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Spoštovani minister,  spoštovani župan,  
gospe in gospodje,  
 
Z velikim veseljem sem se odzval povabilu na današnjo 
slovesnost. Odprtje polnilnega mesta za električne avtomobile se 
dotika ključnih področij našega življenja, kot so transport, 
zdravje, podnebne spremembe, in nenazadnje področja, s 
katerim se dnevno ukvarjam tudi sam, torej okolja.  
 
Vse bolj očitno postaja, da bo vzorce obnašanja, ki so del našega 
vsakdana, predvsem v razvitem svetu, tako na strani proizvodnje, 
kot tudi na strani potrošnje, treba spremeniti. Dvajseto stoletje je 
zaznamovala hitra rast prebivalstva, ki se je na planetu povečalo 
za štirikrat in še mnogo hitrejša rast porabe različnih virov, od 
energije, surovin in vode, do zemlje in bogastva oceanov. Ni 
dolgo nazaj, ko so nas na šolah učili, da sta zrak in voda prosti 
dobrini, torej dobrini, ki ju imamo v izobilju in ki nimata cene. 
Kako dragocena dobrina je voda, predvsem čista pitna voda, je 
danes bolj ali manj jasno vsakomur in kako dragocen postaja čisti 
zrak, ki ne obremenjuje našega zdravja, tudi večini.  
 
Ko smo pred približno pol leta v Komisiji sprejeli naš načrt za 
pot v trajnostno naravnano, zeleno gospodarstvo, ki temelji na 
učinkovitem ravnanju z viri, je bil del analize posvečen tudi 
sektorjem, ki najbolj vplivajo na rabo virov. Skoraj 80 odstotkov 
celotne rabe virov je rezultat naše aktivnosti na področjih 
prehrane, mobilnosti in bivalnih prostorov. Zato so to področja, 
sektorji dejavnosti, ki jim bomo pri oblikovanju bodočih okolju 
prijaznih politik posvetili posebno pozornost.  
 
Če želimo trajnostno naravnano prihodnost, je torej nujno 
nasloviti tudi vprašanje mobilnosti, prometa oziroma transportne 
dejavnosti. 
 



Dandanes je promet močno odvisen od naftnih derivatov, in kot 
tak predstavlja tudi ogromen vir emisij. Naš izziv je zato 
pomagati prometnemu sektorju pri iskanju tovrstnih rešitev, ki 
bodo omogočile prehod v trajnostno naravnano prihodnost, ne 
da bi pri tem žrtvovali njegovo učinkovitost, ki je v funkciji 
ohranjanja in krepitve konkurenčnosti gospodarstva nasploh. 
Vsakršna odvisnost, tudi in predvsem odvisnost od nafte, je vir 
nestabilnosti in tveganj. Zanesljive alternative morajo postati 
realnost. 
 
Evropa je pripravljena prevzeti vodilno vlogo na poti k 
zanesljivim in trajnostnim alternativam. Že zdaj so mnoga 
evropska podjetja na svetovni ravni vodeča v infrastrukturi, 
logistiki, sistemih upravljanja s prometom in proizvodnji 
prometne opreme. 
 
Kot veste, vedno več ljudi živi v mestih in naša mesta postajajo 
vse bolj onesnažena. To povzroča negativne vplive na lokalno 
okolje. Izpusti ogljikovega dioksida, prašnih delcev, dušikovih 
oksidov, pritalnega ozona, hrup, ki ga povzroča promet ... vse to 
vpliva na naše bivalne pogoje, na naše zdravje in zdravje našega 
okolja. Ti izzivi ne smejo ostati neodgovorjeni in eden od 
potrebnih odgovorov je tudi celovita strategija za goriva, in 
konkretna dejanja, ki bodo usmerjena v postopno nadomeščanje 
uporabe fosilnih goriv z alternativnimi viri energije. 
 
Konec letošnjega leta bomo v Komisiji obravnavali pobudo, ki 
naj bi omogočila prehod v sistem čistega prometa v Evropi. Gre 
za zagotavljanje minimalnega obsega infrastrukture za glavna 
alternativna goriva po vsej Evropi. Električni pogon je v bližnji 
prihodnosti najresnejša možna alternativa motorju z notranjim 
izgorevanjem. Seveda je toliko čist, kolikor je čista mešanica 
primarnega energetskega vira iz katere elektriko proizvajamo. A 
brez dvoma, že brez pozelenitve te energetske mešanice, ki je 



seveda nujna, prinaša pomembne koristi – čistejši zrak in manj 
hrupa v mestnih središčih in tudi zmanjšanje odvisnosti od nafte.  
 
Elektrifikacija cestnega prometa zato lahko radikalno spremeni 
način organizacije mobilnosti, še posebej v mestnih okoljih. Čisti 
in tihi avtobusi in dostavna vozila bi izboljšali tako podobo 
javnega prevoza kot tudi življenje v mestih. To bi prispevalo k 
občutno manj onesnaženim, bolj zelenim in dostopnim mestom, 
kot smo jih v Komisiji predvideli tudi v našem Akcijskem načrtu 
o mobilnosti v mestih, sprejetim leta 2009. 
 
Tehnične in ekonomske negotovosti so seveda še vedno zelo 
velike. Kar trenutno potrebujemo, je krepitev podpore nujnemu 
tehnološkemu razvoju in utrjevanje poti za marketinško uvajanje 
teh tehnologij v Evropi, kar bi okrepilo tudi naš vodilni položaj v 
svetu. 
 
Zato današnjemu dogodku in tudi projektu polnilne 
infrastrukture za baterijska električna vozila, ki trenutno 
vključuje šest občin, pripisujem velik pomen. Morda navidezno 
majhen prispevek, ki pa prinaša pomembne spremembe v naše 
proizvodne ter potrošniške vzorce in navade. In tu se zgodba o 
prehodu v trajnostno naravnano prihodnost lepo zaokroži nazaj 
v svoj uvod. Se še spomnite ... Vse bolj očitno postaja, da bo 
vzorce obnašanja, ki so del našega vsakdana, treba spremeniti. 
 
Hvala vsem, ki tvorno prispevate k tem spremembam in seveda 
čestitke občini Kamnik za to novo pridobitev. 
 
Hvala za pozornost!  
 
  
 


