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Povzetek  

Strokovna podlaga vzpostavitve mreže javnih polnilnih postaj za električna vozila identificira 
in ovrednoti možne in smiselne lokacije javnih polnilnih postaj za električna vozila na širšem 
urbanem območju mesta Koper. S tem ukrepom bo omogočena čim boljša in čim bolj 
enakomerna dostopnost ter uporabniška privlačnost polnilih postaj, kar bo spodbujalo in 
omogočalo bolj množično uporabo električnih vozil, upoštevajoč tako potrebe in vidike 
lokalnih uporabnikov kot tudi obiskovalcev. 

Analiza obstoječega stanja je vključevala pregled prometnih, prostorsko-urbanističnih in 
funkcionalnih vidikov. Na podlagi izsledkov in ugotovitev je bila zasnovana mreža javnih 
polnilnih postaj, ki v izhodišču predlaga 16 lokacij.   

Strokovna podlaga je osnova za racionalno in operativno učinkovito ureditev sistema javne 
oskrbe za polnjenje električnih vozil, podelitve upravljavskih koncesij ter usmerjanja javnih in 
zasebnih gradbenih investicij. 

 

 

Abstract  

A system of public electric vehicle charging stations in Koper urban area is an 
infrastructural sustainable mobility action supporting popularization and wider use of 
individual electric vehicles for local residents and visitors. First part of the document 
analyzes traffic and transportation status, urban and functional aspects of the area. 
Second part of the document suggests a conceptual network system of 4 existing and 
16 new public vehicle charging stations.  

This document is important for rational and efficient planning, implementing and 
future managing of public and private electric transportation investments in Koper 
urban area. 
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Mreža javnih polnilnih postaj za električna vozila v Kopru 

 

1. SPLOŠNI DEL 
 

1.1 Uvod  

Vzpostavitev mreže javnih polnilnih postaj za električna vozila v Kopru predstavlja enega 
izmed akcijskih ukrepov izvajanja strategije trajnostne mobilnosti v širšem urbanem območju 
mesta Koper skladno s Celostno prometno strategijo Mestne občine Koper (Harpha Sea 
d.o.o., 2017)(v nadaljevanju: CPS). 

Vzpostavitev infrastrukture in opreme je nujna osnova, ki omogoča postopno spreminjanje 
mišljenja in potovalnih navad posameznikov in širše družbene skupnosti. V tem kontekstu 
vzpostavitev mreže javnih polnilnih postaj za električna vozila pomeni prvi korak 
premišljenega umeščanja in izgradnje infrastrukture za bolj množičen prehod in uporabo 
električnih vozil za individualne uporabnike, gospodarstvo in javni (komunalni) sektor. 
 
 
1.2 Utemeljenost in povezanost z drugimi strokovnimi podlagami  

Koncept, načela, cilji in ukrepi trajnostne mobilnosti so vsebinsko utemeljeni, vključeni in/ali 
povezani z aktualnimi strateškimi razvojnimi dokumenti Mestne občine Koper, in sicer: 

- z Občinskim programom varstva okolja (2015 - 2020) Mestne občine Koper (Boson d.o.o., 
2014), ki trajnostno mobilnost prepoznava kot enega izmed treh strateških okoljskih ciljev; 

- s Trajnostno urbano strategijo mesta Koper (PS Prostor d.o.o., 2016), ki celovito 
obravnava problematiko trajnostnega urbanega razvoja mesta; 

- s študijo Koper- pametno mesto (Harpha Sea d.o.o., 2015), ki v obravnavano območje 
postavlja konceptualni model »Smart City«; 

- s Celostno prometno strategijo Mestne občine Koper (Harpha Sea d.o.o., 2017), ki je  
krovni dokument s konceptom, cilji in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti v 
občini in 

- Strategijo razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025 (MOK, 2017).  

Spodbujanje okolju prijaznih prevoznih načinov in sredstev, vključno z razširitvijo mreže 
polnilnih postaj za električna vozila je eden izmed akcijskih ukrepov CPS v četrtem stebru 
Uveljavitev optimiziranega cestnega prometa. Cilji se nanašajo tako na povečanje deleža 
okolju prijaznih prevoznih sredstev javnega potniškega prometa in javnih služb kakor tudi 
osebnih avtomobilov individualnih uporabnikov, katerim so javne polnilnice prednostno tudi 
namenjene. 
 
 
 
 
 



Mreža javnih polnilnih postaj za električna vozila v Kopru 

 
 

 

Stran 6 od 32 
 

1.3 Trendi v razvoju mobilnosti, uporabi električnih vozil in na področju 
električnih polnilnic 

Povečevanje mobilnosti je povsod po svetu splošen trend, s tem povezani okoljski problemi, 
gospodarski učinki in družbene spremembe pa prav tako.  Elektrifikacija prevoznih sredstev 
prinaša eno izmed rešitev, ki omejujejo neugodne učinke povečevanja prometa na 
onesnaženje okolja, zlasti v povezavi z emisijami toplogrednih plinov in trdnimi delci v zraku 
ter obremenjevanju s hrupom zaradi prometa. Kljub temu ostaja aktualno tudi vprašanje 
zagotavljanja količin in primarnega vira pridobivanja električne energije.   

Z nenehnimi izboljšavami tehnologij se povečuje avtonomija električnih prevoznih sredstev, 
povečuje se delež pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov. Ob tem pa je treba 
poudariti, da je bistven funkcionalni sestavni element sistema električnih prevoznih sredstev 
tudi dobro razvejana mreža zmogljivih polnilnih postaj.  

Slovenija v razvoju električne mobilnosti nekoliko zaostaja za splošnim trendom evropskih 
držav tako v smislu izgradnje infrastrukture kakor tudi v deležu električnih vozil, ki je še 
vedno zanemarljivo majhen (0,15 % v letu 2015) (Pezdirnik, Papler, 2016). Nekoliko večji 
delež je v segmentu osebnih avtomobilov in je ob koncu leta po ocenah strokovnjakov znašal 
cca 2% ali skupno cca 1500 osebnih vozil (povzeto po  Boncelj, 2019).  

Razloge za to lahko iščemo zlasti v manjši kupni moči prebivalstva, splošni ozaveščenosti, 
morda pa tudi v  manjši stopnji urbaniziranosti, urbani razpršenosti ipd.. Kljub temu statistike 
zadnjih let kažejo povečevanje deleža električnih vozil, z zniževanjem nakupnih cen 
električnih avtomobilov v prihodnjih letih pa je pričakovati tudi večje poraste (Boncelj, 2019). 
Ambiciozne napovedi (Pezdirnik, Papler, 2016) so v preteklih letih že za leto 2020 v 
evropskem prostoru pričakovale 10 % delež električnih vozil v voznem parku, čemur pa se 
dejansko razmerje doslej še ni približalo. Stopnja avtomobilske elektrifikacije v Sloveniji še 
naprej ostaja zanemarljivo nizka in tudi napovedi za njeno povečevanje v prihodnjih letih so 
bolj previdne in zadržane kot v preteklosti in se omejujejo na največ nekaj procentni delež.     

