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uvodnik «

Lepše do cilja
Veliko smo na cesti in čedalje več nas je. 
Kljub vsem izobraževalnim in preventivnim 
akcijam,  vlaganjem v infrastrukturo, ki 
omogočajo bolj varne ceste, in razvoju 
tehnologij, ki zagotavljajo vse bolj izpo-
polnjena in varna vozila, pa bo pot varna, 
varčna, lepa in prijetna, predvsem če se 
bomo zavedali, da smo mi, vozniki in drugi 
udeleženci v prometu, tisti, ki lahko največ 
naredimo za to.

Vsa društva, zveze in avtoklubi živijo in 
delajo za tri cilje: za varnost cest, ki naj 
bi imele pet zvezdic, za varnost avtomo-
bilov, ki naj bi imeli pet zvezdic, ter za 
izobraževalne in preventivne aktivnosti in 
programe, ki naj bi tudi imeli pet zvezdic. 
Ta trikotnik naj bi sestavljal večjo prometno 
varnost in korake k cilju tako imenovane 

Vizije nič. To ni zgolj kvantitativni cilj, ki bi 
pomenil nič poškodovanih ali nič nesreč 
s smrtnim izidom. Pri tem konceptu gre 
za spodbujanje varnega in zdravega nači-
na življenja. Gre za to, da se vprašamo, 
kdo smo in kaj lahko sami naredimo za 
večjo varnost v prometu. Kaj hitro lahko 
ugotovimo, da smo pri tem sami najpo-
membnejši dejavnik. Z lastnim zgledom, 
s spoštovanjem samega sebe in drugih v 
cestnem prometu. Dialog in strpnost imata 
pomembno vlogo. Vsak dan, ne glede na 
to, na kakšen način se udeležimo prometa.  
Ko sedemo v avto in se zapeljemo v prome-
tni konici v službo ali domov, odstopimo 
prednost, se nasmejimo vozniku v sose-
dnjem avtomobilu, ustavimo, upoštevamo 
pravilo zadrge …  Vse to so majhni koraki, ki 
nas bodo lepše pripeljali do cilja.

Pred vrati je zima in ta prinaša še več dejav-
nikov, ki nas lahko presenetijo v prometu. 
Prinaša pa tudi razmere, pri katerih je naša 

strpnost na še večji preizkušnji. Večina 
nas pozna osnovno  pravilo, ki se nanaša 
na opremo vozila – zimske pnevmatike, 
vse preveč pa jih pozabi na malenkosti, ki 
so zelo pomembne. Verige v prtljažniku, 
rokavice, odeja, vsaj polovico rezervoarja 
goriva in kakšen prigrizek ali topli napitek, 
ko se odpravljamo na daljšo pot, zlasti če 
so v vozilu tudi otroci. Le popolna oprema 
je osnova, da se iz nepredvidene situacije 
izkopljete sami in varno. Verige namreč 
ne pomagajo, če nimamo rokavic in nam 
zmrzujejo prsti, če nimamo lopate, da bi 
odstranili sneg in led okrog vozila. Tudi vsa 
popolna oprema vozila nam ne pomaga 
dovolj, če imamo v rezervoarju le nekaj 
litrov goriva, v avtomobilu pa otroke, ki 
seveda morajo biti na toplem. Opremimo 
se torej za vožnjo s popolno in pravo 
tehnično opremo ter pravim odnosom 
do samega sebe in drugih udeležencev v 
prometu!

ROBERT ŠTABA,  
USTANOVITELJ  
ZAVODA VARNA POT
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Promet vedno inten-
zivneje obremenjuje 
okolje, prometna 
infrastruktura omeju-
je druge oblike mobil-
nosti. Promet porabi 
tretjino vse primarne 
energije in je eden 
največjih ter najbolj 
razpršenih porabni-
kov neobnovljivih 
virov energije. 

Promet in z njim prometna infrastruktura 
sta vsekakor eden glavnih kazalcev in tudi 
dejavnikov razvoja civilizacije skozi celo zgo-
dovino. Bolj je civilizacija razvita, bolj ima 
razvit promet. Danes si seveda le stežka 
predstavljamo, kakšna je bila okolica, ko še 
ni bila prepredena s cestami, avtocestami, 
tiri in ko ob pogledu v zrak razen oblakov in 
sonca ni bilo drugih sledi. Prve poti so tako 
ustvarili ljudje, ko so večkrat prenašali blago 
po istem terenu in hodili po že ustvarjenih 
sledeh. Udomačene živali, kot so konji, voli 
in osli, so seveda s svojimi sledmi prispeva-
le k utrjevanju teh poti. Z rastjo trgovine, 
ki je glavni dejavnik razvoja prometa, so 
se poti širile in utrjevale. Kasneje so ljudje 
razvili prvo transportno sredstvo oziro-
ma lesen okvir, s katerim so vlekli tovor. 
Štirikolesna vprežna vozila so bila najverje-
tneje razvita v četrtem ali petem tisočletju 
pred našim štetjem na Bližnjem vzhodu, 
nato so se v četrtem tisočletju pred našim 
štetjem razširila v Evropo in Indijo ter okoli 
leta 1200 pred našim štetjem na Kitajsko. 
Za prve prave ceste oziroma promet z 

infrastrukturo veljajo rimske ceste, s kate-
rimi se je na prometnem zemljevidu sveta, 
predvsem zaradi ugodne zemljepisne lege, 
pojavila tudi Slovenija.

