OLIMPIJSKO
NA POT
Potem, takšnim in drugačnim, se ne moremo izogniti. »Kdor najde
pot, bo cilj vedno nosil v sebi,« je zapisal Nejc Zaplotnik, eden
izmed legendarnih osvajalcev belih vrhov. Kako najti pravo pot v
dobesednem pomenu te besede? Ko se premikamo iz točke A do
točke B in nazaj.

Dejstvo je, da je potniški promet eden največjih onesnaževalcev z emisijami
toplogrednih plinov. Najbolj sporna so potovanja z letali, ampak v primerih nujnih
daljših potovanj primerne alternative ni. Na krajših poteh, ki se jih premnogi še
vedno lotevajo zelo samosvoje (po podatkih REUS kar četrtina Slovencev nikoli
ne uporablja javnega potniškega prevoza), pa imamo na voljo okolju prijazne
možnosti, ki jih vsi poznamo. Pešačenje in kolesarjenje. Če le-to (promet brez emisij)
ni mogoče, je tu javni promet, pa vozila z nižjimi emisijami (hibridi, priključni hibridi,
električna vozila) ali pa vsaj skupinski prevozi (več potnikov v enem vozilu).

ZA RAZMISLEK:

Primerjajte kako se izpusti CO 2 razlikujejo
med navedenimi alternativami:
> OSEBNO VOZILO Z ENIM POTNIKOM = 100 % izpustov CO 2
> E LEKTRIČNO VOZILO = 100 % manj izpustov CO 2
(OB UPORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV)
> OSEBNO VOZILO S ŠTIRIMI POTNIKI = 75% manj izpustov CO 2
> VLAK = 70 % manj emisij
> AVTOBUS = 60 % manj emisij
> PRIKLJUČNI HIBRID Z ENIM POTNIKOM = 50 % manj izpustov
> HIBRIDNO VOZILO Z ENIM POTNIKOM = 30 % manj izpustov CO 2

Predno sami odrinete na pot, torej premislite.
Sprejmete izziv?

Z upoštevanjem na prvi pogled preprostih, spodnjih priporočil, ne boste na boljšem
le vi, pač pa vsi skupaj. Posameznik, družba in narava, ki nas obdaja. Tek na dolge
proge, odgovorna naložba. Vsak korak šteje. Skupaj zmoremo poti brez emisij!

1.	
D o 2 kilometra dolge (raje jim
recimo kratke!) poti opravite peš.
	Načrtujte opravke in obveznosti, če je možno jih združite.
Naj vas ne zaslepi »v zadnjem hipu«, »kar se da hitro«,
»včeraj« in »takoj« filozofija, ki je posredno lahko velik
onesnaževalec. Se strinjate?

2.	Č im več krajših poti (od 5 do
10 kilometrov) opravimo peš
ali s kolesom.
Zabeležite jih!

3.	Č e se na pot odpravljate sami,
uporabite javni prevoz. Ne gre?

	Zabeležite vaš dnevni izgovor. Največkrat je res »za lase
privlečen«. Se strinjate?

4. S
 te vedeli, da je povprečna
zasedenost vozila v
Sloveniji 1,29?
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	Dvignite povprečje! Za začetek dve od treh
poti opravite v družbi.

5.	Z abeležite vaše poti in
izračunajte emisije.

	Kako do okolja prijazni ste bili v enem tednu, enem
mesecu, letu dni? Prepričali se boste, da ste lahko
učinkoviti. Naj dobra navada postane železna srajca.

Naj bo tvoj korak del štafete!
Povej naprej!

V poročilu Mednarodnega foruma za podnebne spremembe (IPCC avgust, 2021) je
jasno navedeno, da je segrevanje ozračja posledica človeške aktivnosti. Ne zatiskaj
si oči. Gre za moj, tvoj, naš problem. Deluj. Sprejmi ta izziv. Navduši še prijatelja,
soseda, mamo, znanca in sproži val sprememb. Skupaj lahko premikamo gore!
Še več vsebin najdeš na Facebooku in Instagramu za ključnikoma: #belivrhovi in
#misijaledenik

Olimpijski koraki so nastali v sodelovanju z:

Ta knjižica je elektronska. Z razlogom, da je ne bi natisnili. Raje jo prenesite na svojo napravo in delite naprej.

