacijo / skupine lokacij / skupno mrežo

→ Ponudba mora nujno vsebovati polnilnice IN zaledni sistem s funkcijo
CPO (upravljanje postaj) in EMSP (upravljanje uporabnikov / storitve polnjenja)

→ Povezljivost (uporaba standardov OCPP, OSCP … zaradi 
razširitev in kasnejših nadgradenj) in prilagodljivost

→ Povezovanje/komunikacija s SE, hranilniki

→ Uporabnikom naj omogoča polnjenje na 
domicilnih in javnih polnilnicah

→ Nadzor porabe po uporabnikih

ZALEDNI SISTEM
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Glede na tipe uporabnikov
→zaposleni – privatna uporaba, privatna vozila 
→zaposleni – službena vozila, mešana uporaba
→službena (flotna) vozila
→gostje, javnost

Glede na dostopnost
→samo za flotna vozila
→flotna vozila in zaposleni
→flotna vozila, zaposleni in javnost

Avtentikacija, zaračunavanje
→plug&charge (brez zalednega sistema)
→avtentikacija, brezplačno
→avtentikacija, plačljivo le za javnost
→avtentikacija, plačljivo za (skoraj) vse, različne tarife

Omejevanje moči
→brez
→statično
→dinamično

Polnjenje EV v podjetju
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Polnilnice
→klasične AC polnilnice (dinamično polnjenje, povezljivost z zalednim sistemom)
→hitre DC polnilnice (če so potrebne v podjetju)
→načrtovanje, vgradnja, vzdrževanje, nadzor

Zaledni sistem
→združljiv z večino polnilnic, prilagodljiv, povezljiv z drugimi sistemi
→podjetje dobi svoj dostop za nadzor in evidence

Ponudba MOON charge

Polnjenje EV v podjetju (ali pri zaposlenih doma)
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Upravljalci polnilnih postaj
→MOON charge – 50x DC (do 75 kW) + AC
→Petrol okoli 50 DC (50 kW in 150 kW, pokrit avtocestni križ) + AC 
→Gremo na Elektriko (GNE): Elektro Ljubljana, Elektro Celje, Elektro Gorenjska, … - okoli 300 AC polnilnic
→ Ionity, 4x 350 kW DC  – trenutno Ilirska Bistrica, Koper, Smlednik in Maribor, prihaja Radovljica in Lj.
→ Implera/Mastercharge: okoli 200 večinoma brezplačnih, večinoma AC, nizka moč

Ponudniki storitev polnjenja
→Porsche Slovenija – MOON charge
→Elektro Ljubljana (gremonaelektriko.si, GEN-I)
→Petrol OneCharge
→ Implera/Mastercharge

Dostop, vidnost postaj
→MOON charge: https://charge.moon-power.si/#/portal/locations
→Gremo na Elektriko: https://www.gremonaelektriko.si/
→Petrol: https://onecharge.eu/#/find
→ Implera: https://napolni.me/app/map_4.php

Povezave v Sloveniji

MOON charge in Elektro Ljubljana (GNE)
• uporabniki lahko uporabljajo oba 

sistema z eno kartico
• od aprila 2022 tudi Petrol 

Polnilnice v Sloveniji

Polnjenje na poti

https://charge.moon-power.si/#/portal/locations
https://www.gremonaelektriko.si/
https://onecharge.eu/#/find
https://napolni.me/app/map_4.php
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Polnilnice MOON charge

Ionity (celotna EU)

Polnilnice HT (Hrvaška)

Petrol

April 2022:
Drugi tuji partnerji (tujina)

Polnilnice GNE

Polnjenje na poti
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Dokazila emisij WVTA
TIP, VERZIA, VARIANT

Z verzijo in variant se vozilo tehnično določi, to se zgodi v trenutku, ko vozilo pridobi COC dokument (ko je vozilo
proizvedeno).

Dokler vozilo ni tehnično določeno (proizvedeno) tovarna, še ne razpolaga s podatki, katero opremo in pnevmatike bo
na vozilo vgradila (npr. pri pnevmatikah je odvisno od katerega proizvajalca bodo pnevmatike, kakšen je kotalni upor,
kateri težnostni razred..)- vse to vpliv na porabo, CO2 ter na končno verzijo / varianto.

V povezavi s tem je WVTA dokument s katerim dokazujemo emisije poln znakov „?“ saj določeni parametri še niso
definirani in se definirajo ob zaključku proizvodnje, posledično so podatki o emisijah od-do in niso točno določeni.

Zahtevanje vnosa tipa, verzije in variante v ponudbene predačune je posledično nesmiselno, saj v kolikor ponudnik ne
ponuja vozila iz zaloge (že proizvedenega vozila, ki ga ima v posesti) s pravimi podatki ne razpolaga, saj niti tovarna ne
ve pnevmatike katerega dobavitelja bo imela na zalogi, ko bo proizvajala vozilo, ki je predmet javnega naročila. Prava
verzia in variant se definirata, ko je vozilo proizvedeno / produkcija zaključena.
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Pnevmatike
Energijski razredi

Uredba o zelenem javnem naročanju: 6. člen (okoljski vidiki in cilji zelenega javnega naročanja):

(2) Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 4. člena te uredbe, oddati tako, da se v
posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je v nadaljevanju določen za ta predmet:
18.) delež pnevmatik, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %
števila vseh artiklov pnevmatik.

Primer:
V vozilo, ki dosega višje hitrosti je tovarna vgradila pnevmatike z oprijemom na mokri podlagi C ter
izkoristek goriva F. Taka pnevmatika omogoča boljši oprijem s cestiščem, saj vozilo dosega višje hitrosti
in je boljši oprijem zaželen, vendar po naročnikovih zahtevah take pnevmatike (F) niso ustrezne in jih je
potrebno demontirati, kupiti nove z ustreznim energijskim razredom in namestiti na vozilo - dodatni
stroški premontaže pnevmatik in nakupa novih pnevmatik. Smiselno upoštevati dovoljenje 10%
pnevmatik, ki niso v najvišjem energijskem razredu, če jih proizvajalec vgradi iz razloga varnosti zaradi
doseganja višjih hitrosti vozila.
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Hvala za vašo pozornost