Po ocenah je trenutno v Sloveniji 400 - 500 polnilnic, kar pa še ne ponuja zadostne pokritosti, 
še zlasti v luči postopnega povečevanja števila uporabnikov. Večina postaj sedaj še omogoča 
brezplačno uporabo, kar pa bo sčasoma bistveno omejeno oziroma bodo sistemi postopoma 
prešli v plačljive uporabniške storitve. Vzporedno s sistemom javnih in zasebnih polnilnih 
postaj za osebna vozila se razvijajo tudi zaprti uporabniški sistemi izposoje električnih 
osebnih avtomobilov s svojimi polnilnimi postajami.  
 
 
1.4 Namen in cilji naloge 

Namen naloge je celovito in strateško načrtovati mrežo javnih polnilnih postaj za električna 
vozila na širšem urbanem območju Kopra. Na podlagi tako pripravljenega gradiva bo Mestna 
občina lahko racionalno in operativno učinkovito urejala to področje z vidika usmerjanja 
javnih in zasebnih gradbenih investicij ter vzpostavila smiseln upravljavski koncept (npr. s 
podelitvijo koncesij za upravljanje).  
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Cilji naloge so: 

- analizirati obstoječe stanje v prostoru z vidika umeščanja javnih polnilnih postaj; 
- identificirati in ovrednotiti možne lokacije javnih polnilnih postaj; 
- zasnovati mrežo javnih polnilnih postaj za obravnavano območje ter 
- pripraviti akcijski načrt implementacije in realizacije vključno s finančno konstrukcijo 

projekta. 

 

1.5 Metodološka izhodišča  

Projektna naloga za izdelavo predmetne strokovne podlage je opredelila izhodiščni namen in 
cilje naloge, na podlagi katerih so bili opredeljeni tudi parametri in vidiki nadaljnjih delovnih 
korakov. Izdelava strokovne podlage je obsegala naslednje delovne korake: 

- inventarizacija in analiza obstoječega stanja;  
- vrednotenje prostora z vidika ustreznosti za umeščanje javnih polnilnih postaj; 
- identifikacija potencialnih lokacij; 
- konceptualna zasnova mreže javnih polnilnih postaj; 
- akcijski načrt in usmeritve za implementacijo projekta.  

 
Inventarizacija in analiza obstoječega stanja sta bili opravljeni z večstopenjskim  
podatkovnim modeliranjem, pri čemer so bili izhodiščno zajeti in uporabljeni naslednji 
podatkovni sklopi:  

- mreža obstoječih javnih parkirišč (vir podatka: upravljavec javnih parkirišč Marjetica 
Koper d.o.o., stanje junij 2019); 

- mreža javne cestne infrastrukture (vir podatkov: MOK, spletni GIS portal iObcina, 
junij 2019);   

- lokacije in zmogljivosti obstoječih polnilnic (vir podatkov: upravljavec javnih parkirišč 
Marjetica Koper d.o.o., spletni portal www.polni.si; stanje junij 2019) 

- cilje in izvorne točke mirujočega prometa. 
 
Vrednotenje prostora z vidika ustreznosti za umeščanje javnih polnilnih postaj je vključilo 
naslednje parametre presoje: 

- (javni) status površine; 
- dostopnost in vpetost v mrežo javne cestne infrastrukture; 
- bližina in funkcionalna povezanost lokacije s ciljnimi in izvornimi točkami mirujočega 

prometa; 
- možnosti zagotovitve zadostnega elektroenergetskega napajanja oziroma priključitve 

v elektroenergetsko omrežje. 
 
Pomemben del študije je poleg opredelitve lokacij polnilnih postaj tudi ocena ustrezne 
zmogljivosti oziroma števila polnilnih mest. Preglednica v nadaljevanju vključuje izhodiščni 
nabor kriterijev in dejavnikov , ki jih je smiselno upoštevati pri načrtovanju infrastrukturne 
mreže polnilnih postaj (povzeto in prirejeno po E-mobilna nadnacionalna strategija za 
interoperabilno družbo in mreženje na območju Alp)1. Ob posameznih kriterijih so podani 
                                                           
1
 Vir: https://www.alpine-space.eu/projects/e-moticon/testi-scritti/project-result/o.t3.1-e-moticon-guidelines-

for-integration-of-e-cs-interoperability-in-local-regional-policies-si.pdf 
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tudi razpoložljivi podatki in komentarji za obravnavani prostor širšega urbanega območja 
Kopra.  
 
Tabela 1: Pregledni prikaz kriterijev in kazalnikov za strateško načrtovanje infrastrukturne 
mreže električnih polnilnic 

Obstoječa in načrtovana 
polnilna infrastruktura 

Koliko polnilnic je že nameščenih? 

Kje se nahajajo? 

Kakšna je njihova moč, dostopnost in stopnja uporabe? 

Kakšna infrastruktura se načrtuje v prihodnosti? 

Obstoječi in predvideni 
električni avtomobili 

Koliko električnih avtomobilov je že uporabi (v %) in ocene za 
prihodnost  

Strukturni podatki 
prebivalstva za 
obravnavano območje- 
demografska slika 

Število prebivalcev občini in mestu Koper  

Gostota prebivalcev v občini in mestu Koper 

Starostna struktura prebivalstva  

Demografski trendi 

Gospodarski dejavniki Število zaposlenih prebivalcev   

Število delovnih mest  

Večja zaposlitvena območja 

Splošni družbeni 
dejavniki 

Prisotnost drugih pomembnih družbenih funkcij 

Turistični kazalniki Turistična privlačnost regije 

Struktura turističnih obiskovalcev 

Turistično najbolj privlačne lokacije 

Podatki o prometu in 
mobilnosti 

Struktura prevoza 

Število registriranih osebnih vozil 

Razpoložljivost javnega prometa 

Število in struktura parkirnih mest 

Energetska 
infrastruktura 

Razvejanost in zmogljivost javnega elektroenergetskega omrežja za 
oskrbo 
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2. INVENTARIZACIJA IN ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 
 

2.1 Pregled relevantnih statističnih podatkov    

Predstavljen nabor kazalnikov in kriterijev (Tabela 1) je bil osnova za izbor razpoložljivih 
relevantnih statističnih in drugih podatkov, ki čim bolj realno orišejo sliko stanja, potreb in 
ocen za načrtovanje mreže javnih električnih polnilnih postaj.  

Tabela 2: Sintezni pregled relevantnih statističnih podatkov po vsebinskih sklopih kriterijev 
in kazalnikov za strateško načrtovanje infrastrukturne mreže električnih polnilnic 

Obstoječa in načrtovana 
polnilna infrastruktura 

20 polnilnih mest na skupno 9 (8)-ih polnilnih postajah, ki se vse 
nahajajo na osrednjem urbanem območju mesta Koper.  

Obstoječi in predvideni 
električni avtomobili 

Ni podatka. 
  

