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Spoštovani direktor Kemijskega inštituta,  

Gospe in gospodje,  

 

Zelo sem se razveselil povabila prof. dr. Jamnika, da se udeležim današnje 

slovesnosti. Pravzaprav sem vesel vsakega povabila iz domovine, a današnjega sem 

bil še prav posebno. Zato ker je dokaz iskanja poti iz krize preko odličnosti, dokaz, 

da pogumne odločitve gradijo prihodnost. In odločitev o gradnji Preglovega 

raziskovalnega centra je bila pogumna odločitev.  

 

Tudi tega, zakaj bo znanost in z njo raziskovalna dejavnost, vedno imela posebno 

mesto v mojem srcu, mi verjetno ni treba razlagati posebej. Niti ne, da je tesno 

povezana z reševanji problemov okolja, in da mi znanje in znanstva, ki sem jih 

pridobil v prejšnjem mandatu močno pomagajo pri iskanju odgovorov na izzive, s 

katerimi se soočam in soočamo. In ni jih malo.    

 

Spremembe proizvodnih in potrošnih navad, v katere smo nekako ujeti, so nujne. 

Neizogibne. Naša naloga je, da jih predvidimo, se nanje ustrezno pripravimo in jih 

spremenimo sebi v prid. 

 

Zakaj so nujne in neizogibne? Prebivalstvo bo predvidoma v času naslednje 

generacije, tridesetih let, priraslo za dve milijardi, kar je več, kot je bilo celotno 

prebivalstvo na planetu na začetku prejšnjega stoletja. V dveh tednih za 

prebivalstvo Slovenije. In obstajajo ocene, da se bo že do leta 2030 število 

potrošnikov v srednjem potrošnem razredu, povečalo za 3 milijarde – potrošnikov, 

ki še danes živijo na robu revščine. A že danes, se tako na svetovni kot tudi na vseh 

ostalih ravneh, od evropske, nacionalne do lokalne, soočamo z izzivi, kot so 

podnebne spremembe, upadanje biotske raznovrstnosti, uničevanje ekosistemov, 

pomanjkanje vode, onesnaženost zraka in zemlje. Zanemariti vsa ta dejstva bi bilo 
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usodno, ne samo za planet in nas same, ampak tudi za prihodnjo konkurenčnost 

evropskega gospodarstva.  

 

Naše gospodarstvo še vedno pretežno deluje v skladu s pravili, vzpostavljenimi v 

obdobju, ko je bilo virov obilo, njihova cena pa zanemarljiva. Ker živimo v krajih, 

ki so intenzivno poseljeni, v času, ko se cene virov močno povečujejo in 

predstavljajo v strukturi cene bistveno večji delež od stroškov dela in ker je Evropa 

kontinent, ki je pri različnih virih, ki jih vgrajujemo v naše proizvode, močno 

uvozno odvisen (od energije, do surovin in redkih rudnin), je to osrednje vprašanje 

naše konkurenčnosti. Ne le v prihodnosti, ampak že danes.  

 

Zato je učinkovito ravnanje z viri in preusmeritev iz današnjega linearnega modela 

gospodarstva, kjer izkopavamo in predelano uporabimo in na koncu zavržemo, na 

krožno gospodarstvo, kjer odpadek enega industrijskega sektorja postane surovina 

drugega, nujna in neizogibna. Zgraditi moramo trajnostno naravnano industrijo, ki 

bo uspešno delovala še mnogo let.  

 

Odvisni smo od narave in smo del narave, zato je smiselno živeti z njo v sožitju in 

ne delovati proti njej in s tem proti nam samim.  

 

Kot verjetno veste, je Evropska unija pred dnevi zaključila razpravo o proračunu za 

obdobje 2014-2020. Evropska komisija je predlagala bistveno okrepitev sredstev za 

raziskave in inovacije v novem programu Obzorje 2020. Osredotoča se na uspešen 

izhod iz krize, ustvarjanje trajnostne rasti in več delovnih mest ter krepitev položaja 

Evrope kot gonilne sile znanosti in ustvarjalnosti. Komisija predlaga, da naj bi 

najmanj 60% sredstev neposredno ali posredno naslavljalo okoljske in podnebne 

probleme. Poenostavljena struktura je upodobljena v treh stebrih, povezanih s 

prednostnimi nalogami: odličnost v znanosti, vodilni položaj v industriji in 

družbeni izzivi.   



4 

 

 

Uspešen prenos rezultatov raziskav v učinkovite industrijske rešitve na trgu je še 

vedno kronični problem evropskega gospodarskega prostora. Zato želimo 

spodbujati javno-zasebna partnerstva in skupne tehnološke pobude, ki bi 

omogočile, da naslovimo ta problem.  

 

Omenim naj dva predloga, ki sta pomembna tako za vašo znanost, kot tudi za 

reševanje okoljskih vprašanj z vašo pomočjo.  

 

Javno zasebno partnerstvo SPIRE ima za cilj močno izboljšanje energetske 

učinkovitosti in učinkovitosti ravnanja z viri. Gre za partnerstvo s ključnimi 

deležniki iz osmih različnih proizvodnih sektorjev s predvidenim proračunom 2 

milijardi evrov, pol od tega iz evropskih sredstev.  

 

Skupna tehnološka pobuda, ki vključuje partnerje s področja bioindustrije, pa bo 

naslovila vprašanja prehranske varnosti, posredne spremembe namembnosti 

zemljišč in izgube biotske raznovrstnosti zaradi naraščajoče uporabe biomase za 

industrijske in energetske namene. Predvideni proračun je 3.8 milijarde evrov, od 

tega 1 milijarda iz programa Obzorje 2020. Za uspeh obeh pobud je aktivna 

vključitev kemijske stroke ključnega pomena.  

 

Naj zaključim. Z velikim zanimanjem še vedno spremljam novosti na področju 

znanosti in raziskav. Tudi v Sloveniji. In veseli me, da se to področje razvija in da se 

lahko pohvalimo z mnogimi uspehi, o čemer pričajo tudi vsakoletne Preglove 

nagrade za izjemne znanstvene dosežke, ki gredo v roke najboljšim med 

najboljšimi. Dovolite mi, da ob tej priložnosti nagrajencu iskreno čestitam.  

 

Kemijski inštitut seveda že dolgo ni več raziskovalna institucija, ki bi se lahko 

ponašala le z ugledom, ki si ga je pridobila v domačem prostoru. Vaše ime 
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spoštljivo izgovarjajo marsikje po svetu. O tem priča tudi uspešna povezanost v 

evropski prostor in sredstva, ki so bila v preteklosti pridobljena iz okvirnih 

programov. Z novimi prostori, z novo raziskovalno opremo, predvsem z novim 

zmogljivim transmisijskim mikroskopom s Cs korekcijo, se vaša vloga doma, v 

regiji in svetu le še utrjuje.  

 

Želim vam še naprej uspešno delo in vesel sem, da ga danes nadgrajujemo skupaj. 

Hvala tudi, da ste nove prostore zgradili upoštevajoč načelo energetskega 

varčevanja.  

 

In seveda … hvala vsem za pozornost. 

 