Vse poti vodijo v …
Naša država leži na najsevernejšem delu 
Jadranskega morja in ima najugodnejšo 
lego, kar se tiče prometne povezave med 
Panonsko in Padsko nižino. Poleg tega ima 
pomembno povezovalno vlogo med cen-
tralno in zahodno Evropo ter Balkanskim 
polotokom in Bližnjim vzhodom. Rimljani 
so z gradnjo cest preko našega ozemlja 
vsekakor prvi povezali središče zdajšnje 
Slovenije. Po razpadu rimskega imperija 
in njegove državne uprave pa so se vse 
prometne in prevozne razmere povsod po 
Evropi poslabšale. Organizirani promet je 
zamrl za skoraj tisoč let.

Naslednja pomembnejša zgodovinska pre-
lomnica, ki je Slovenijo spet postavila na 
prometni zemljevid, je bila šele prva žele-
znica v času Avstro-Ogrske. Dvorna pisar-

Vse poti kam vodijo
» Tema meseca
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na na Dunaju je leta 1836 dobila nalog, 
da preveri možnosti gradnje železnice, in 
deset let kasneje, leta 1846, je vlak prvič 
zapeljal po slovenskih tleh, od Gradca do 
Celja. Zaradi strateškega položaja je bila 
Slovenija v sklopu Avstrije zmeraj prome-
tno zelo pomembna in tako je bila med 
letoma 1841 in 1857 zgrajena tudi južna 
železnica, ki je povezovala glavno mesto 
Dunaj s Trstom. Avstro-Ogrska je tako 
dobila dolgo želeni dostop do morja. Ob 
razvoju železniškega prometa se je cestni 
promet postopoma začel zmanjševati, 
saj so po železnici prepeljali dvajsetkrat 
več tovora in štirikrat več potnikov kot po 
cestah. Železniški promet na slovenskem 
ozemlju se je razvijal, zastoji so bili po 
borzni krizi leta 1873, ob propadu Avstro-
Ogrske in med drugo svetovno vojno, 
razvijal se je tudi v Kraljevini Jugoslaviji in 
kasnejši SFRJ. Razvoj je dosegel vrhunec 
konec 50. in v začetku 60. let prejšnjega 
stoletja, ko se je dolžina železniških prog 
gibala med 1460 in 1471 kilometrov. V tem 
času je začela železnica, predvsem zaradi 
razvoja avtomobilizma, v večji meri izgu-
bljati potnike in blago. Začela se je kon-
centracija prometa na glavnih železniških 
progah, kjer je potekal masovni prevoz na 
daljše razdalje. To je privedlo do nerenta-
bilnosti mnogih stranskih prog, ki so bile 
razdrte, ali pa je bil promet na njih ukinjen.

Stoletje razvoja 
Razvoj in razmah avtomobilizma v 20. sto-
letju, še posebno po drugi svetovni vojni, 
sta za ceste tako po svetu kot v Sloveniji 
pomenila preporod, saj je hiter razvoj 
avtomobilske tehnologije cesti vrnil prejšnji 
pomen, ki ga niso imele od rimskih časov. 
Ceste so se iz leta v leto bolj modernizi-
rale. Leta 1958 je bila zgrajena avtocesta 
Ljubljana-Zagreb, ki je bila pomembna 
pridobitev za Slovenijo, zlasti za Dolenjsko, 
ki je z odprtjem avtoceste dosegala hitrejši 
razvoj. Leto 1969, ko je stekla gradnja slo-
venske avtoceste Vrhnika-Postojna, je bilo 
prelomno za gradnjo avtocest v Sloveniji. 
Prva avtocesta je bila sicer zgrajena leta 
1921 pri Berlinu in je bila dolga deset kilo-
metrov. Danes je na svetu okoli 1,3 milijona 
kilometrov železniških prog. Kar 220 tisoč, 
torej šestina od teh, jih je v ZDA. Slovenija 

Delali so v dežju
V prejšnjem stoletju so naše prevozne poti začeli graditi s stroji, dotlej pa so dela na 
cestah opravljali tlačani s krampi, motikami in podobnim, ročnim orodjem. To je seve-
da precej omejilo tudi letni čas, v katerem so lahko ta dela opravljali. V večini primerov 
je bilo vreme tisto, ki je krojilo tempo gradnje in obnove cest, pa tudi dela na poljih, od 
česar je bilo odvisno preživetje in blagostanje ljudi. V 18. stoletju so podložniki služili 
tlako na poljih svojih gospodov v ne-deževnih, poletnih mesecih. Preostali čas je bil 
primeren za popravila in gradnjo cest. Tako imenovana cestna tlaka se je opravljala v 
dežju, približno polovico dni v letu.