Demografska slika 2 Mestna občina Koper spada med gosteje poseljena območja v 
Sloveniji s povprečno gostoto 169 prebivalcev/km2. Ob upoštevanju 
dejanske razporejenosti naselij znotraj območja občine, ki se deli na 
intenzivno urbaniziran obalni in priobalni pas ter redkeje poseljeno 
podeželsko zaledje, pa lahko ugotovimo, da je večina prebivalstva 
skoncentrirana v ožjem mestnem in priobalnem območju. Gostota 
prebivalstva v mestu Koper tako doseže kar 1291 prebivalcev/km2.  
Prostorska razmeščenost prebivalstva v občini je v zadnjem desetletju 
stabilna, opazno je le minimalno povečanje deleža prebivalstva v 
obalnem območju (primestni pas) na račun mesta Koper. Pomembno 
je, da se ohranja poseljenost zalednih podeželskih območij, torej da ne 
prihaja do praznjenja podeželskih naselij.  
Na območju naselja Koper (to je urbano območje Koper) živi 50 % 
vseh prebivalcev Mestne občine Koper (25.611 od 52.234 leta 2019), 
poleg tega pa je na tem območju tudi izrazita koncentracija vseh 
začasnih in sekundarnih prebivalcev in uporabnikov (turisti in drugi 
obiskovalci, delovni migranti, študenti in šolajoči), kar pomeni veliko 
populacijsko zgostitev znotraj urbanega območja Koper v primerjavi z 
ostalimi predeli Mestne občine Koper. Skupno je v mestu Koper 
približno 11.075 gospodinjstev s povprečno 2,2 člana (l. 2019). 

Gospodarski dejavniki Mestna občina Koper je zaposlitveno privlačna občina. Ima relativno 
visok indeks delovne migracije (110,5), kar pomeni, da je v občini 
relativno veliko delovnih mest, ki jih zasedajo tudi delovni migranti iz 
drugih slovenskih občin (prebivalci sosednjih občin se vozijo na delo v 
MOK). Znotraj Mestne občine Koper je zaposlenih 70,4 % delovno 
aktivnih občanov (skupno število delovno aktivnih prebivalcev je leta 
2017 znašalo 24.247). Ker je Koper pomembno izobraževalno središče 
in univerzitetno mesto, so znatni tudi dnevni in tedenski migracijski 
tokovi šolajočih. Število delovnih migrantov iz ostalih občin v MOK z 
leti postopoma narašča, ob tem pa se povečuje tudi delež prebivalcev, 
ki se vozijo na delo izven koprske občine (TUS Koper, 2016).  
Večja zaposlitvena območja so razširjeno središče mesta Koper, 
koprsko pristanišče,  cona Tehnološkega parka Hydria (nekdanji 

                                                           
2
 Povzeto po TUS mesta Koper (PS Prostor d.o.o., Koper, 2016) 



Mreža javnih polnilnih postaj za električna vozila v Kopru 

 
 

 

Stran 10 od 32 
 

kompleks Tomos), proizvodna cona Šalara, Gospodarska cona Srmin, 
kompleks Titus Dekani.  
V mestu Koper, ki predstavlja glavno zaposlitveno središče občine in 
širše regije, je 14.500 delovnih mest (Multimodalna shema…, 2019) od 
skupno skoraj 25.000 delovnih mest v celotni občini. 59 % delovnih 
mest zaseda delovno aktivno prebivalstvo občine, medtem kot skupno 
cca 10.000 delovnih mest zasedajo zaposleni iz drugih občin, kar 
nakazuje velike pritiske dnevnih delovnih migracij na občino in še 
zlasti mesto Koper .   

Splošni družbeni 
dejavniki 

Mesto Koper kot občinsko, medmestno, regionalno in čezmejno 
urbano središče s koncentracijo  urbanih funkcij v urbanem območju 
mesta Koper (delovna mesta, trgovine in storitve, družbene dejavnosti 
in usluge) spodbuja k intenzivnim migracijskim tokovom in velikim 
pritiskom na osrednje urbano območje (ki se v obstoječem stanju 
izvaja pretežno kot individualni osebni promet). 

Turistični kazalniki3 Koper in njegovo podeželsko zaledje sta del obalne regije, ki je 
turistično najbolj razvita in privlačna regija v državi. Izrazit je sezonski 
značaj turistične privlačnosti med majem in oktobrom je opravljenih 
več kot 70% nočitev.  
Št. ležišč: 1.953 (SURS, 2016) 
Povprečno št. nočitev: 152.318 (SURS, 2016) od tega 61% tujih gostov 
Povprečna doba bivanja gostov je 2,51 dneva. 
Mestna občina Koper razvija turistično ponudbo v naslednjih 
segmentih: 

- destinacija turističnih potniških ladij-križark, 
- zgodovinski in dediščinski turizem (historično mestno jedro 

Kopra, podeželje), 
- šport in aktivo preživljanje prostega časa (obalni in zaledeni 

del), 
- izletništvo . 

Koncentracija turistične ponudbe se pojavlja v mestnem obalnem 
pasu, vse bolj pa se kažejo ugodni premiki v povečevanju in širitvi  
turistične ponudbe v podeželsko zaledje ter z vzpostavljanjem aktivnih 
in učinkovitih povezav zaledja z obalnim pasom in mestom Koper.  
Na osrednjem urbanem območju mesta Koper so s turističnega vidika 
pomembne naslednje prometne točke in vozlišča: 

- potniški terminal (avtobusna in železniška postaja, postajališče 
za avtodome), 

- morski potniški terminal, 
- historično mestno jedro Kopra, 
- obalni pas od Kopra do Žusterne, 
- Žusterna (turistično območje, kopališče, parkirišče). 

Na območju naselja Koper je bilo v l. 2018 evidentiranih skoraj 68.000 
gostov in skoraj 202.000 prenočitev, kar predstavlja preko 70% delež 
glede na celotno območje MOK.  

                                                           
3
 Povzeto po  Strategiji razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025. Mestna občina Koper, 

2017. 
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Podatki o prometu in 
mobilnosti 

Delež potovanj z osebnimi avtomobili v Mestni občini Koper daleč 
prednjači pred vsemi ostalimi oblikami prevoza, ki v skupnem razrezu 
ne predstavljajo niti 6 % potovanj (LEK, 2013). Po številu potniških 
kilometrov v letu 2008 tako izstopa osebni avto (655 mio), sledi 
avtobus (32,7 mio) in vlak (5,2 mio). Promet znotraj območja mesta ni 
izrazito koničen in je razporejen preko celega dneva. 
Ocenjene dnevne migracije: 10.000 oseb, ki prihaja v mesto iz 
gravitacijskega območja regije + 10.000 notranjih premikov  
Javni potniški promet je vzpostavljen na več ravneh, prednostno z 
avtobusnimi linijam (mestnimi, primestnimi, regionalnimi in 
daljinskimi), v manjši meri s potniškimi vlaki. V medkrajevnem 
prometu se število prepeljanih potnikov že vrsto let zmanjšuje. Za 
razliko pa število prepeljanih potnikov v mestnem prometu na 
območju mesta Koper že od leta 2002 stalno narašča.  V obdobju 
dobrih 10 let se je število prepeljanih potnikov povečalo za več kot 
2,5-krat in je v letu 2014 doseglo približno 740.000 potnikov. K temu 
je zlasti v zadnjih letih bistveno prispevala uvedba dodatnih linij, 
povečanje frekventnosti prevozov in  posodobitev voznega parka.  
Prometna infrastruktura za pešce in kolesarje je pomanjkljiva in kot 
taka ne spodbuja k povečevanju deleža pešačenja in kolesarjenja v 
mestu, vendar pa se v zadnjem obdobju z ukrepi trajnostne mobilnosti 
trendi spreminjajo. 
 
