KONZORCIJ OBČIN, KI AKTIVNO DELUJEJO NA PODROČJU ELEKTRIČNE MOBILNOSTI
PRISTOPNO PISMO

Občina

pristopa h Konzorciju slovenskih občin, ki aktivno delujejo na področju električne mobilnosti.

Električna mobilnost postaja, tako zaradi odvisnosti od uvoza fosilnih goriv kot zaradi onesnaženosti
zraka in cene energentov, vedno bolj pomembna. Zato strategije in dokumenti na nivoju EU in v
Sloveniji temu področju napovedujejo vedno večji razvoj. Prav tako je razvoj področja električne
mobilnosti zajet tudi v novi finančni perspektivi EU.
Občine so pri razvoju električne mobilnosti v Sloveniji zelo pomembne. Ustvarjajo lahko pogoje za
njeno hitrejšo širitev. Hkrati z uvajanjem električnih vozil v vozne parke službenih vozil občin in javnih
podjetij veliko pripomorejo tudi k dobremu zgledu. S tem prav tako izpolnjujejo zakonodajne obveze
po uvajanju alternativnih gorivih in znižujejo stroške za goriva.
Pri razvoju električne mobilnosti, nakupu električnih vozil in postavitvi polnilnic za električna vozila, v
povezavi z zelenim javnim naročanjem ter pripravi akcijskih načrtov za trajnostno mobilnost, se
pojavljajo številna vprašanja in dileme, ki so posledica še ne zadostnih izkušenj na tem področju.
V ta namen je Energetska agencija za Podravje, v sodelovanju s Konzorcijem slovenskih energetskih
agencij, v okviru evropsko sofinanciranega projekta ELEKTRIČNA MOBILNOST DELUJE! (EMOBILITY
WORKS!) dala pobudo za ustanovitev Konzorcija slovenskih občin, ki aktivno delujejo na področju
električne mobilnosti.
Namen konzorcija je izmenjava izkušenj in idej ter pridobivanje novih znanj in informacij, povezanih z
električno mobilnostjo. Koordinator konzorcija je Energetska agencija za Podravje – zavod za
trajnostno rabo energije. Kontaktne točke so vse energetske agencije v Sloveniji.
Sodelovanje v konzorciju je brezplačno, prične se s podpisom Pristopnega pisma. Občine, članice
konzorcija, bodo redno dobivale informacije o razvoju tega področja v Sloveniji in EU, se lahko
udeleževale srečanj in izobraževanj ter koordinatorju konzorcija posredovale vprašanja in pobude.
Koordinator bo s pomočjo zunanjih sodelavcev in evropskih partnerjev skušal postavljena vprašanja
in pobude reševati. Obveznost sodelujočih občin je najmanj enkrat na leto udeležiti se srečanja
konzorcija. Izstop iz konzorcija je mogoč s podajo izstopne izjave.
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