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VeËje koncentracije ozona so zaradi
speciﬁËnosti nastanka opazne zunaj mesta
in ne v mestnem srediπËu. Promet pa je tudi
eden izmed glavnih virov ogljikovega dioksida
(CO2), najpomembnejπega toplogrednega
plina, ki najveË prispeva h globalnemu
ogrevanju Zemlje. V Ljubljani veË kot 30
odstotkov vseh emisij CO2 prispeva promet.

Onesnaæevala
iz prometa so
zdravju πkodljiva.
Duπikovi oksidi − draæijo dihalne poti,

Promet je eden
izmed glavnih virov
onesnaæevanja zraka,
vzrok podnebnih
sprememb, telesnih
poπkodb in tudi smrti.
Prometno onesnaæenje se odraæa predvsem v
emisijah duπikovih oksidov (NOX ), ogljikovega
monoksida (CO), hlapnih organskih spojin
(benzena, ogljikovodikov) in trdnih delcev.
V toplejπem obdobju leta ob moËnem
sonËnem sevanju se tem πkodljivim snovem
pridruæi πe ozon, ki nastaja v fotokemiËnih
reakcijah ob prisotnosti lahkohlapnih
organskih spojin in NOX.
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zmanjπujejo imunsko odpornost, poveËujejo
pogostost astmatiËnih napadov in nastanek
pljuËnih infekcij.

Ogljikov monoksid − povzroËa dihalne
in kardioloπke teæave, glavobol, vrtoglavico,
slabost in teæave z vidom.

Benzen − je kancerogen in pri Ëloveku
povzroËa depresivni uËinek ter vpliva na
centralno æivËevje.

Ogljikovodiki − draæijo dihalne poti in oËi.
Trdni delci − povzroËajo napade astme
in kaπlja, teæko dihanje, kroniËni bronhitis,
zmanjπanje pljuËne funkcije in pojav
prezgodnje smrti.

Promet je tudi glavni
vir hrupa, predvsem v
mestnem srediπËu.
Hrup zaradi cestnega prometa

na ulicah v stanovanjskih
soseskah:

Bi radi dihali manj
onesnaæen zrak in
zmanjπali hrup v mestu?
Z MAJHNIMI UKREPI
BOMO DOSEGLI VELIKO!

60 dB

Vozimo manj

na pretoËnih cestah:

70 dB

na semaforiziranih kriæiπËih:

80 dB

na zelo prometno obremenjenih 90 dB
kriæiπËih:

SEDEM RAZLOGOV ZA
MANJ AVTOMOBILOV

V MESTU:
1. Promet πkoduje zdravju.
2. Promet povzroËa podnebne
spremembe.
3. Promet slabπa kakovost æivljenja.
4. Prometna gneËa povzroËa ogromne
izgube Ëasa.
5. Promet povzroËa preveË nesreË.
6. Promet neopazno povzroËa ogromne
stroπke.
7. Promet zavzema preveË prostora.

Zdruæimo opravke na eno mesto, s Ëimer
poleg goriva prihranimo tudi Ëas. V sluæbo
se vozimo skupaj s sosedi in z znanci. Kratke
poti premagujte peπ.

Uporabljajmo javna prevozna
sre
sredstva
Upo
Uporaba
javnega
pot
potniπkega prometa
je v zadnjih letih v
nen
nenehnem upadanju.
LjubljanËani opravijo
dnevno le 13 % potovanj z javnim prevozom.
Kar 57 % potovanj opravijo z osebnim
avtomobilom, 19 % peπ, 10 % s kolesom in 1
% z motornim kolesom.
V letu 1996 je bilo v mestnem potniπkem
prometu prepeljanih nekaj manj kot 112
milijonov potnikov, lani pa le πe nekaj veË kot
88 milijonov.

Vozimo se s kolesom
Kolo je zelo primerno prevozno
sredstvo za premagovanje kratkih
in tudi daljπih razdalj. Ne povzroËa
oËa
emisij πkodljivih onesnaæeval
in hrupa ter zahteva precej
manj prostora.

Prevoz s kolesom nas stane manj in povzroËa
manj zastojev, omogoËa veËjo neodvisnost,
omogoËa mobilnost tudi nevoznikom.
Kolesarjenje pomeni tudi redno rekreacijo in
poslediËno boljπe poËutje
in zdravstveno stanje.

• hitro zaviranje in pospeπevanje poveËa
porabo goriva do 40 %, Ëas voænje skrajπa
le za 4 %, πkodljive emisije pa se poveËajo
za veË kot petkrat;

»e vozimo
avtomobil,
vozimo modro

• vklopljena klimatska naprava lahko
porabo goriva poveËa do 12 %;

Izogibajmo se agresivnemu pospeπevanju in
zaviranju ter speljevanju. Ne vozimo prehitro.
Ne obremenjujmo vozila z nepotrebno
prtljago. Klimatske naprave uporabljajmo
zmerno. Vozila ne puπËajmo v praznem teku.
Redno ga servisirajte, da boste obËutno
zmanjπali porabo goriva in koliËino πkodljivih
emisij.

• premajhen tlak v pnevmatikah poveËa
porabo goriva;

Ali ste vedeli, da:
• z vsakim litrom porabljenega goriva
avtomobil v ozraËje izloËi 2,6 kg CO2;
• se deleæ motornih vozil z dizelskim
motorjem poveËuje, kar dodatno
obremenjuje okolje z emisijami NOX, CO
in s trdnimi delci; v letu 2000 jih je bilo
v Ljubljani 9,3 % v strukturi osebnih
motornih vozil, v letu 2005 æe 22,1 %;

• poraba goriva raste s hitrostjo od 80 km/h
dalje;

• je prazni tek vozila, ki traja veË kot deset
sekund, potratnejπi od ponovnega væiga
motorja;

• se poraba goriva poveËa za pribliæno 20
%, Ëe na avtocesti poveËate hitrost voænje
z 90 na 120 km/h;
• slabo nastavljen motor lahko porabi do
50 % veË goriva in povzroËi do 50 % veË
emisij kot vozilo, ki deluje normalno;
• je bilo v Sloveniji 52.815 prometnih nesreË
v Ëasu od zaËetka julija 2006 do konca
junija 2007, pri Ëemer se jih je 248 konËalo
s smrtnim izidom;
• mestni potniπki promet v Ljubljani obsega
21 prog v dolæini 233,5 km, pri Ëemer je
najdaljπa razdalja do postajaliπËa 500 m.

• se povpreËna starost osebnih vozil
poveËuje; v Ljubljani je bila povpreËna
starost osebnega vozila v letu 2000 6,3
leta, v letu 2005 pa 7,3 leta;
• 50 kg dodatne prtljage v avtomobilu
poveËa porabo goriva za 2 %;
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