Število registriranih osebnih vozil v MOK (l. 2018): 30.780 (74 % vseh 
registriranih vozil) 
Stopnja (avto)mobilnosti): 57 osebnih avtomobilov / 100 prebivalcev 
(SURS, 2016) 
Število javnih parkirnih mest (v upravljanju javnega podjetja Marjetica 
Koper d.o.o.): 3788 na 35 lokacijah 
Skupno število parkirnih mest: ni podatka. 

Energetska 
infrastruktura 

Osrednje urbano območje, ki je predmet obravnave, ima gosto 
razvejano mrežo distribucijskega elektroenergetskega omrežja, ki 
omogoča priključitev novih porabnikov. 

 
 

2.2 Meja območja obravnave   

Izhodiščno območje naloge je povzeto po urbanem območju Koper, kot ga opredeljuje 
Register prostorskih enot SURS (vir podatka: SURS). Območje je glede na prostorsko in 
funkcionalno zasnovo poselitve in povezave mestnega in primestnega prostora razširjeno na 
območje gospodarske obrtne in razvojne cone Srmin (GORC Srmin) ter del območja naselja 
Bertoki, izvzeto pa je območje trgovskega pristanišča.  

Meja urbanega območja Koper je formalno opredeljena meja, ki zajema širše funkcionalno 
območje osrednjega urbanega območja mesta Koper. Urbano območje Koper predstavlja 
upravičeno območje za izvajanje politik in ukrepov celostnih teritorialnih naložb v okviru 
evropskih razvojnih spodbud.  
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Slika 1: Območje obravnave  

 
2.3 Predstavitev in problemska analiza območja obravnave   

Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. upravlja z javnimi parkirišči v Mestni občini Koper, ki 
poleg osnovne upravljavske mreže javnih parkirišč (prikazano na Sliki 2) obsegajo tudi 
parkirne površine na javnih površinah v stanovanjskih in drugih urbanih območjih (ki pa niso 
enotno vodena in evidentirana). Osnovna upravljavska mreža vključuje na obravnavanem  
območju 33 lokacij javnih parkirišč s skupno 3714-imi parkirnimi mesti. Na teh parkiriščih so 
predpisani različni režimi uporabe (parkirnine, parkirni abonmaji, P+R ipd.), s katerimi se 
usmerja urbane prometne tokove in pritiske uporabnikov na posamezne lokacije ter 
zagotavlja usterzno funkcionalnost parkirišč glede na umeščenost v urbani funkcionalni 
kontekst in značaj mestnih predelov. Na obstoječih javnih parkiriščih je na 4-ih polnilnih 
postajah na voljo skupno 10 polnilnih mest za osebna vozila. Obstoječe omrežje dopolnjujeta 
še dve polnilni postaji, in sicer na javnem parkirišču na Ukmarjevem trgu in na parkirišču za 
občinsko stavbo v historičnem mestnem jedru s po dvema (2) polnilnima mestoma. Ob 
upoštevanju javno dostopnih zasebnih polnilnih postaj je trenutno na obravnavanem 
območju po razpoložljivih podatkih 22 polnilnih mest.  

Generatorji mirujočega prometa so frekventne ciljne in izvorne točke in območja. Analiza 
identificira naslednje tipe ciljinih in izvornih območij glede na funkcijo in značaj: 

- Trgovska območja so cone generiranja kratkotrajnega in dalj časa trajajočega 
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mirujočega prometa. Območje obiskuje veliko število individualnih obiskovalcev in 
zaposlenih.  

- Poslovna in proizvodna območja so cone generiranja kratkotrajnega in dalj časa 
trajajočega mirujočega prometa. Zaposleni predstavljajo pretežni delež uporabnikov 
parkirnih površin, ki so torej v večji meri zasedena kontinuirano 8-10 ur dnevno z 
relativno majhno rotacijo uporabnikov.  

- Turistična in rekreacijska območja so cone generiranja kratko- in srednje dolgo 
trajajočega mirujočega prometa, ki je terminsko odvisno od osnovnega programa, 
pretežno pa so ta območja intenzivneje obiskana v popoldanskem času in med konci 
tedna. 

- Stanovanjska območja so cone generiranja kratkotrajnega in dalj časa trajajočega 
mirujočega prometa. Z vidika javnih parkirišč so pomembna zlasti območja goste 
večstanovanjske zazidave, saj imajo individualne stanovanjske hiše praviloma 
parkirišča urejena v okviru lastniških parcel. 

 
Analiza opredeli enotno izhodiščno gravitacijsko območje generatorjev mirujočega prometa 
v radiju 150 m od izbrane točke, ki predstavlja večinsko sprejemljivo udobno razdaljo hoje od 
izbranega cilja do mesta parkiranja in sovpada s povprečno 2-3 minutno izohrono pešačenja.   
 
Analiza pokaže, da so različni tipi generatorjev mirujočega prometa razmeščeni v prostoru 
tako, da se ustvarjajo izraziti dnevni migracijski tokovi (na relacijah stanovanje- delovno 
mesto/šola/javne usluge, stanovanje- trgovske in storitvene dejavnosti/prostočasne 
aktivnosti), parkirišča pa niso večnamensko in celodnevno izrabljena. Lokacije obstoječih 
javnih parkirišč večinoma dobro sovpadajo z gravitacijskim območjem generatorjev 
mirujočega prometa, kot prikazuje tudi Slika 4. Obstoječim polnilnim postajam smo 
opredelili 150-metrsko/2-3 minutno vplivno območje, ki predstavlja pomemben kriterij 
njihove uporabniške privlačnosti. Prikazana je razporejenost in dostopnost oziroma pokritost 
najbolj obremenjenih parkirnih območij. Slika 5 kot grafični prikaz naslednjega koraka analize 
identificira cone nepokritosti, in sicer: 

- območje kopališča in peščenega parkirišča v Žusterni; 
- širše območje razširjenega mestnega središča v pasu vse od Piranske ceste na zahodu 

do vzhodne vpadnice na vzhodu; 
- historično mestno jedro; 
- GORC Srmin; 
- stanovanjsko območje Olmo – Prisoje; 
- stanovanjska soseska Markovec; 
- gospodarska cona in stanovanjska soseska Šalara.  

 
Za zagotovitev primerne funkcionalne mreže in zadostne zmogljivosti javnih polnilnih postaj 
za napajanje električnih vozil je pomembno prepoznati značilnosti pričakovanih uporabnikov 
in njihove ptorebe glede na lokacijo polnilne postaje. Glede na zgoraj navedene tipe 
generatorjev mirujočega prometa opredelimo dva tipa polnilnih postaj, in sicer mestne 
polnilne postaje (tip 1) in polnilne postaje v stanovanjskih območjih (tip 2). 

Mestne polnilne postaje so predvidene na mestnih parkiriščih, ki so v najširši uporabi 
dnevnih uporabnikov in obiskovalcev, turističnih obiskovalcev, zaposlenih idr.. Na njih se 
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predvideva večja frekvenca različnih uporabnikov, zato je potrebno zagotoviti zmogljivejše 
polnilne postaje s krajšim časom polnjenja.  

