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Zadeva: Evidentiranje člana v medresorsko delovno skupino za pripravo Strategije na 

področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi 

v prometnem sektorju 

 

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv Ministrstva za infrastrukturo k imenovanju 

predstavnika SOS v medresorsko delovno skupino za pripravo Strategije na področju razvoja 

trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem 

sektorju. 

 

Lani je bila v Uradnem listu EU objavljena Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 22.10.2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, katere glavna cilja 

sta zmanjšati odvisnost od nafte in ublažiti negativen vpliv prometa na okolje.  

 

V členu 3 Direktiva 2014/94/EU nalaga državam članicam EU, da morajo do 18.11.2016 sprejeti 

»nacionalni okvir politike za razvoj trga v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju 

ter za vzpostavitev ustrezne infrastrukture«, ki mora vsebovati: 

- oceno trenutnega stanja in prihodnjega razvoja trga v zvezi z alternativnimi gorivi v 

prometnem sektorju, tudi v zvezi z možnostjo njihove hkratne in kombinirane uporabe, ter 

vzpostavljanja ustrezne infrastrukture za goriva, pri čemer se, kadar je ustrezno, upošteva tudi 

čezmejna neprekinjena pokritost in 

- nacionalne cilje v zvezi z razvojem elektro mobilnosti, uporabe vozil na stisnjen in 

utekočinjen zemeljski plin ter vodika. 

 

Ukrepi na tem področju so lahko različni, zato je potrebno ustanoviti medresorsko delovno 

skupino, ki bo pripravila Strategijo RS na tem področju. 

 

Glede na to, da so določeni ukrepi povezani tudi z aktivnostmi na področju lokalnih skupnosti, 

je predlagano, da v delovni skupini sodeluje tudi predstavnik občin oz. Skupnosti občin 

Slovenije. 

 

Skupnost občin Slovenije se v ta namen obrača na občine članice SOS, da predlagajo 

kandidatko/kandidata za imenovanje v omenjeno delovno skupino. Predlagani mora 

poznati in imeti izkušnje in znanja s tega področja.  

 

Naloge in dolžnosti člana: 



 

 aktivno sodelovanje in redna udeležba na sejah in sestankih delovne skupine 

 zastopanje mnenj in stališč ter predlogov lokalnih skupnosti 

 dolžnost obveščanja v obliki kratkih poročil s seje oz. sestankov skupine in jih redno 

posredovati Sekretariatu SOS 

Predlogu je potrebno predložiti: 

 ime in priimek, naziv kandidata, 

 stopnjo izobrazbe, poklic, naziv organizacije, kjer je kandidat zaposlen in delo, ki ga 

opravlja, 

 kratko utemeljitev, 

 telefonsko in faks številko ter elektronski naslov. 

Predlog mora vsebovati vse podatke in dokazila, navedene v pozivu.  

Evidentiranje je odprto vključno do četrtka, 9.7.2015. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. 

Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali 

skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03. 

 

S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 

Generalna sekretarka  
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