Novejša zgodovina prometa
Zavedanje o onesnaževanju okolja skozi motorni promet, ki je postal nepogrešljiv del 
našega vsakdana in sodobne mobilnosti, je privedlo do iskanja načinov manjšega one-
snaževanja. Od razvoja električnih in hibridnih vozil, alternativnih goriv ... do davkov 
na motorna vozila, takse za onesnaževanje in posebnih ozaveščevalnih projektov, ki 
privedejo do novih spoznanj s prve roke. Eden takih je Eko reli, ki ga društvo Planet 
Zemlja organizira z namenom, da bi udeležencem dokazali, da je varna vožnja (vožnja 
po cestno-prometnih predpisih) tudi varčna in posledično okolju bolj prijazna. Tako na 
pot odpremi znane Slovenke in Slovence, predstavnike medijskih hiš, ki s pomočjo raz-
ličnih vozil (različne vrste goriva, zmogljivosti motorjev...) prevozijo traso in skozi izračun 
o porabi goriva glede na maso vozila, ki so ga uporabili, primerjajo razliko med porabo 
goriva na Eko reliju in povprečno porabo takrat, ko vozilo upravljajo na način, ki so ga 
sicer vajeni. Dogodek je družabne narave, a učinkovit. Udeleženci so vedno znova pre-
senečeni nad izredno nizko porabo, ki se izkaže na koncu poti ob že zelo malenkostnih 
spremembah pri tehniki vožnje. Dejstvo namreč je, da ni dovolj samo kupiti vozilo, ki 
ima nominalno nižjo porabo ter onesnaževanje okolja, potrebno ga je znati tudi pravilno 
upravljati, da to dosežemo tudi v realnosti. Naslednji Eko reli bo izveden spomladi 2014, 
s ciljem na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni. Več na www.eko-reli.org. (zrj, zim)

Evropa brez avtomobila?
Evropski dan brez avtomobila je bil prvič 
organiziran v Franciji leta 1998, zami-
šljen pa je bil kot priložnost, s katero 
lahko mesta pokažejo svoja prizade-
vanja za varstvo okolja. Obeležujemo 
ga 22. septembra. Z leti je dan brez 
avtomobila prerasel v Evropski teden 
mobilnosti. Leta 2004 je prestižno 
nagrado Evropske unije za najboljše 
organiziran teden mobilnosti v Evropi 
prejela Mestna občina Ljubljana.

Kraj brez prometa
Na severozahodnem delu nizozemske 
province Overijssel, na vodovarstvenem 
območju Waterreijk, se nahaja roman-
tična vasica Giethoorn, ki je po svetu 
znana po tem, da nima cest. Vas je zelo 
priljubljena turistična točka v sicer naj-
večjem močvirnatem območju severo-
zahodne Evrope. V vasi brez cest danes 
živi okoli 2.600 prebivalcev.

9 koles lahko  
parkiramo na  
enem samem  

parkirnem  
prostoru za avto.

9 koles lahko 
parkiramo na 
enem samem 

parkirnem 
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ima danes 1228 kilometrov železniški prog. 
Ta številka se že od 80. let ni bistveno spre-
menila, se je pa železniška infrastruktura 
delno modernizirala in razvijala. Največjo 
težavo v razvoju železniškega prometa 
danes vsekakor predstavlja tako imenovani 
manjkajoči drugi tir med Koprom in notra-
njostjo države, ki bi dal zagon potniškemu 
in tovornemu železniškemu prometu. 
Cestni promet se je medtem v Sloveniji 
razvijal v koraku s časom. Skupna dolžina 
javnega cestnega omrežja Slovenije tako 
meri več kot 38.900 kilometrov, od tega 
je 528 kilometrov avtocest in hitrih cest. 
Vseh cest na svetu naj bi bilo za kar okoli 
25 milijonov kilometrov, večina v Evropi (4 
milijone) in v ZDA (3,5 milijona).

Okno v svet
Seveda pa ne smemo pozabiti na vodni 
in letalski promet. Prebivalci slovenske 
Obale so potovali po vodi že v obdobju 

kamene dobe - takrat so se kot pomoršča-
ki izkazali Liburni in Histri, tedanji istrski 
prebivalci. Slovenski trgovci in ladjarji so 
se začeli aktivneje vključevati v pomorski 
promet od sredine 14. stoletja, v času 
beneške prevlade na Jadranu. Danes ima 
Slovenija pristanišča, namenjena doma-
čemu in mednarodnemu potniškemu 
pomorskemu prometu v Kopru, Izoli in 
Piranu. Edino pristanišče, namenjeno 

420.000  
prezgodnjih  

smrti v Evropi  
naj bi bilo posledica  

onesnaženega  
zraka.

prezgodnjih 
smrti v Evropi 

naj bi bilo posledica 
onesnaženega 

mednarodnemu tovornemu prometu, 
ima Luka Koper, ki je danes največje 
kontejnersko pristanišče na območju 
Jadranskega morja, po številu pretovor-
jenih avtomobilov pa na tretjem mestu v 
Evropi. Letalski promet je najmlajša veja 
prometa. Slovenska letalska zgodovina se 
je začela z baloni. Prvi slovenski balonar je 
bil dr. Gregor Kraškovič, ki je že leta 1810 
letel z balonom nad Dunajem. Naslednja 
prelomnica v slovenskem letalstvu je leto 
1897, ko sta se z letenjem začela ukvarjati 
brata Rusjan, z njima pa se je začelo tudi 
slovensko motorno letenje. V Sloveniji je 
danes letalstvo, predvsem športno, dobro 
razvito. V registru letal je vpisanih 760 
različnih zrakoplovov, od tega je 550 letal. 
Tudi letalska infrastruktura je razvita, 
saj imamo v Sloveniji kar 15 letališč in 43 
vzletišč. Največje med njimi, letališče na 
Brniku, je bilo odprto 1963. in je danes 
sodobno slovensko okno v svet. 
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Kaj dihamo?
Živi vdihujemo zrak. Toda, kaj pravza-
prav vdihujemo? Povprečen slovenski 
avtomobil na leto v zrak izpusti 3.120 
kilogramov CO2 in "popije" za 1.400 
evrov bencina. Najbolj onesnažen 
zrak dihajo vozniki, ujeti v zastoju. Po 
podatkih Inštituta za varovanje zdravja 
(IVZ) je onesnaževanje s prometom 
razlog za številne bolezni. Po podat-
kih IVZ živi v Ljubljani skoraj polovica 
prebivalcev v bližini prometnih cest. 
Dolgotrajna izpostavljenost onesnaže-
nemu zraku ob prometnih cestah pa 
poveča tveganje za nastanek astme 
pri otrocih ter pogostost bolezni srca 
in ožilja pri odraslih. Izpostavljenost 
hrupu lahko povzroči veliko vznemirje-
nost in resne motnje spanja.