Polnilne postaje v stanovanjskih območjih so prednostno namenjene prebivalcem. Smiselno 
jih je umeščati na parkirišča v bližini večje koncentracije prebivalcev (naselja 
večstanovanjskih stavb). Parkirišča v teh območjih so praviloma polno zasedena v nočnem 
času, v dnevnem času pa je značilna zmerna zasedenost in intenzivnejša dinamika 
kratkotrajnejšega parkiranja. Ocenjujemo, da se v nočnem času opravijo dolgotrajnejša 
polnjenja, v dnevnem času pa je frekvenca uporabnikov večja, čas posameznega polnjenja pa 
krajše.   
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Slika 2: Zasnova cestnega omrežja državnih in občinskih cest s prikazom javnih parkirišč in obstoječih polnilnih postaj   
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Slika 3: Generatorji mirujočega prometa z gravitacijskim območjem   
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Slika 4: Analiza obstoječih parkirišč glede na vplivna območja generatorjev mirujočega prometa  
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Slika 5: Analiza nepokritosti urbanih območij z javnimi polnilnimi postajami (rumena progasta območja) 
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3. TIPOLOGIJA IN TEHNIČNE KARAKTERISTIKE POLNILNIH POSTAJ ZA ELEKTRIČNA 
VOZILA IN FUNKCIONALNI KRITERIJI ZA NJIHOVO POSTAVITEV   

Predmet strokovne podlage so električne polnilnice za oskrbo električnih in hibridnih 
osebnih avtomobilov. Bistvena sestavina polnilne postaje so dovolj zmogljiva polnilna mesta 
v zadostnem številu, ob tem pa je treba poudariti, da je vzporedno z osnovno prometno in 
elektroenergetsko infrastrukturo treba načrtovati tudi podporni informacijsko tehnološki (IT) 
sistem, ki bo omogočal samo delovanje polnilnih postaj, komunikacijo s centralnim 
upravljavskim sistemom in uporabniške aplikacije. 
 

3.1 Načini polnjenja4 

Polnjenje akumulatorja električnega vozila se največkrat izvaja neposredno iz omrežja. 
V Evropi se na tem področju uporablja standard »IEC 62196 Plugs, socket-outlets, vehicle 
couplers and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles«, ki opredeljuje več 
načinov polnjenja:   

- Počasno polnjenje, primerno za manjša e-vozila, ki je polnjenje z izmeničnim (AC) 
tokom preko eno- ali trifaznih vtičnic, podobnih hišnim vtičnicam, najvišji tok (3 x) 16 
A, z  maksimalno močjo polnjenja 3,7 kW (11 kW pri trifaznem napajanju) – npr. šuko, 
industrijska vtičnica.  Usmernik, ki pretvarja izmenično napetost v enosmerno, je 
vgrajen v vozilu. Čas polnjenja: 11-12 ur 

 
Slika 6: Model polnilne postaje s počasnim polnjenjem za manjša e-vozila   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Vsebina poglavja in grafične sheme povzete po http://www.polnilne-postaje.si/vrste-polnilnic-prikljuckov-in-

polnjenja-in-elektricnih-avtomobilov 
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- Počasno polnjenje, primerno za večja e-vozila, ki je polnjenje z izmeničnim (AC) 
tokom preko eno- ali trifaznih vtičnic, podobnih hišnim vtičnicam, najvišji tok (3 x) 32 
A, z maksimalno močjo polnjenja 7,4 kW (22 kW pri trifaznem napajanju) – npr. 
industrijska vtičnica. Usmernik, ki pretvarja izmenično napetost v enosmerno, je 
vgrajen v vozilu. Čas polnjenja: 3-8 ur 

 
Slika 7: Model polnilne postaje s počasnim polnjenjem za večja e-vozila 

 
- Srednje hitro polnjenje, ki je polnjenje z izmeničnim (AC) tokom preko posebnih eno- 

ali trifaznih vtičnic, najvišji tok 32 A, (dovoljene so tudi višje vrednosti), polnilna 
postaja in električno vozilo sta povezana s krmilnim vodom, ki omogoča krmiljenje 
moči polnjenja, maksimalna moč polnjenja 7,4 kW (22 kW pri trifaznem napajanju) – 
npr. tip 1, tip 2, tip 3. Usmernik, ki pretvarja izmenično napetost v enosmerno, je 
vgrajen v vozilu. Ta način se večinoma uporablja za polnjenje baterijskih EV na 
javnih polnilnih mestih. Čas polnjenja: 2-4 ure 

 
Slika 8: Model polnilne postaje s srednje hitrim polnilnim sistemom  

 
- Hitro polnjenje, ki je polnjenje z enosmernim (DC) tokom preko posebnih vtičnic, 

najvišji tok 400 A, napetost do 250 V, tipična moč polnjenja med 20 kW in 150 kW. 
Polnilna postaja in električno vozilo sta povezana s krmilnim vodom, ki omogoča 
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krmiljenje moči polnjenja – npr. CHAdeMO, CCS, Tesla supercharger. Usmernik je v 
polnilni postaji, moči polnjenja pa so visoke, zato so polnilne postaje za polnjenje v 
DC načinu tudi večje in primerne za vzpostavitev večje polnilne infrastrukture 
(poslovna in javna polnilna mesta). Čas polnjenja: 10 – 20 minut (približno 50% 
napolnjena baterija). 

 
Direktiva 2014/94/EU razlikuje: 

- Običajno polnilno mesto, ki omogoča prenos električne energije na električno vozilo 
z močjo, ki je manjša ali enaka 22 kW, razen naprav z močjo manjšo ali enako 3,7 kW, 
ki so nameščene v zasebnih gospodinjstvih ali katerih prvotni namen ni polnjenje 
električnih vozil ter ki niso dostopne javnosti. 

- Polnilno mesto visoke moči, ki omogoča prenos električne energije na električno 
vozilo z močjo, večjo od 22 kW. 
 

Tabela 3: Pregledna shema pogosto uporabljenih tipov polnilnih postaj (Vir: 
https://www.alpine-space.eu/projects/e-moticon/testi-scritti/project-result/o.t3.1-e-
moticon-guidelines-for-integration-of-e-cs-interoperability-in-local-regional-policies-si.pdf) 
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Tabela 4: Pregledna shema pogosto uporabljenih načinov polnjenja avtombilov (Vir: 
https://www.alpine-space.eu/projects/e-moticon/testi-scritti/project-result/o.t3.1-e-
moticon-guidelines-for-integration-of-e-cs-interoperability-in-local-regional-policies-si.pdf 

 
 
 

3.2 Vrste polnilnih postaj 5 

Po načinu polnjenja poznamo: 
- Pametne polnilnice, ki se priključijo neposredno na akumulator, kar omogoča hitrejše 

polnjenje. Polnilna postaja sama prepozna tip akumulatorja in ga polni pulzno ali 
enakomerno. 

- Navadne polnilnice, ki prestavljajo le vir električne energije. Nanjo vozilo priključimo 
s polnilcem, zato se akumulator polni počasneje. 

Glede na način delovanja in upravljanja ločimo: 
- Zasebne polnilne postaje, ki so običajno nameščene pri zasebni hiši ali 

večstanovanjski hiši. Priključene so na obstoječe hišno omrežje in za priključitev, 
uporabo in polnjenje (običajno) ne potrebujejo nobenih soglasij. Edini pogoj za 
priključitev je dovolj zmogljiv elektro priključek. 

