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Izpusti CO  v EU
glede na

prevozna
sredstva 

TRAJNOSTNA MOBILNOST
= ZELENI PROMET

 
Z naraščanjem prometa naraščajo

raba energije, onesnaženost zraka in
druge posledice, ki negativno

vplivajo na človekovo bivanje in
zdravje. Osnovni cilj trajnostne
mobilnosti je, da razmislimo in

upoštevamo, s katerim prevoznim
sredstvom opravimo določeno pot,

kdaj in kolikokrat. Pri tem gre za
naše vsakdanje poti, kot so pot v šolo,

na delo, v trgovino, ali pa za občasne
poti, kot so obiski, izleti in potovanja.

Hoja, kolesarjenje in prevoz z
javnim potniškim prometom so

zabavni za ljudi in dobri za okolje.

 avtomobili: 60.7 %
 težka tovorna vozila: 26.2 %
 lahka tovorna vozila: 11.9 %
druga motorna vozila: 1.2 %

Od tega:

Električna vozila so  dobrodošla
alternativa »navadnim«
avtomobilom z motorjem z
notranjim izgorevanjem. Z
električnim vozilom porabimo
manj končne energije in imamo z
njim manj stroškov kot z
navadnim avtomobilom, z njegovo
uporabo pa prispevamo  k
boljšemu zraku in zmanjšanju
hrupa. Vozniki električnih vozil
lahko postavijo tudi sončno
elektrarno za samooskrbo z
elektriko.

Cestni promet je drugi največji vir
izpustov toplogrednih plinov v
Evropski uniji (EU), takoj za
proizvodnjo električne energije. V
EU  prispeva približno petino vseh
izpustov CO  . 

ODTIS CO  :
PROMET
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Pri porabi 1 litra dizelskega
goriva nastane 2,65 kg CO . Pri

porabi 1 litra bencina nastane
2,37 kg CO .
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avto motor vlak avtobus avto (zelena
energija)

kolo hoja

28.6 g 17.7 g119.6 g
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čistumazan

= grami CO   na osebo za vsak prevoženi kilometer 

= potreben prostor na potnika  (m  )
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243.8 g

9.7

Primerjava izpustov CO   in potrebnega
prostora, na potnika glede na vrsto prevoza

KAJ LAHKO STORIŠ?

PEŠ SE DALEČ PRIDE.

Veliko ljudi kratke poti (npr. pot do sosednje trgovine) opravi z
avtomobilom. S hojo in kolesarjenjem je na cesti mogoče zmanjšati število
vozil. Z načrtovanjem lahko veliko družin prepolovi uporabo avtomobila
in s tem prihrani denar (manj goriva in popravil) ter zmanjša izpuste
toplogrednih plinov. 

UPORABLJAM JAVNI POTNIŠKI PROMET.

V šolo ali na družinski izlet se odpelji z avtobusom ali vlakom. Potniški
promet v relativno kratkem času in z nizkimi stroški prepelje veliko
potnikov. Avtobus, ki prepelje do 50 potnikov, v dolžino zasede toliko kot
trije avtomobili s skupaj 12 potniki.

POTUJ ZELENO! HODI. KOLESARI. 
VOZI SE Z JAVNIM PROMETOM. 
DELI. SPREMINJAJ.

Kolikšen je tvoj izpust CO   

Projekt EKOŠOLA MERI ODTIS CO   
sofinancirata Eko sklad in MOP.
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DO CILJA LAHKO PRISPEMO SKUPAJ!

Danes se kar 50 % prebivalstva v svojih avtomobilih vozi samih.
Avtomobile uporabljamo na kratkih in dolgih razdaljah, največkrat pa se v
avtu pelje le ena oseba. Čedalje bolj se uveljavlja souporaba vozila, na
primer med sodelavci iz službe. Če si avto delita dve osebi, se izpusti CO
prepolovijo, če si ga delijo 4 osebe, pa se zmanjšajo za tri četrtine.
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IDEALNO VOZILO? KOLO!

Kolo nam omogoča mobilnost, zabavo in rekreacijo obenem. Je idealno
zeleno vozilo, saj ne oddaja nikakršnih izpustov CO  , hkrati pa pripomore
k zdravju posameznika. V večjih mestih si je mogoče kolo izposoditi ter se
z njim odpeljati na delo, v šolo ali po opravkih, oddati pa ga je mogoče na
več lokacijah po mestu. 
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glede na to, katero vrsto
prevoza najbolj pogosto
uporabljaš za pot v šolo?


