
ALI BODO ELEKTRIČNI AVTOMOBILI PREVZELI SVET? 

 

Obisk Centra trajnostne mobilnosti v Kranju nam je “odprl oči” in nam predstavil 

glavni cilj  različnih načinov električne in trajnostne mobilnosti. 

 

Avtorice: Erika Mravlja, Anika Civardi, Katja Janša, Tadeja Gergolet 

Velik del našega vsakdana predstavlja premikanje s pomočjo prevoznih sredstev, ki 

neizogibno onesnažujejo okolje. Ob naraščanju zavesti o posledicah onesnaževanja je bil tudi 

v Kranju ustanovljen Center trajnostne mobilnosti, ki se zadnja štiri leta ukvarja z izposojo 

električnih avtomobilov - car sharingom. Z namenom ozaveščanja smo v sredo, 11. maja 2022, 

v sklopu projekta Zeleni SIjAj obiskali ta center, kjer nas je sprejel predstavnik podjetja Miha 

Juvan.  

V času obiska nam je predstavil delovanje Centra trajnostne mobilnosti in vse možnosti, ki jih 

ta ponuja: izposojo e-koles, e-tricikla, brezplačen prevoz z mini električnim avtobusom 

Kranvajem in souporabo električnih avtomobilov, t.j. car sharing. Mi pa smo mu med tem 

zastavile nekaj vprašanj na temo souporabe električnih vozil. 

1.KOLIKO ČASA DELUJE VAŠA ORGANIZACIJA V KRANJU? 

Podjetje deluje že šest let, v Kranju pa je prisotno štiri leta. 

2.NA KOLIKO LOKACIJAH V KRANJU JE MOŽNA IZPOSOJA ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV - 

CAR SHARING? 

V Kranju so štiri postaje z električno polnilnico namenjene car sharingu. 

3.KATERE PREDNOSTI OPAZITE PRI CAR SHARINGU? 

Prednosti pri car sharingu so brezplačna in zagotovljena parkirna mesta za električne avtomobile ter 

bolj ekološka uporaba, torej manj emisij CO2 v ozračju, posledično manjši učinek tople grede. 

4.ALI JE IZPOSOJA BOLJ POGOSTA ZA KRAJŠE ALI DALJŠE RAZDALJE? 

Izposoja je bolj pogosta za krajše razdalje, saj se, predvsem v centru mesta, splača zaradi pomanjkanja 

parkirnih prostorov. Turisti na primer izkoristijo car sharing za prevoz iz hotela ali letališča. 

5.ALI JE PANDEMIJA ZMANJŠALA ZANIMANJE ZA IZPOSOJO ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV? 

Pandemija je seveda zmanjšala izposojo električnih avtomobilov, ker ni bilo možno prehajanje med 

občinami, upad pa je bil še bolj opazen pri izposoji koles. Po pandemiji se je zanimanje za izposojo 

ponovno povečalo in postaja del vsakdana prebivalcev Kranja. 

6.KAJ SE ZGODI V PRIMERU PROMETNE NESREČE? 

Pred uporabo je obvezno podpisati pogodbo, v katero je vključeno tudi zavarovanje, ki krije voznika v 

primeru nesreče.  

 



Preizkusili smo vožnjo s Kranvajem. 

(Foto: B. Božnar) 

Prejeli smo certifikat o preizkusu trajnostnih 

načinov mobilnosti (Foto: B. Božnar) 

Souporaba električnih avtomobilov, ki je v Kranju možna na štirih z električnimi polnilnicami 

opremljenih lokacijah, predstavlja hitro in enostavno izposojo avtomobila ter je zasnovana v 

skladu z načeli trajnostnega sobivanja. Prednosti pri car-sharingu so brezplačna in 

zagotovljena parkirna mesta za električne avtomobile ter bolj ekološka uporaba, torej manj 

emisij CO2 v ozračje, posledično manjši učinek tople grede. Poleg tega so električni avtomobili 

tišji in njihovo vzdrževanje je cenejše, predvsem kar zadeva ceno polnjenja. Zaradi povečane 

uporabe in vse večjega zanimanja prihajajo na dan tudi določene pomanjkljivosti, kot so na 

primer dolg čas polnjenja in omejeno število polnilnic. Danes je treba upoštevati tudi dejstvo, 

da bo v kratkem potrebno plačati elektriko, kar predstavlja še dodaten strošek za uporabnike. 

Hkrati pa tudi elektrika ni ravno popolna rešitev, kajti za pridobivanje električne energije 

potrebujemo energijske vire, ki pa so obnovljivi in neobnovljivi. Prekomerna uporaba bi torej 

lahko povzročila pomanjkanje neobnovljivih virov energije, kot so premog, nafta, zemeljski plini 

ipd. 

Z namenom trajnostnega sobivanja je car sharing namenjen vsem ljudem, ki želijo znižati 

stroške svoje mobilnosti in prispevati k čistejšemu okolju. Najbolj primeren je za prebivalce 

mest, ki bi obliko takšne mobilnosti uporabljali za krajše razdalje po mestu in hkrati za tiste, ki 

se večkrat srečujejo s problemom pomanjkanja parkirišč pred stanovanjskimi objekti, pred 

nakupovalnimi središči in pred drugimi javnimi ustanovami. Z uporabo električnih avtomobilov 

imajo namreč zagotovljena, brezplačna parkirna mesta. 

Z informacijami, ki so nam jih med obiskom Centra trajnostne mobilnosti podali, smo tudi sami 

prišli do zaključka, da električna vozila lahko bistveno pripomorejo k čistejšemu okolju v mestih. 

Da bi se nam predstavljeno bolj  vtisnilo v spomin, so nam izkušnjo popestrili tako, da smo 

lahko preizkusili trajnostne načine mobilnosti. Obisk se nam je zdel poučen in bi ga predstavile 

kot nekakšen poziv k uporabi trajnostnih načinov mobilnosti.  

 

 