- Polzasebne in javne polnilne postaje, ki so postavljene tam, kjer je omogočen prost 
dostop in uporaba za vse uporabnike. Tovrstne polnilnice so postavljene na javnih 
oziroma javno dostopnih površinah in parkirnih mestih in so uporabnikom dostopne z 
ali ponekod tudi brez identifikacije. Priključitev takih postaj se izvede neposredno na 
javno ali notranje omrežje, za kar je večinoma potrebno pridobiti soglasje SODO za 
priključitev. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Vsebina poglavja povzeta po http://www.polnilne-postaje.si/vrste-polnilnic-prikljuckov-in-polnjenja-in-

elektricnih-avtomobilov 
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3.3 Izhodiščne tehnične karakteristike polnilnih postaj  

Osnovni model polnilne postaje vsebuje naslednje komponente:  
- ohišje postaje 
- dve vtičnici (Tip 2 – IEC 62196-2, eno-ali trifazna vezava) 
- krmilna elektronika postaje, ki omogoča: 

o nadzorovano polnjenje vozila; 
o delovanje uporabniške aplikacije; 
o komunikacijsko povezavo polnilne postaje z nadzornim centrom; 
o električno zaščito vtičnice; 
o trifazno priključno mesto vodenje uporabnika skozi proces polnjenja. 

Okvirni stroški postavitve polnilne postaje z dvema polnilnima mestoma, vključno s 
priključitvijo na javno nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje znaša 11.500,00  
(Nikolić, 2018). Ocenjena življenjska doba polnilne postaje znaša 10 let (Nikolič, 2018).   
 
Na podlagi analize potreb in tehničnih značilnosti različnih polnilnih postaj predlagamo 
uvedbo postaj s srednje hitrim polnjenjem (tip AC), ki se na določenih najbolj frekvenčnih 
lokacijah lahko dopolnijo s hitrimi polnilnimi postajami (tip DC). Koncept mreže javnih 
polnilnih postaj v nadaljevanju po posameznih lokacijah opredeli predlagano število in tip 
polnilnih mest. Predvidena priključna moč enega stebrička tipa AC z dvema priključkoma 
znaša 11 -22 kW, za stebriček tipa DC pa do 50 kW. 

 

3.4 Merila in kriteriji za umeščaje in postavitev polnilnih postaj  

 
Število oziroma gostota polnilnih mest 
Izhodiščno pravilo, ki se je uveljavilo v praksi, formalno pa sicer ni nikjer opredeljeno, določa, 
da je gostota polnilne infrastrukture zadovoljiva, dokler je na en priključek v povprečju manj 
kot deset električnih avtomobilov (Zupančič, 2018). S podatkom o dejanskem številu lokalno 
registriranih osebnih električnih vozil ne razpolagamo, prav tako ni mogoče oceniti števila 
električnih osebnih avtomobilov potencialnih obiskovalcev. Zato lahko potrebno število 
polnilnih mest samo okvirno ocenimo oziroma podamo izhodiščno priporočilo. Glede na  
razpoložljive statistične in druge podatke ter strokovne ocene, ki smo jih na več mestih v tem 
elaboratu predhodno navedli, podajamo preračun v Tabeli 5 (spodaj).  
 
Tabela 5: Izhodiščna ocena potrebnega števila polnilnih mest (1. etapa) 

Št. registriranih osebnih vozil v MOK  30.583 

Ocena povprečnega števila dnevnih obiskovalcev 10.000 

Skupna ocena števila električnih osebnih vozil (2%) 811 

Skupno število potrebnih polnilnih mest (1 PM/100 el. vozil) 80 polnilnih mest 

 
Dostopnost polnilne postaje 
Za javne polnilne postaje je treba zagotoviti stalen in neomejen dostop, to pomeni na 
javnih površinah, praviloma v okviru javnih parkirišč.  
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Mikrolokacija polnilne postaje glede na frekventnost uporabnikov   
Mikrolokacijo posameznih polnilnih postaj se smiselno opredeli v bližini točk ali območij 
ciljev/izvora večje koncentracije potencialnih uporabnikov in generatorjev mirujočega 
prometa. 150-metrski radij oziroma območje 2-3 minutne izohrone pešačenja predstavlja 
območje največje privlačnosti.    
 
Opremljenost z ostalo potrebno gospodarsko javno infrastrukturo    
Osnovni pogoj za postavitev polnilne postaje je zagotovljen priključek na javno distribucijsko 
(NN) elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje.  
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4. KONCEPT MREŽE JAVNIH POLNILNIH POSTAJ Z IDENTIFIKACIJO MOŽNIH LOKACIJ 

Koncept mreže javnih polnilnih postaj z električna vozila na podlagi predhodne analize 
prostora, danosti in omejitev ter potreb predlaga izhodiščno 18 lokacij javnih polnilnih 
postaj, ki bi z dopolnitvijo obstoječih polnilnic zagotovile čim bolj enakomerno in glede na 
potrebe prilagojeno mrežo tovrstne infrastrukture. Zasnova razlikuje dva osnovna tipa 
polnilnih postaj (mestne polnilne postaje (tip 1) ter polnilne postaje v stanovanjskih 
območjih (tip 2) in dva tipa polnilnih mest glede na hitrost polnjenja (SrP- polnilna postaja za 
srednje hitro polnjenje in HP-polnilna postaja za hitro polnjenje).  
 
Tabela 6: Seznam predlaganih javnih postaj 
Zap
. št. 

Ime / lokacija Tip Št. 
mest 

Tip poln. 
mesta 

Opombe 

1 Pakririšče Žusterna 1 4 AC 
 

 

2 Markovec šola 2 4 AC  

3 Markovec Krožna (PH) 
nasproti PC 

2 4 AC  

4 Semedela zahod (ob 
mandraču) 

2 2 (4) AC  

5 Olmo (Dolinska cesta) 2 4 SrP   

6 Prisoje 2 4 SrP  

7 Šalara I (Dolinska cesta) 1/2 2(4) SrP  

8 Šalara II - Krožišče 1/2 2 SrP  

9 Parkirišče Olimpijski bazen 1 2 SrP / 
HP 

Neposredna bližina polnilnih postaj 
št. 10 in na parkirišču za tržnico 

10 Parkirišče Zeleni park 1 2 SrP / 
HP 

Neposredna bližina polnilnih postaj 
št. 9 in na parkirišču za tržnico 

11 Garažna hiša Muzejski trg (v 
izgradnji) 

1/2 4 (6) SrP Število se določi v okviru izgradnje 
objekta 

12 Parkirišče pri Rotundi  1/2 2 SrP  

13 Parkirišče Stadion Bonifika 1 4 2 Srp 
2 HP 

 

14 Ulica 15. Maja - vzhod 1 2 SrP / 
HP 

Neposredna bližina obstoječega 
polnilnega mesta na lokaciji Elektro 
Primorska d.d. 

