
Pridružite se nam na OKOLJSKEM POSVETU  
ob prihodu VODIKOVEGA AVTOBUSA v Slovenijo in poteku delavnic H2STUDENT  
 

JIVE 2 Srednja in Vzhodna Evropa - Turneja vodikovega avtobusa v Sloveniji  
[17. - 22. november 2022 ] 
 
Območje Severnojadranskih držav, ki se združjejo v Vodikovi dolini Severnega Jadrana (NAHV – North 
Adriatic Hydrogen Valley), ima v pripravi številne projekte, s pomočjo katerih se bo proizvajalo in 
uporabljalo zeleni vodik in s tem proaktivno  podprlo evropski energetki prehod. V okviru tega financira 
Evropska unija promocijski projekt “JIVE 2 CEE Hydrogen Bus Roadshow” - predstavitev avtobusa na 
vodik po skrbno izbranih mestih v Srednji in Vzhodni Evropi.  
 

Ob prihodu vodikovega avtobusa v Slovenijo in začetku njegove 7-dnevne turneje po državi vljudno 
vabljeni v četrtek, 17. novembra 2022, ob 9.uri v Tolmin na okoljski posvet na temo možnosti uporabe 
vodikovih tehnologij za potrebe avtobusnih prevozov ter ogled avtobusa na vodik. Prav tako si boste 
udeleženci posveta lahko ogledali zaključek izobraževalne delavnice na temo vodika H2STUDENT, ki bo 
potekala vzporedno na Gimnaziji Tolmin.  
 

9:00 – 10:30   OKOLJSKI POSVET | Kinogledališče Tolmin 
Mestni trg 5, Tolmin 

• Maša Klavora, podžupanja v funkciji županje občine Tolmin 

• mag. Nevenka Volk Rožič, direktorica GZS Severno Primorske 

gospodarske zbornice, Nova Gorica 

• Uroš Vajgl, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor 

• Matjaž Valant, prorektor, Univerza Nova Gorica 

• Vesna Kučan Polak, sekretarka, Hrvaškega združenja za vodik  

• Rodolfo Taccani, Univerza v Trstu 

• Aivars Starikovs, vodja projekta »JIVE 2 CEE Hydrogen Bus«,  

predsednik latvijskega združenja za vodik in član upravnega odbora 

Hydrogen Europe  

• Patrick Cnubben, vodja za vodik, New energy coalition  

• Ryo Ujimoto, vodja poslovnega razvoja, CaetanoBus  

• Tim Evison, podpredsednik uprave Clean Hydrogen Messer Group 

• Aleksander Gerbec, direktor ECUBES  

 
Za udeležbo na dogodku je obvezna predhodna prijava preko spodnje elektronske prijavnice.  
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest do srede, 16.11.2022 (do 15h).   

 
10:30  vožnja z avtobusom na vodik do šole in ogled zaključka delavnice 

H2STUDENT – tekmovanje ekip  
 
Avtobus na vodik bo svojo turnejo po Sloveniji začel v Tolminu v četrtek, 17. novembra 2022, v sklopu 
širše turneje v regiji Srednje in Vzhodne Evrope.  
 
V času te turneje bodo v Tolminu, Kanalu ob Soči in Desklah potekale delavnice izobraževalno - 
mentorskega programa H2STUDENT. 
 
 



 
 
 
PROJEKT SO OMOGOČILI: 

GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica | Zavod za zeleni razvoj Soške doline | 
Ecubes | H2STUDENT in Fakuleta za logistiko, Univerze v Mariboru | Nomago | CaetanoBus | Toyota | 
Toyota Tsucho Europe | Messer | Salonit | HSE | Hydrogen Europe| Element Energy 
 
Namen turneje vodikovega avtobusa – projekt “JIVE 2 CEE Bus Road Show” - je omogočiti predstavitev 
vodikove tehnologije in ponuditi mestom, da se z njo seznanijo, jo preizkusijo ter jo postopoma tudi 
začnejo uvajati. 
 
Od Srednje in Vzhodne Evrope preko Poljsko-baltske regije do Jugovzhodne Evrope 
Predstavitve bodo pokrivale tri geografsko različne regije. Prva bo pokrivala območje držav Srednje in 
Vzhodne Evrope, druga Poljsko-baltsko regijo, tretja pa področje Jugovzhodne Evrope. Prvi roadshow se 
bo začel 17. novembra 2022 v Sloveniji, zadnja dva roadshowa pa naj bi se začela predvidoma 
marca/aprila 2023. Mobilna črpalka za gorivo bo sledila avtobusnemu roadshowu. Vsak postanek v 
državi bo trajal en teden, vključno s prevozom in namestitvijo/demontažo. 
 
Video napovednik:  https://m.youtube.com/watch?v=Cxpm-NLx4Uo&feature=youtu.be  

 
Sodelujoči pri organizaciji: 

• organizator dogodka v Sloveniji je GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica. 
v sodelovanju z agencijo Prima Komunikacije d.o.o. 

• Hydrogen Europe z izvajalcem H2LV (Hydrogen Latvian Association) 

• Element Energy 

• Nacionalni koordinator v Sloveniji je podjetje ECUBES Technology d.o.o. zadolžen za izvedbo 

turneje vodikovega avtobusa in z njim povezanih promocijskih aktivnosti v Sloveniji, vključno z 

delavnicami 

• Izobraževalno-mentorski program H2STUDENT izvaja Univerza Maribor, Fakulteta za logistiko, 

Celje ob podpori Zavoda za zeleni razvoj Soške doline 

• Ponudniki avtobusov/OEM in mobilnih polnilnic vodika: 

▪ Caetano zagotavlja avtobus na vodikove gorivne celice (FCB), 
▪ Messer zagotavlja mobilni HRS in 
▪ Toyota zagotavlja vozilo na gorivne celice (FCV), Toyota Mirai 
▪ Družba NOMAGO izvaja prevoze po Sloveniji 

• Salonit Anhovo d.d. – Vodikova dolina Severnega Jadrana 

• HSE – Holding Slovenske elektrarne d.o.o. - Vodikova dolina Severnega Jadrana 

• Hydrogen Europe bo tesno sodeloval z nacionalnimi koordinatorji za izvajanja dejavnosti v vseh 

mestih. 

 
Dogodki sovpadajo s okoljsko konferenco COP27. 
Dogodki sovpadajo z evropskim letom mladih 2022. 

https://m.youtube.com/watch?v=Cxpm-NLx4Uo&feature=youtu.be 