Odnos z avtomobili vam je bil položen v 
zibko, če se lahko tako izrazimo, saj ste 
precej mladi iz tega naredili posel, da o 
strasti, ki vas je vodila na ceste "brez ome-
jitev hitrosti", sploh ne govorimo. Česa se 
iz tega obdobja najraje spomnite?
"Moje življenje je zelo povezano z avtomo-
bili, saj sem poleg avtomobilskega športa z 
njimi povezan tudi poslovno. Prav športna 
kariera je bila razlog za poslovno odloči-
tev o vstopu na avtomobilsko poslovno 
področje. Vsekakor se najraje spominjam 
vseh zmag in naslovov, ki sem jih dosegel 
v športni karieri. Na poslovnem področju 
pa petih zaporednih nagrad zmagovalcev 
zadovoljstva strank v Sloveniji pri znamki 
Toyota. 

Težka noga precej onesnažuje. Tako nas 
učijo. Zelene teme in odgovornost do pri-

hodnjih generacij so vse pogostejša tema 
razprav. Ali danes bolj kot včasih razmi-
šljate o tem, da puščate pri dirkanju velik 
ogljični odtis?
"Vedno sem ločeval dirkaško življenje od 
privatnega, zato skušam tudi pri vožnji 
v običajnem prometu biti vzoren voznik. 
Sem namreč ambasador varnosti Good 
Year in velik navdušenec nad hibridnimi 
vozili." 

Promet spada med ene večjih onesnaže-
valcev okolja - ali zaradi tega prodaja vozil 
upada oziroma ali je to sploh dejavnik, 
ki ga sodobni kupec presoja ob nakupu 
vozila?
"Ljudje spreminjamo tudi nakupne nava-
de pri avtomobilih. K temu so prispevala 
tako finančna kriza kot tudi večja ekološka 
ozaveščenost. Trend se premika v smeri 
okoljsko prijaznejših vozil nižje prostornine 
in velikosti ter porasta prodaje hibridnih 
vozil."

Gotovo imate nekaj odličnih napotkov za 
varno in varčno vožnjo. Sta ti dve povezani 
in koliko vplivata na okolje? 
"Varna ali defenzivna vožnja je v tesni 
povezavi z varčno vožnjo. Zato opažam, da 
promet z varno vožnjo poteka varčneje."

Kdaj ste se nazadnje peljali z avtobusom 
ali vlakom? 
"Z avtobusom sem se vozil poleti v 
Firencah. Z veseljem bi koristil javna prevo-
zna sredstva tudi v Sloveniji, če bi bila bolje 
organizirana in časovno učinkovitejša." 
(zim)

Javni promet 
caka še veliko dela
Andrej Jereb, danes še 
vedno najuspešnejši 
Slovenec na sodobnih 
relijih, pravi, da mu 
izkušnje z dirk po-
magajo tudi pri varni 
vsakodnevni vožnji, in 
je ambasador varnosti 
in zagovornik abso-
lutne resnosti na ce-
stah. Vedno precizen 
in natančen. Velja za 
enega najizkušenejših 
slovenskih voznikov 
relija. Prekaljen v vseh 
mogočih in tudi ne-
mogočih dirkaških si-
tuacijah. Svoje znanje 
pa z veseljem predaja 
naprej.
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V Sloveniji je eden najbolj uveljavljenih 
strokovnjakov za področje varnosti v moto-
ciklističnem prometu, specializira pa se 
predvsem za okoljske razvojne rešitve, uva-
janje novih tehnologij in vprašanja prometa 
kot človekove vsebinske (prostočasne, turi-
stične, civilizacijske) in ne zgolj transportne 
dejavnosti.

Se vam zdi, da razvoj prometa, predvsem 
njegove infrastrukture in alternativnih 
možnosti, v primerjavi z drugimi evropski-
mi državami v Sloveniji napreduje dovolj 
hitro? Katere so pomanjkljivosti in kje bi se 
dalo v kratkem času še kaj postoriti? 
"Nedavno se je država odločila, da bo sred-
stva za vzdrževanje cest oklestila na mini-
mum, kar samo zase pove dovolj. Medtem 
ko se svet ukvarja s tem, kako bi zagotovil 
kar najbolj varno ter časovno in okoljsko 
učinkovito dnevno migracijo državljanov, 
se naša politika odloči, da tudi lukenj 
na cestah ne bo več krpala. Izguba časa 
posameznika in povečevanje zdravstvenih 
obolenj, ki jih povezujejo z dnevnim tran-
sportom državljanov, sta eno najpomemb-
nejših gospodarskih vprašanj Evrope. Tu 
bomo dobili ali pa izgubili tekmo z Azijo 
in ZDA. V Sloveniji bi lahko bili nekakšen 
preizkusni model dobre prakse, ker imamo 
relativno mlad vozni park, ker smo nad 
evropskim povprečjem po številu vozil na 
prebivalca in ker se srečujemo z velikim 
dnevnim migracijskim tokom iz periferije 
v mesta, a tako ostajajo povsem neizkori-
ščene možnosti. Verjetno že zapravljene, 
saj so nas pri pridobivanju sredstev za take 
projekte že davno prehitela velika španska, 
skandinavska in druga mesta."

