Celostna prometna
strategija Občine
Slovenske Konjice

Enkrat na leto združimo
moči in na glas pozovemo
k spremembi mobilnostnih
navad.
Do cilja imamo na voljo veliko možnosti, ki
nam lahko skrajšajo čas in potovalne stroške.
Z uporabo javnih koles, avtobusov, vlakov ali
souporabo avtomobilov zmanjšaš ogljični odtis,
hkrati pa narediš tudi nekaj zase: dokazano je
namreč, da so mobilni ljudje srečnejši ljudje.
Osrednja tema se bo letos vrtela okoli možnosti
ter koristi prepletanja in dopolnjevanja različnih
vrst potovanj, ki nas lahko pripeljejo do cilja.
Morda se bomo na telovadbo odpeljali s kolesom
in se tako znebili še nekaj dodatnih kalorij, se v
službo peljali v prijetni družbi sopotnika, nazaj
pa z vlakom, vmes prebrali dobro knjigo ter
pozabili na skrbi s parkiranjem. Morda pa bomo
na vlak vzeli kolo in tako potovali še učinkoviteje.
Združevanje različnih oblik prevoza prinaša
sodobno, dinamično in ozaveščeno potovanje,
s katerim lahko neposredno prispevamo k
izboljšanju okolja, z aktivnim slogom pa tudi h
dvigu kakovosti življenja.

Ti in jaz spreminjava
prihodnost
Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše
načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče
sodelujočih mest in njihovih prebivalcev.

16.–22. SEPTEMBER 2018

Pridruži se nam.
Več informacij na www.tedenmobilnosti.si in
www.slovenskekonjice.si.
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Tri stvari, ki jih lahko
vsakdo naredi
Kako lahko osebno pripomoremo k
zmanjšanju škode, ki jo povzroča
vožnja z avtomobilom? Rešitve so
preproste in ne zahtevajo velikih
naporov. Vozniki ravnamo pozitivno,
kadarkoli upoštevamo tri osnovne
napotke.

1. Prestopi med brihtne potnike

2. Prihrani denar in dihaj čistejši zrak

3. Potuj in se dobro počuti

→→

→→

→→

→→

Ne sodeluj v prometnih konicah – najbolj onesnažen

porabi enega samega litra dizelskega goriva namreč

Ne vozi se v tišini – v službo se pelji skupaj s sodelavci.

nastane kar 2,65 kilograma CO2, pri porabi enega litra
bencina pa 2,37 kilograma izpustov CO2.

Z družino organizirajte opravke tako, da lahko greste
skupaj in se čim manjkrat peljete. Z drugimi starši se

→→

→→

Pozabi avto doma – parkiran avtomobil prihrani največ

→→

Znižaj hitrost – s hitro vožnjo boš pridobil 10 minut na

goriva in zmanjša onesnaževanje.

100 kilometrov, v okolje pa spustil kar 80 odstotkov

Pelji se z domišljijo – z javnimi prevoznimi sredstvi,

več CO2.

kolesom ali peš vsakič, ko je to mogoče.
→→

Uporabljaj noge in javni prevoz – vsako osmo
potovanje z avtomobilom je krajše od 500 metrov.

dogovorite za prevoz več otrok skupaj.
→→

Vozi se manj – premisli o nujnosti vsake vožnje. Pri

zrak dihajo prav vozniki, ujeti v koloni.

→→

odpravi s kolesom ali peš.
→→

Veseli se – ne izgubljaj časa v prometu. Porabi ga
rajši za družino, konjičke, šport ali zabavo.

→→

Uživaj – denar, ki bi ga porabil za gorivo, nameni
zdravju in izboljšanju svojega počutja.

→→

Druži se – namesto v nakupovalno središče se z
družino odpravite na izlet s kolesi ali vlakom.

Potuj manj obteženo – shranjuj prtljago na pameten
način in jo namesto na streho zloži v avtomobil.

Sodeluj v akcijah – sami ali z ekipo sodelavcev se

Dodatnih 50 kilogramov namreč poveča porabo goriva

pridružite nacionalni kolesarski pobudi Pripelji srečo v

za dva odstotka.

službo. Mednarodne raziskave kažejo, da kolesarjenje
vpliva na povečan občutek sreče, povečuje delovno

Gibaj se – pusti avto doma in se na krajše poti

→→

Vklapljaj klimo z glavo – prižgana klimatska naprava

učinkovitost in posledično izboljšuje odnose s

vpliva na do 12 odstotkov višjo porabo goriva. Pri

sodelavci.

veliki hitrosti imej okna zaprta, saj boš tako izboljšal
učinkovitost vozila.

Spremeni svoje
navade ter potuj sebi
in okolju prijazneje.

