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1 UVOD
Dostava je dandanes neizbežna storitev, za katero smo ljudje že prilagodili
svoje potrebe današnjemu utripu življenja. Vsak dan se vršijo naročila in
dostave, tako v mestu kot na podeželju. Ob tem pa seveda izpuhti na tone CO2
emisij ter drugih toplogrednih plinov.
Kampanja ozaveščanja o mobilnosti, predvsem električnih vozil, je eden izmed
najpogostejših ukrepov za doseganje ciljev. Prav tako dokument “Akcijski
načrt “vsebuje informacije oz. smernice za uspešno dolgoročno implementacijo
na področju električnih koles in skuterjev namenjenih za dostavo.
Trenutno so e-kolesa ter e-skuterji še daleč najprivlačnejši, ekonomsko bolj
dostopni in okolju prijazna oblika prevoza, kateri služijo kot nadomestek
osebnega avtomobila. Omogočata premagovanje razdalj in pobočij, ki bi jih bilo
brez pomoči električnega pogona težko premagovati.
Pilotna mesta ter pilotni primeri nam bodo pomagali k uresničitvi ukrepov oz.
ciljev in spodbujali uporabo električnih koles in skuterjev za prevoz blaga in
otrok.
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2 PROJEKT PRO-E-BIKE
Projekt PRO-E-BIKE spodbuja promocijo električnih koles in električnih
skuterjev (skupno ime “E-kolesa) za dostavo blaga in potnikov med zasebnimi
in javnimi organi v evropskih mestih. Glavne ciljne skupine so dostavna
podjetja ali podjetja, ki dostavljajo svoje izdelke ali nudijo storitve (pr. Hitra
hrana, zdravstvo…) in javna uprava v pilotnih mestih.
Z uporabo čistih in energetsko učinkovitih vozi, bodo ciljne skupine
predstavljale kot alternative vozilo, na fosilna goriva in dajale zgled svojim
državljanom za nov način mobilnosti v mestih.
Cilji projekta
•
zamenjava konvencionalnih vozil z gorivom znotraj ciljnih skupin z Ekolesom
•
sprejemljivost E-kolesa na trgu
•
razvoj politik, ki spodbujajo širšo uporabo E-koles v mestnem prevozu
Projektne aktivnosti
•
preizkušanje in analiziranje tehnologije E-koles (pilotna podjetja)
•
gradnja razumevanja in dvig zaupanja v tehnologije E-kolesa med ciljnim
skupinami
•
organizacija informativnih dnevov v pilotnih mestih za spodbujanje
uporabe E-koles
•
ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj trga
•
vzpostavitev platform za proizvajalce, distributerje in potencialne
uporabnike E-koles
•
obsežna nacionalna in mednarodna diseminacija projekta
•
sodelovanje z drugimi EU projekti s podobnimi cilji
Glavni kazalniki in pričakovani rezultati
•
prepoznavanje primerov dobrih praks
•
povečanje naložbe in uporabe električnih koles in skuterjev 8E-koles) za
dostavo blaga in nudenje storitev v 25 dostavnih podjetij ali v javni
upravi
•
razvoj politik v obliki akcijskih načrtov in strategij za 8 pilotnih mest v
zvezi z vključevanjem E-koles v strategije mestnega prometa
•
vzpostavitev E-koles kot orodje poslovne simulacije za podjetja in javne
organe. To orodje bo omogočilo potencialnim uporabnikom oceniti stroške
in koristi za njihovo poslovanje, ki bo posledica uvedbe E-koles. Orodje
bo predstavljeno dobavnim podjetjem v projektnih državah
•
oblikovanje poslovnih modelov za E-kolesa (za prevoz potnikov, promet
blaga in mešani promet)
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3 NAMEN DOKUMENTA
Dokument vsebuje koristne informacije za uspešno dolgoročno implementacijo
na področju elektro mobilnosti, natančneje električnih koles in skuterjev za
dostavo blaga in ljudi. Vključena so pilotna mesta, katera implementacija
ukrepov se bo tam tudi izvršila.
Začetna vprašanja se nanašajo na trenutno situacijo pilotnega mesta.
Predvsem si je potrebno odgovoriti na naslednja vprašanja:
- Kakšna je trenutna situacija v pilotnem mestu v zvezi z mobilnostjo ekoles (dostava hrane in otrok)!
- Kakšne so obstoječe pomanjkljivosti in ovire!
- Kateri cilji so že zastavljeni in če je že kateri izveden?
- Kakšne so priložnosti mesta?
- Kje bo mobilnost v pilotnem mestu čez pet let!
Potrebno je dovolj dobro opredeliti ukrepe, kateri bodo zagotovili njihovo
izvedljivost in ustreznost ter zadostna oskrba z informacijami pri sprejemanju
odločitev:
- Cilj ukrepa
- Kratek opis
- Nosilec / organizacija odgovorna za izvedbo
- Ciljna skupina
- Vrednost
- Učinki ukrepa
Opredelitev ukrepa ter njihova primernost za izvajanje mora biti dosežena
skupaj z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, v našem primeru odločevalci.
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4 UKREPI
4.1 Slovenija
4.2 Trenutna situacija mobilnosti v pilotnem mestu Moravske
Toplice
Naselje Moravske Toplice s približno 760 prebivalci je že nekaj časa največje
mesto občine. Bogastvo izvirov termalne in mineralne vode, odkritih v naftnih
vrtinah južno od Moravskih Toplic, je v zadnjih desetletjih povzročilo hiter
razvoj majhne vasi s komaj 541 prebivalci v letu 1971 v današnjo živahno
turistično destinacijo.
Mobilnost v Moravskih Toplicah veleva vsakdanjost, saj je kraj kateri je od
glavnega mesta Murska Sobota oddaljen 8 km povezan z javnim prevozom,
točneje z avtobusom. Občina se je zavezala, da bo do leta 2020 izgradila
kolesarske poti in omogočila boljšo povezanost med mestom in okoliških vasi.
Projekt PRO-E-BIKE je prinesel svežino v mobilnost in bo kraju omogočil
uporabo električnih koles namenjenih za dostavo. Priložnost vidijo predvsem v
postavitvi polnilne postaje ter spodbuditi določena podjetja in tudi hotelska
naselja, k uporabi samih električnih koles.
Ovire s katerimi se srečuje kraj, predvsem pa občina Moravske Toplice so
finančna sredstva. Ta bodo narekovala prihodnost pri implementaciji akcijskega
načrta za trajnostno energijo.
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4.2.1