Lani ste preko Inštituta za civilizacijo 
in kulturo vzpostavili visokotehnološki 
projekt Egozero, ki temelji na uporabi teh-
nologije električnih avtomobilov in ponuja 
model ekoloških turističnih popotovanj z 
minimalnim ogljičnim odtisom. 
"Egozero nadaljuje svojo pot po premišlje-
nem in natančno pripravljenem urniku. 
Za vzpostavitev vsega, kar je treba zago-
toviti za enostavno, varno, brezskrbno in 
udobno potovanje z električnim avtom, je 
namreč treba sistematično graditi celotno 

verigo ponudbe in servisa, od rezervacij-
skega sistema do osebnim zahtevam prila-
gojenega najema vozila, lastne navigacije 
... Pravkar smo v fazi sklepanja pogodb z 
najbolj ekološkimi ponudniki turističnih 
storitev na avstrijskem Koroškem in v 
Furlaniji - Julijski krajini, kar je spet povsem 
svoj zalogaj, ki prav tako zahteva svoj čas. 
Egozero je sestavljen iz številnih členkov 
in vsak mora biti dovolj trden, da bo tako 
potovanje delovalo kot mora. Prihodnjo 
pomlad pridejo na prvo 'električno' poto-
vanje na svetu prvi novinarji iz Anglije 
in Nemčije, to bo naša naslednja velika 
razvojna prelomnica. Vmes pa nas čakajo 
tudi testiranja z električnim avtom na že 
izdelanih poteh po Sloveniji pozimi, ko so 
zmogljivosti vozila drugačne. Pred nami je 
torej veliko zelo zanimivega in v marsičem 
tudi pionirskega dela."

Leta 2001 ste se udeležili 2. svetovnega 
ekološkega avtomobilističnega relija v 
Kaliforniji v ZDA, letos pa ste aktivno 
pomagali pri organizaciji 3. Eko relija, ki 
je spomladi potekal v organizaciji dru-
štva Planet Zemlja in na katerem je prvič 
sodelovalo tudi električno vozilo. Koliko 
menite, da takšni dogodki vplivajo na 
ozaveščanje javnosti o pomembnosti in 
možnostih za okolje sprejemljivejših nači-
nov transporta? 
"Take aktivnosti so nujne. Prvič zato, ker 
moramo ljudje novosti pripustiti k sebi, da 
bi se nad njimi v resnici navdušili. Čeprav 
živimo v času interneta in neštetih 'pristnih' 
video predstavitev, je osebna izkušnja še 
vedno najbolj močno prepričevalno orodje. 
Nihče tega ne razume in ne pozna bolje 
kot avtomobilska industrija, ki za zdaj takih 
projektov še ne podpira tako izdatno, kot jih 
bo v prihodnje. Razlog za to je enostaven: 
produkt, ki bi ga na ta način predpremierno 
ponujali medijem in kupcem, še ni dovolj 
zrel za tako početje. Avtomobilska industri-
ja že več kot pol stoletja brusi tako imeno-
vano planirano staranje, se pravi do zadnje 
potankosti načrtovan prodajni cikel dolo-
čenega produkta, današnji čas pa je zanje 
eden najbolj kaotičnih, saj ni jasno, katera 
'eko' smer bo v kratkoročni prihodnosti naj-
bolj tržno prava, in zato ne morejo prodaj-

Za pogled in komen-
tar na razvoj in stanje 
prometa v Sloveniji 
smo prosili Andreja 
Brgleza, direktorja 
Inštituta za civilizaci-
jo in kulturo ter novi-
narja. Kot sodelavec 
AMZS-ja opravlja in 
vodi projekte varne 
vožnje s področja 
prometne varnosti in 
ekologije ter sodeluje 
z najpomembnejšimi 
evropskimi proizva-
jalci in snovalci novih 
avtomobilskih pro-
gramov.

Osebna izkušnja 
je najmocnejša

» Pogovor
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nega kompasa usmeriti dovolj natančno, da 
bi se bolj odločno podali v take in podobne 
projekte. Prav taki projekti, kot je Eko reli, jih 
na svoj način držijo v potrebni napetosti, da 
ne bi zaspali in na hitro pokopali trenutnih 
električnih, vodikovih in drugih projektov 
in se vrnili k dobro znanemu bencinske-
mu produktu. Kot je znano, se to ne bi 
zgodilo prvič, zato so taki projekti izjemno 
pomembni, pa tudi, ker se dogajajo v mali 
Sloveniji. Skupaj, v svetovnem merilu, jih ni 
več tako malo, da bi jih lahko prezrli."