15 Vzhodna vpadnica (v sklopu 
bodoče garažne hiše Sonce) 

1/2 4 (6) 4 SrP 
2 HP 

Število se določi v okviru 
podrobnejšega načrtovanja  objekta 
glede na zmogljivost 

16 GORC Srmin vzhod  1 2 (4) 2 SrP 
2 HP 

Možnost etapne nadgradnje ob 
večjih potrebah 

17 Parkirišče Zadružni dom 
Bertoki  

1/2 2 SrP / 
HP 

 

 SKUPAJ novo (17 lokacij) 50 (58) polnilnih mest 
 Obstoječe polnilne postaje 22  polnilnih mest 

 SKUPAJ 72 (80) 
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Podano število polnilnih mest upošteva mikrolokacijo posamezne polnilne postaje in značaj 
parkirišča, na katerem je postaja umeščena. Ugotovimo lahko, da se izhodiščni predlog zelo 
dobro kvantitativno približa teoretičnemu preračunu potreb (glej Tabelo 5 v poglavju 4.3 
Merila in kriteriji za umeščaje in postavitev polnilnih postaj).   
 
Zasnova poleg navedenih lokacij predlaga še: 

- Na lokaciji TAXI parkirišča ob mestni tržnici se za napajanje javnega mestnega 
električnega minibusa in taxi predvidi polnilno postajo, ki je javna, vendar z omejenim 
dostopom za omenjene uporabnike. Polnilna postaja ima štiri polnilna mesta AC (2 za 
električni minibus in 2 za taxi) (18. polnilna postaja).  
 

 

Slika 9: Lokacija parkirišča za TAXI v Kopru 

 
- Na območju glavne avtobusne postaje v Kopru se predvidi zmogljivejšo polnilno 

postajo za oskrbo električnih avtobusov in za taxi. Zmogljivost in tip polnilnih postaj 
se določi v okviru projekta preureditve/ prenove potniškega terminala.  

 
Predlagana zasnova javnih polnilnih postaj umešča vse postaje na javna parkirišča. Za 
dodatno povečanje razpoložljivost in še boljšo dostopnost polnilnih postaj za električna 
vozila naj občina uvede spodbude ali pogoje zasebnim investitorjem, večjim zaposlovalcem, 
javnim organizacijam za nameščanje električnih polnilnic tudi na območju zasebnih parkirišč, 
za omejene kroge uporabnikov (zaposlene, stranke, uporabnike ipd.).  
Uporabno nadgradnjo sistema javnih polnilnih postaj lahko predstavlja tudi mreža postajališč 
sistema souporabe električnih vozil (angl. car sharing), ki se v svetu in pri nas vse bolj 
uveljavlja kot alternativna klasičnemu lastništvu osebnega vozila, pri čemer pa je to mrežo 
treba prav tako premišljeno zasnovati kot samostojen sistem s specifičnimi karakteristikami 
in kriteriji za umeščanje, saj lahko le tako zagotovimo privlačnost za uporabo in posledično 
upravičenost.  
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Slika 10: Predlog lokacij novih polnilnih postaj s prikazom območja obstoječe (ne)pokritosti urbanih območij z javnimi polnilnimi postajami 
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Slika 11: Koncept zasnove polnilnih postaj (s prikazom obstoječih in predlaganih novih lokacij)  
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5. AKCIJSKI NAČRT IMPLEMENTACIJE IN REALIZACIJE 

Postavitev javne polnilne postaje na zahteva pridobitve gradbenega dovoljenja. Potrebna projektna dokumentacija obsega idejno zasnovo, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del ter soglasje za priključitev na javno  
elektroenergetsko omrežje ter morebitna druga soglasja v primeru križanj z drugi gospodarsko javno infrastrukturo ipd. 

Zap
. št. 

Lokacija  Obst. št. 
javnih PM 

Št. el. 
polnilnih 
mest 

Tip 
polnilne 
postaje 

Tip 
priključka 

Predlagana  
priključna 
moč/postajo 

Dostopnost EE 
omrežja za 
priključitev 

Ocena potrebnih del za priključitev Dodatne opombe 
(zahtevnost realizacije, izvedljivost, etapnosti, nadgradnje ipd.)  

Izvedl
jivost 

 

1 Pakririšče 
Žusterna 

350 4(6) AC  Tip 2  2(3)*22 kW  
   44(66) kW 

JR na lokaciji; TP 
oddaljena cca 250 
m 

Preveritev zmogljivosti TP in kablovodov do 
lokacije. 
Uvlečenje napajalnega kabla. 

1. etapa: postavitev postaje v okviru obstoječe ureditve 
2. etapa: preureditev in povečanje zmogljivosti v okviru celovite 

reurbanizacije območja 

● 
● 

2 Markovec 
šola 

68 4 AC  Tip 2  2* 22 kW  
     44 kW 

EE kabelska kan. 
na lokaciji; TP v 
oddaljenosti cca 
50 m 

Postavitev postaje s priključitvijo na 
obstoječe EE omrežje brez večjih posegov. 

Za širše območje Markovca se v nadaljnjih fazah išče možnosti za 
več polnilnih postaj v okviru parkirišč v stanovanjski soseski. 

● 
● 

3 Markovec 
Krožna 
(PH)- 
nasproti PC 

np 4 
1 

AC  
DC  

Tip 2 
CCS 2 - 
za BUS 

2*22 kW 
     50 kW 

  94 kW 

630 kVA TP v 
objektu 

Postavitev postaje s priključitvijo na 
obstoječe EE omrežje brez večjih posegov. 

Možnost postavitve dodatne zmogljivejše polnilne postaje za 
mestne avtobuse. 
Za širše območje Markovca se v nadaljnjih fazah išče možnosti za 
več polnilnih postaj v okviru parkirišč v stanovanjski soseski. 

● 
● 

4 Semedela 
zahod (ob 
mandraču) 

103 2 (4) AC  Tip 2  1(2)*22 kW 
  22(44) kW 

  1. etapa: izvedba polnilnega mesta na obstoječem javnem 
parkirišču pri podhodu pod HC 

2. etapa: Možnost postavitve polnilnice v kontekstu 
reurbanizacije in celovite ureditve kompleksa nekdanjih 
Slavnikovih garaž (zasebne / javne). 

Več lokacij (na javnih parkiriščih) na območju stanovanjske 
soseske je neprimernih zaradi zastarelega in 
poddimenzioniranega EE omrežja. 

● 
 
● 

5 Olmo 
(Dolinska 
cesta) 

np 2+2  AC  Tip 2 2*22 kW 
  44 kW 

TP in el. omarice 
v neposredni 
bližini 

Postavitev postaje s priključitvijo na 
obstoječe EE omrežje brez večjih posegov. 

 ● 

6 Prisoje cca 480  
v PH in 
na 
prostem 

2 (4) AC  Tip 2 2(4)*11 kW 
  22(44) kW 

TP v neposredni 
bližini 

Preveritev zmogljivosti TP. 
Postavitev postaje s priključitvijo na 
obstoječe EE omrežje brez večjih posegov 

Obstoječa TP je starejšega datuma in na območju večji 
večstanovanjskih blokov. V primeru nerazpoložljivosti ali 
preobremenitve obstoječega EE omrežja, se postaje v 1. etapi ne 
izvede. 

● 

7 Šalara I – 
Dolinska 
cesta  

np 2 (4) AC  Tip 2 1(2)*22 kW 
  22(44) kw 

  Izvedba polnilnih mest v fazi izgradnje stanovanjske soseske Nad 
Dolinsko. 
Spodbujanje zasebnih investitorjev (SuperNova, OMV, Lidl…) za 
postavitev polnilnic (za svoje stranke, obiskovalce, uporabnike, 
zaposlene). 