INFO DNEVI Z OSVEŠČANJEM
Info dnevi so namenjeni predvsem
predstavitvi
e-koles
in
e-skuterjev
ciljnim skupinam, kot so dostavne
službe, lokalne oblasti, prebivalci oz.
širša javnost ter spodbujanje k uporabi
le-teh.

SLOGAN
“Get on bike and e-drive with us for clean air”
Nosilec dejavnosti!
Projektni partner (RA Sinergija) bo organizator info dnevov, na kateri bodo
podjetja, katera se ukvarjajo z dostavo, predstavile svoj del izkušenj z
upravljanjem e-koles in e-skuterjih. Prav tako bodo podjetja, katera prodajajo
električna vozila, podale svoje mnenje in izkušnje v zvezi s prodajo.
Predstavljeno bo tudi električno kolo oz. skuter v praksi, kjer bodo lahko
udeleženci poskusili testno vožnjo.
Ocenjena vrednost!
Vrednost 1.500 € zajema organizacijo info dneva.
Učinki ukrepa!
Info dan je namenjen promociji električnih koles in skuterjev, ter spodbujanje
ciljnih skupin k uporabi kateri so namenjeni prav za dostavo. Učinek ukrepa bo
naslednji:
- Učenje ciljnih skupin o električnih kolesih
- Osveščanje ciljnih skupin o e-dostavi
- Na podlagi uporabe e-kolesa se izogniti prometni gneči v mestnih jedrih
- Lažje dobiti parkirno mesto
- Boljši način življenja
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4.2.2

NAMESTITEV POLNILNIH POSTAJ

Električna polnilna postaja je
namenjena javni uporabi, za polnjenje
baterij električnih vozil vseh vrst.
Baterijo, katero uporablja električno
kolo, lahko polnimo na vsaki priročni
vtičnici, ali pa izvlečemo baterijo in jo
polnimo doma, v pisarni ali delavnici.

V Sloveniji obstaja okrog 100 polnilnih postaj. Največ v glavnih mestih
Ljubljana in Maribor. V Pomurju imamo nameščene tri polnilne postaje, vendar
v našem pilotnem mestu ni nobene, kar pa je seveda odlična priložnost, da se
navedeni ukrep implementira.

