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eMobility
… in Primož Lemež

• Več kot 30 let kot avtomobilski novinar

• Organiziral je 20 ekoloških rallyjev, ter 
12 velikih e-mobilnostnih konferenc in 
množico manjših v Sloveniji in tujini

• Sodeloval na več kot 30 konferencah 
kot predavatelj ali penalist

• Je član Svetovnega združenja za e-
mobilnost, ter zastopnik BEM 
(Nemškega združenja za e-mobilnost) 
v Sloveniji

• Je avtor knjige “Gostilniške debate o 
e-mobilnosti”

• S svojim znanjem sodeluje s podjetji in 
vladami na področju e-mobilnosti



Emobility

Je uspel pripraviti 
prvo e-mobilnostno 
konferenco v Evropi s 
fizično prisotnostjo 
delegatov!



tradicija
• Že vse od leta 2014 Emobility vsako leto organizira 

vsaj eno e-mobilnostno konferenco letno

• Simpozij Emobility je najstarejša konferenca 
posvečena e-mobilnosti v celotni regiji in tudi širše.



Internacionalnost
… ali kako smo v Slovenijo pripeljali skoraj vse najboljše

Do zdaj so na naših dogodkih sodelovali vrhunski 
predavatelji iz:

Nemčije, Združenih Držav Amerike, Nizozemske, Norveške, 
Monaka, Švedske, Avstrije, Madžarske, Francije, Italije, 
Velike Britanije, Islandije, Belgije …, in seveda Slovenije



Država partnerica
Ki jo izpostavljamo

• Na vsaki od konferenc želimo 
izpostaviti eno od držav, ki je 
na področju uvajanja e-
mobilnosti med 
najuspešnejšimi na Svetu.

• Zato ima na konferenco 
možnost pripeljati več 
predavateljev (želimo si tri in 
sicer iz javnega, političinega 
in gospodarskega sektorja)

• Pametno se je učiti od 
najboljših in - še bolj 
pomembno - iz napak, ki so 
jih naredili drugi!



Slovenija
In predsedovanje Svetu Evropske Unije

• Slovenija od 1. junija do 31. decembra predseduje Svetu Evropske Unije …

• Le nekaj dni za našim simpozijem bo v Sloveniji potekala ministrska konferenca s predstavniki vlade 
in Evropske komislije o e-mobilnosti. Zaključna dekleracije 8. simpozija bodo zelo pomembni tudi za 
vsebino in pogovore na ministrski konferenci.

• Zato bo 8. simpozij Emobility še posebno pomemben!



Država partnerica - POLJSKA



Sodelujoče države na Simpoziju Emobility

Norveška, 
Švedska, 
Nemčija, 
Češka, 
Nizozemska, 
Poljska, 
Velika
Britanija,
ZDA, 
Hrvaška, 
Italija, 
Monako, 
Belgija, 
Francija, 
Španija,
Slovenija …



Vsebina  
8.simpozija emobilnosti



Tehnologije
…ki poganjajo emobilnost

• Avtomobili in ostala prevozna
sredstva

• Baterije

• Elektromotorji

• Infrastruktura (zasebna in javna)

• Avtonomna vožnja

• Umetna inteligenca

• Politike za spodbujanje e-
mobilnosti

• Avtomobilski klubi



Štirje glavni sklopi konference
Infrastru-
ktura
V2G

Poštene
cene
javnega
polnjenja

Umetna
inteligenca

AV

Dostava in 
javni promet

Transport kot
storitev

Prevozna
sredstva
Avtomobili, 

dostavna vozila, 
tovornjaki, avtobusi

Navtika

Letalstvo

Mikromobilnost

Baterije

Politike e-
mobilnosti

Ženske v e-
mobilnosti

Pravica do 
električnega 
priključka



Politike
Ki spodbujajo emobilnost

• Finančna 

• Pozitivna 
diskriminacija

• Primeri dobre 
in slabe prakse



Prijateljstvo 

… oziroma kako postati prepoznavnejši



Višina prijateljstva

40.000 

EUR
20.000 
EUR

3.000
EUR

30.000 
EUR

10.000 
EUR

DIAMANTNI
PRIJATELJ

ZLATI
PRIJATELJ

SREBRNI
PRIJATELJ

BRONASTI 
PRIJATELJ

PRIJATELJ
PRIJATELJ



VSEBINSKO PRIJATELJSTVO

• Predavanja v plenarnem delu:

• 30 minut (dijamantni)

• 20 minut (zlati)

• 15 minut (srebrni)

• 10 minut (bronasti)

• “Prijatelji” pa bodo lahko 
sodelovali tudi na panelih



Prezentacija 
Podjetij in organizacij

• Razstavni prostor

• Promocije 

• B2B srečanja

• Predavanja za manjše 
skupine

One more 
thing …



Promocija

• Transparenti

• Zastave

• Video promocija

• Logotip na vseh 
oglasih in promocijskih 
sporočilih za 
konferenco

• Logotip na uradni 
spletni strani dogodka



KONTAKTI

www.emobility.si
primoz.lemez@emobility.si 
+386 69 675 363 

CEO

anze.lemez@emobility.si
+386 41869 00

Local mobility

sonja.litaj@emobility.si
+386 41869 00

Communication Director