Nova električna vozila so žal še vedno za 
mnoge nedostopna, so se pa v zadnjem 
času, kot odgovor na današnjo krizo, poja-
vili predelani električni avtomobili, saj je 
cena goriva vse višja, poleg tega se pove-
čuje ozaveščanje o varovanju okolja. Imate 
morda podatek, koliko takšnih vozil se vozi 
po Sloveniji in kakšna je cena predelave? 
"Predelava starega avtomobila v električne-
ga je zdaj omejena zgolj na nekaj posame-
znikov in tako bo tudi v prihodnje. Strošek 
takega dela ni majhen, že zgolj baterije 
niso poceni, a to še ni edini problem, 
pomembnejši je, da smo se ljudje navadili 
na udobje, ki nam ga ponuja razvejena ser-
visna storitev uveljavljenih znamk. Ker to ni 
najbolj varčen nakup vozila in ker po drugi 
strani ni primerljivo udoben kot klasični 
avtomobili, ostane na trgu za tak avto zelo 
malo kupcev. Bolj zanimivi so projekti eko 
vintage avtov, razvijajo se tudi v Sloveniji, ki 
rabljene, a dobro znane in priljubljene ter na 
neki način brezčasne modele uveljavljenih 
avtomobilskih blagovnih znamk osvežijo in 
predelajo v električne. Tak avto je kot dober 
vintage plašč. Ni poceni, a je nekaj posebne-
ga, ima zgodbo preteklega, pa še električen 
je. A tudi to so zgolj nišni produkti." (zbb)(xxxx)

"Medtem ko se 
svet ukvarja s 

tem, kako bi 
zagotovil kar 

najbolj varno ter 
časovno in okolj-

sko učinkovito 
migracijo drža-

vljanov, se naša 
politika odloči, 

da tudi lukenj na 
cestah ne bo več 

krpala."

"Medtem ko se 
svet ukvarja s 

tem, kako bi 
zagotovil kar 

najbolj varno ter 
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Potniški promet Slovenskih železnic je v 
zadnjih letih naredil kar nekaj pomembnih 
korakov pri ponudbi svojih storitev. Katere 
so tiste, ki jih štejete med najuspešnejše 
in zakaj? 
"Najprej bi omenil, da je zelo pomemben 
dosežek to, da smo popolnoma prešli na 
elektronsko izdajo vozovnic na prodajnih 
mestih, ki so na železniških postajah, pa 
tudi pri kontroli in prodaji vozovnic v vlaku. 
To je sicer danes že povsem vsakdanje, 
omogoča pa nam neposredno povezavo 
z evropskimi rezervacijskimi bazami in 
našim uporabnikom lahko že v Sloveniji 
ponudimo nakupe vozovnic in rezervacij za 
potovanja z vlaki v vseh evropskih državah. 
Takšen sistem je osnova za nadaljnjo poso-
dobitev sistema odprave potnikov. Prvi 
korak je izdaja abonentskih vozovnic na čip 
karticah. Naslednji korak pa je v pripravi in 
bo najprej omogočil prodajo abonentskih 
vozovnic preko spleta. V naslednjem letu 
bomo tudi posodobili našo ponudbo kartic 
ugodnosti, ki omogočajo cenejša potova-
nja mladih, starejših in upokojencev ter 
družin oziroma otrok v Sloveniji in pri poto-
vanjih v tujino. Tudi v tem primeru bomo 
prešli na sistem čip kartic, ki bodo poleg 
ugodnosti v naslednjih fazah omogočale 
tudi kupovanje vozovnic preko spleta."

Močno ste vključeni tudi v turizem, prav 
tako je povezovanje s partnerji na različnih 
področjih vaša vsakodnevna praksa. Obeta 
se nam redna povezava na relaciji Koper-
Moskva. So vse te aktivnosti vezane le na 
ekonomske učinke ali pri iskanju partner-
jev in sinergij iščete tudi ekološke rešitve? 
"Okolje je poleg vsega vedno osnova za izbi-
ro vlaka kot prevoznega sredstva. Z našim 
sloganom Grem z vlakom tudi poudarjamo 
neposreden prispevek vsakega posamezni-
ka za čistejše okolje, ko se namesto z avto-
mobilom na izlet, na delo ali v šolo odpravi 
z vlakom. Pri tem pa ne smemo pozabiti 
tudi na izkoriščenost časa za druge aktivno-
sti med potovanjem z vlakom."

Gospodarska stiska ljudi pripelje do tega, 
da zategujejo pas na vseh področjih. Ob 
tem ni nezanemarljiva pot do službe in od 
nje, ki v mnogih primerih ni plačana, plači-
la zamujajo ali pa so res borna. Ste se tudi 
sami s ponudbami prilagodili dogajanju na 
trgu?
"Zagotovo ima potovanje v službo ali na 
poslovni obisk z vlakom številne prednosti. 
Omenil sem že izkoristek časa potovanja 
pa tudi stroški so nedvomno nižji, seveda 
če jih realno primerjamo. Dokaz za to je 
ponudba abonentskih potovanj za dijake in 
študente, katerih število se je v letu 2013 
najbolj povečalo. Za leto 2014 pripravljamo 
dodatne vzpodbude tudi za več potovanj v 
prostem času, kjer želimo povečati možno-
sti in interes za mobilnost prebivalstva, 
s poudarkom na družinah in predvsem 
potovanjih otrok z vlaki. Tukaj pričakujemo 
poleg neposrednih učinkov tudi željo za 
vzgojo otrok v cilju spoznavanja javnega 
prometa, ki bi ga uporabljali tudi kasneje."