Kdo bo namestil polnilne postaje!
Pilotno mesto, Moravske Toplice, bodo namestile primerno število polnilnih
postaj širom občine, ter zagotovile zadosten doseg električnih vozil za dostavo.
Vrednost!
Vrednost polnilnih postaj je odvisna od proizvajalca, od načina namestitve, od
števila polnilcev. Ocenjujemo vrednost naložbe ca. 3.000 – 15.000 €

Učinki ukrepa!
Polnilna postaja zavzame malo prostora, je enostavna za uporabo, polnjenje z
220 V ter hitro polnjenje z 380, ali pa zgolj zamenjava baterije.. Pilotno mesto
Moravske Toplice je turistično mesto in bi bila polnilna postaja namenjena tudi
turistom, v kolikor bi kdo prišel z električnim vozilom. Namenjena tudi ekolesom, ki so turistične narave.
Električno kolo vzame vsaj 5x manj prostora kot avto, parkirate ga lahko na
številnih mestih, vožnja sploh ne onesnažuje okolja s plini in hrupom, na cilju
pa ste – sploh, če odštejemo čas za iskanje parkirnega mesta! – veliko prej.
Odlična rešitev so tudi električni skuterji, brez emisij, brez fosilnih goriv, olja,
dragega vzdrževanja. E-skuterji imajo vse prednosti trajnostnega električnega
transporta: so tihi, čisti, močni in ekonomični.
9

4.2.3

DOSTAVA POŠTE z E-KOLESOM V MORAVSKIH
TOPLICAH IN V BLIŽNJI OKOLICI

Pošta Slovenije, podružnica locirana v
Moravskih Toplicah, dostavlja pošiljke z
motornim kolesom ali z avtom. Občina
Moravskih Toplic je sestavljena večino iz
strnjenih vasi in električno kolo ali skuter bi
bil v takem primeru odlična priložnost za
uvedbo mobilnosti tudi na tem območju.

Nosilec dejavnosti
Nosilec ukrepa bi bila Pošta Slovenije, saj je podjetje v interesu, da uvaja
električni vozni park tudi drugod po Sloveniji, ne samo v mestnih središčih.
Varovanje okolja je v Pošti Slovenije pomemben del strategije in njene
usmerjenosti k kratkoročnim ciljam.
Ocenjena vrednost
Ocenjena vrednost električnega kolesa in skuterja je 1.500 €
Učinki ukrepa na okolje
Na področju učinkovitega okoljskega delovanja je Pošta sprejela strategijo o
ekološki učinkovitosti transporta, ki kaže potencial za dolgoročno zmanjšanje
letnih emisij toplogrednih plinov in stroškov voznega parka do leta 2030.
Strateško uvajanje okolju prijaznih vozil se je izkazalo kot zelo smiselno, tako
iz okoljskega kot finančnega vidika.
Pošta deluje tudi v številnih mednarodnih programih v okviru svetovne poštne
zveze, pri katerih se je zavezala k izpolnjevanju okoljskih ciljev, ki predvidevajo
zmanjšanje ogljikovih izpustov do leta 2020 za 20 % glede na raven leta 2008.
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5 POVZETEK
Občina Moravske Toplice je ena izmed prvih občin v Pomurju, ki je sistematično
naslovljena na problem energije in s tem povezanih izzivov. Eden izmed
najpomembnejših ključnih dejavnikov za dolgoročni razvoj usmerjenosti občine
Moravske Toplice je vsekakor energetska politika in njeno programiranje. Ti
elementi so pomembni, ker sledijo energetski politiki in okoljskim ciljem, kot so
izboljšanje kakovosti zraka, stalen razvoj občine in obenem učinkovito varstvo
podnebja.
Akcijski načrt nekako predstavlja izhodišče za doseganje končnega cilja v
sklopu pobude Evropske komisije za zmanjšanje emisij CO2 za 20 % do leta
2020. Pomen Akcijskega načrta je nenehno razvijanje, se pravi, da se mora
redno posodabljati, prilagajati tržnim razmeram, nacionalnim in evropskim
smernicam na področju učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije,
pa tudi novim predlogom in pobudam s strani občinske uprave in tudi
strokovnih organizacij.
V akcijskem načrtu smo skupaj z občino sestavili ukrepe kateri bodo pripomogli
k večji prepoznavnosti projekta PRO-E-BIKE, predvsem z organizacijo INFO
dnevov namenjenih splošni javnosti, distributerjem, uporabnikom električnih
koles. Namestitev polnilne postaje bo popestrila center Moravskih toplic in bo
prinesla pristen pridih mobilnosti. Prav tako bo Pošta Slovenije razširila krog
električnih koles na svoje podružnice, saj so z njihovo uvedbo več kot
zadovoljni in jih bodo uporabljali tudi vnaprej. Tudi z vidika stroškov, kot z
vidika zadovoljnih uporabnikov.
Za ukrepe katera so predvidena financiranja s strani občine so finančna
sredstva že rezervirana za uspešno realizacijo akcijskega načrta.
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