● 

8 Šalara II - 
krožišče 

np 2 AC  Tip 2 22 kW 
  22 kW 

El. omarica na 
lokaciji 

Preveritev zmogljivosti in razpoložljivosti 
priklopa na obstoječe EE omrežje. 
Postavitev postaje s priključitvijo na 
obstoječe EE omrežje brez večjih posegov. 

1. etapa: postavitev ene postaje z dvema polnilnima mestoma 
na lokaciji  

2. etapa: postavitev dodanih postaj na območju stanovanjske 
soseske Šalara 

● 
● 

9 Parkirišče 
Olimpijski 
bazen 

110 4 AC  
DC  

Tip 2 
CCS 2 
opci. 

  2*22 kW 
50 kW 

  94 kW 

Nova TP (4×100 
kW) neposredno 
na lokaciji  

Postavitev postaje s priključitvijo na 
obstoječe EE omrežje brez večjih posegov. 

 ● 
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10 Parkirišče 
Zeleni park 

109 2 AC Tip 2 22 kW 
  22 kW 

Obstoječe EE 
omrežje na 
lokaciji 

Postavitev postaje s priključitvijo na 
obstoječe EE omrežje brez večjih posegov. 

 ● 

11 PH 
Muzejski 
trg (v 
izgradnji) 

468 4 (6)      Izvedba polnilnih mest v okviru PH kot del njene opreme, vključno 
z zagotovitvijo EE napajanja.  

● 

12 Parkirišče 
pri Rotundi 

92 2 AC Tip 2 22 kW 
  22 kW 

Obstoječe EE 
omrežje na 
lokaciji; TP v 
oddaljenosti cca 
40 m 

Preveritev zmogljivosti in razpoložljivosti 
priklopa na obstoječe EE omrežje. Po 
potrebi postavitev dodatne TP na lokaciji 
parkirišča. 

 ● 

13 Parkirišče 
Stadion 
Bonifika 

422 4 AC Tip 2 2*22 kW 
  44 kW 

Obstoječe EE 
omrežje na 
lokaciji. 

Postavitev postaje s priključitvijo na 
obstoječe EE omrežje brez večjih posegov. 

 ● 

14 Ulica 15. 
maja - 
vzhod 

np 2 AC Tip 2 22 kW 
  22 kW 

TP v oddaljenosti 
cca 100 m 

Preveritev zmogljivosti in razpoložljivosti 
priklopa na obstoječe EE omrežje. Po 
potrebi postavitev dodatne TP na lokaciji 
parkirišča. 

 ● 
 

15 Vzhodna 
vpadnica (v 
sklopu 
bodoče PH 
Sonce) 

440 4 (6) AC  
DC  

Tip 2 
CCS 2 
opci. 

  2(3)*22 kW 
50 kW 

  94(116) kW 

Obstoječe TP na 
širšem območju 
(možnost izvedbe 
v 1. etapi- 
obstoječe stanje) 

 1. etapa OBSTOJEČE STANJE: postavitev 2-4 polnilna mesta v 
okviru obstoječega javnega parkirišča  

2. etapa PH SONCE: izvedba polnilnih mest v okviru PH kot del 
njene opreme, vključno z zagotovitvijo EE napajanja. 

● 
● 

16 GORC 
Srmin 
vzhod  

np 2 (4) AC Tip 2 1(2)*22 kW 
  22(44) kW 

Obstoječe TP na 
širšem območju 

Postavitev postaje s priključitvijo na 
obstoječe EE omrežje brez večjih posegov. 

Etapna izvedba po posameznih nizih javnih parkirišč. 
Spodbujanje zasebnih investitorjev za postavitev polnilnic (za 
svoje stranke, obiskovalce, uporabnike, zaposlene). 

● 
 

17 Parkirišče 
Zadružni 
dom 
Bertoki  

25 2 AC Tip 2 22 kW 
  22 kW 

TP v oddaljenosti 
cca 50 m 

Postavitev postaje s priključitvijo na 
obstoječe EE omrežje brez večjih posegov. 

 ● 

18 Tržnica 
Koper – 
parkirišče 
za TAXI in 
MINIBUS 

 2+2 AC Tip 2 2*11 kW 
  22 kW 

Obstoječa el. 
omarica na 
lokaciji.  

Postavitev postaje s priključitvijo na 
obstoječe EE omrežje brez večjih posegov. 
Po potrebi uvlečenje napajalnega kabla v EE 
kanalizacijo. 

 ● 

Opombe:  
- Np - Ni podatka / Mikrolokacija je predlagana zaradi širšega gravitacijskega območja. 
- AC – postaja za srednje hitro polnjenje 
- DC – postaja za hitro polnjenje 
-  ●  1. etapa – možnost takojšnje izvedljivosti 
- ●   2. etapa – izvedljivost ob potrebnih dodatnih preveritvah, posodobitvah, realizaciji projektov…   
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5.1 Omejitve dolgoročnega razvoja elektrifikacije in postavljanje javnih 
električnih polnilnic za električna vozila. 

Območje Mestne občine Koper je v obstoječem stanju energetsko podhranjeno in brez 
omembe vrednih lokalnih proizvajalcev električne energije. Obstoječe energetske bilance 
razpoložljivosti in dejanskih ter bodočih potreb predstavljajo resno razvojno omejitev tako za 
gospodarske akterje kakor tudi za želeno elektrifikacijo prometa. V prihodnje je zato vsled 
tega dejstva treba nenehno spodbujati  in vlagati v lokalno proizvodnjo električne energije 
vzporedno z načrtovanjem in izgradnjo strateških daljinskih energetskih povezav in 
infrastrukture, ob tem pa skrbeti tudi za učinkovito rabo energije. 

V okviru vlaganj v posodobitve parkirne infrastrukture je zato smiselno razmišljati in 
preverjati tudi možnosti za sočasno vgradnjo sončnih elektrarn v sklope parkirnih objektov 
(na strehah ipd.). 

 

6. ZAKLJUČEK  

Predlagana mreža javnih polnilnih postaj za električna vozila predstavlja osnovno ogrodje 
javne infrastrukture za izboljšanje dostopnosti polnilnih mest za električna osebna vozila. 
Mreža je zasnovana tako, tako omogoča etapno realizacijo, ki pa jo bo v prihodnje tudi 
smiselno razširjati in dopolnjevati z novimi lokacijami in/ali dodatnimi zmogljivostmi tako 
javnih kot zasebnih polnilnih postaj. 

Predlagana zasnova javnih polnilnih postaj umešča vse postaje na javna parkirišča. Za 
dodatno povečanje razpoložljivost in še boljšo dostopnost polnilnih postaj za električna 
vozila naj občina uvede spodbude ali pogoje zasebnih investitorjem, večjim zaposlovalcem, 
javnim organizacijam za nameščanje električnih polnilnic tudi na območju zasebnih parkirišč, 
za omejene kroge uporabnikov (zaposlene ipd.). v zadnjem času se kaže spontano širjenje 
mreže javno dostopnih polnilnic za električna vozila na bencinskih servisih, pred 
nakupovalnimi središči različnimi ustanovami, kar potrjuje pravilnost razmišljanja v smeri 
vzpostavitve celovite infrastrukturne mreže za polnjenje električnih vozil.  
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