Ste kdaj raziskali, kako se vaši uslužbenci 
prevažajo na delovno mesto in zakaj tako?
"Povsod, kjer so na voljo železniške poveza-
ve, delavci Slovenskih železnic za prevoz na 
delo uporabljajo vlak. Pri tem je treba pou-
dariti, da to potovanje ni brezplačno, kot 
še marsikdo verjame, ampak so cenovni 
pogoji enaki kot sicer za abonentska poto-
vanja drugih, ki se na delo vozijo z vlakom." 

Problem prometne povezave z vlakom 
najpogosteje povezujemo z lokacijo posta-
jališča - ta je običajno zunaj mesta (kakor 
v Kopru in še kje). Ste poskušali to rešiti z 
dogovori z avtobusnim prometom, ki bi bil 
vštet v ceno vaše vozovnice?
"V Kopru sodelujemo z avtobusnim pre-
voznikom in nakup vozovnic za avtobuse 
proti Izoli ali Ankaranu je možen tudi hkrati z 
vozovnico za vlak, prav tako so urejene pove-
zave z avtobusnim prometom na drugih 
dislociranih železniških postajah, na primer v 
Zagorju ali Trbovljah. Naša želja ali cilj ni tek-
movanje z avtobusnimi prevozniki, ampak 

Pogovor z Milošem 
Rovšnikom, pomoč-
nikom direktorja 
poslovne enote 
Potniški promet 
pri Slovenskih že-
leznicah, je bil sko-
raj samoumeven 
ob najavi tokratne 
teme priloge. Danes 
teče po Sloveniji nad 
1228 kilometrov 
prog, ki vodijo skozi 
93 predorov in gale-
rij, vlak pa ustavlja 
na 128 postajah. Na 
eni od teh lahko sko-
raj vsak dan srečate 
našega sogovornika. 

Vlak je moje  
najljubše prevozno 
sredstvo

» Pogovor



13

sodelovanje. Zavedamo se, da je treba razvi-
jati integriran sistem javnega prometa, ki bo 
omogočal tudi povečanje uporabnikov."

Drugi problem je prestopanje ali celo 
menjava vozila na določeni relaciji, denimo 
iz vlaka v avtobus. Kljub vsej izpopolnjeni 
tehnologiji je to še vedno problem. Kje so 
ovire?
"Integrirani javni potniški promet poleg 
usklajenih voznih redov vlakov in avtobusov 
zahteva tudi vpeljavo enotne vozovnice. In 
to je tudi poglaviten cilj omejenega projek-
ta, ki poteka na nivoju države.  V posame-
znih fazah se to postopno že realizira, ne le 
v okviru ponudbe rednega voznega reda. 
Velja omeniti tudi sodelovanje z lokalnimi 
skupnostmi in organizatorji posameznih 
dogodkov, kjer od železniške postaje do 
kraja dogodka ali turistične destinacije 
omogočamo tudi povezave z avtobusnimi 
transferji. Pri tem so pomembne predvsem 
informacije, ki jih naši uporabniki lahko 
dobijo na naši spletni strani."

Kdaj ste se nazadnje peljali z vlakom in 
zakaj?
"Vlak je moje vsakodnevno prevozno sred-
stvo na poti v službo. Če upoštevam še leta 
študija, se z vlakom dnevno vozim že 35 
let. Poleg tega vlak v večini uporabim tudi 
za poslovna potovanja. Vlak mi omogoča 
počitek ali opravljanje dela med vožnjo in 
bo vedno moje najljubše prevozno sred-
stvo, ne glede na moje delovno mesto."  
(zim, zbb)(xxxx)

Naša želja  
ali cilj ni tek-
movanje z av-

tobusnimi pre-
vozniki, ampak 

sodelovanje

Naša želja 
ali cilj ni tek
movanje z av

tobusnimi pre
vozniki, ampak 
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VILJEM GRDADOLNIK,  
USTANOVNI ČLAN DRUŠTVA 
PLANET ZEMLJA

Promet je po definiciji Wikipedije gibanje, 
premikanje vozil, ljudi po določeni poti ali 
gibanje potnikov, tovora, sporočil, denar-
nih nakazil, podatkov med kraji. Promet 
obsega torej: promet blaga in ljudi, promet 
z informacijami, energenti in podobno. Če 
ostanemo samo pri prometu blaga in ljudi, 
lahko ugotovimo, da smo še nekaj tisočletij 
nazaj, kar je v geološkem smislu popolno-
ma zanemarljivo obdobje, bili bolj ali manj 
sami sebi sredstvo mobilnosti. V teh nekaj 
trenutkih zgodovine planeta pa smo postali 
mobilni v povsem drugem smislu. Najbrž je 
k razvoju največ pripomogel izum kolesa, 
počasi pa smo dodajali še druge tehnolo-
ške novotarije, ki so pomagale skrbeti, da 
smo se lahko gibali hitreje, z več tovora in 
predvsem udobneje.  
 
Udobnost pa je seveda glavna mantra 
današnjega korporativnega sveta. No, 
predvsem za tiste, ki si jo lahko privoščijo, 
in za tiste, ki si jo privoščijo tako, da se 
zadolžijo do konca življenja ali še za nekaj 
naslednjih generacij. Logika današnjega 
potrošniškega sveta je tako preprosta, da 
bi jo lahko razumeli že predšolski otroci. Če 
želimo dosegati ekonomsko rast, je treba 
proizvajati več. Za vse, kar proizvajamo, 
je treba dobiti kupce, zato morajo ljudje 
trošiti več. Še zlasti takrat, ko nimajo goto-
vine, saj zadolževanje generira rast tudi na 
finančnih trgih. Naraščanje števila prebival-
cev, čeprav zadnja desetletja bliskovito, ne 
zadošča za tešenje lakote po globalni eko-
nomski rasti tudi zato, ker na tem planetu 

živijo še številni, ki si udobja potrošništva 
ne morejo privoščiti, ker je njihova edina 
misel lahko le golo preživetje. 
 
Seveda pa so časi, ko smo tisti v tako ime-
novanem razvitem svetu kot lovci nabiralci 
sami zalezovali plen ali iskali primerne 
rastline v bližnji ali daljni okolici svojih biva-
lišč, že minili. Za kaj takega smo dandanes 
precej preveč razvajeni, saj se nas je mantra 
udobja po večini kar dobro prijela. Zato je 
potrebno vse, kar proizvedemo, novodob-
nim lovcem nabiralcem, še bolje zbiralcem, 
dostaviti čim bližje. Še najbolje do njihovih 
vrat ali pa vsaj do avtomobila, prakiranega 
čim bližje vhoda velikega trgovskega sredi-
šča. Da bi lahko trošili, pa je treba seveda 
domala vsak dan na delo, mlajši pa v šolo. 
Seveda je najbolj udobno, če vsak član 
družine uporabi svojo obliko transporta, za 
javnega pa je tako vsem, razen naivnežem, 
jasno, da ni učinkovit. Treba je pač zaslužiti, 
da bomo lahko živeli še nekoliko udobneje, 
saj si vendar brez zaslužka tudi izposoditi 
ne moremo, da bi trošili.  
 
Če je v tem pisanju kdo, vsaj pri sebi, 
prepoznal tudi svoj "prispevek" k mantri 
udobja, potem je tole pisanje vsaj deloma 
doseglo svoj namen. Seveda avtor niti 
pomisli ne, da bi komurkoli solil pamet, 
kako naj preživlja čas, ki mu je namenjen 
na tem planetu. Pa vendar. Morda pa 
bi morali kdaj pa kdaj res ustaviti vlak in 
izstopiti. Sprehod po svežem zraku vedno 
dobro dene. 

Sodobni lovci nabiralci
» Komentar
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Kaj nastane iz odpadne embalaže Tetra Pak?

Dru`ba Tetra Pak je kot svojo strate{ko usmeritev 

opredelila ohranjanje narave, zato je v Sloveniji za~ela 

kampanjo, v kateri opozarja, da izpraznjeno embala`o 

mleka in sokov odlo`imo v rumeni zabojnik ali rumeno 

vre~o. S tem omogo~imo recikliranje embala`e in izdelavo 

novih izdelkov, kot so lepenka, karton, papirnate brisa~ke in 

rob~ki, kartonska embala`a za jajca, papirnate vre~ke, 

pisarni{ki material in drugi izdelki. 

Skrb za ohranjanje narave in naravnih virov je eden 

temeljnih ciljev dru`be Tetra Pak. Zato je v Sloveniji 

ponovno za~ela kampanjo, s katero opozarja prebivalce, da 

izpraznjeno embala`o mleka in sokov odlo`imo v rumeni 

zabojnik ali rumeno vre~o. S tem omogo~imo recikliranje 

embala`e in ponovno uporabo surovin za nove izdelke. 

Tetra Pak: odlagajmo v rumeni zabojnik

Ve~: http://radimamzeleno.si in www.tetrapak.si.

Oglasno sporoèilo

Rubrika: vip

Tinkara Kovač, glasbeni-
ca: „K sreči tudi sama o tem razmi-
šljam in posvečam pozornost temu, 
da naredimo čim več razdalj tako, 
da ne obremenjujemo okolja. Včasih 
se sicer zgodi paradoks, da na vasi, 
na Krasu, uporabljamo avto več kot 
v Ljubljani. Je pa res, da ker sem 
mama in imam otroke še v vozičku, 
kar se da opravim peš. Gremo v 
trgovino, po bližnjih opravkih ali 
gremo na obisk k babici. V Ljubljani 
avtomobila skoraj ne uporabljamo. 
Več ali manj vse opravimo z avto-
busom, kolesom ali peš. Pogosto 
se s Krasa v Ljubljano odpravimo z 
vlakom.“

Primož Ekart, režiser: 
„Število koles v naši družini lepo poka-
že, kako se v glavnem premikamo 
po mestu. Če nam ne bi ravno pred 
kratkim ukradli kolesa, bi jih imeli šest. 
Kolesa uporabljamo za vse bližnje in 
ne tako bližnje poti, in to v vsakem 
vremenu. Najlepše je sicer kolesariti 
v lepem in suhem vremenu, ampak 
že pred časom smo po nekaj bivanjih 
v Amsterdamu in Kopenhagnu na 
naše veliko presenečenje ugotovili, 
da se da čisto lepo kolesariti v dežju, 

vetru, mrazu, s tremi otroki na prtljažniku, celo v poslovni obleki 
in visokih petah. To je bilo za Slovenijo še pred nekaj letih pre-
cej nepojmljivo, zdaj pa opažamo, da se ljubljanski kolesarji ne 
ustrašimo niti snega in borbe z zasutimi kolesarskimi stezami. 
V družini kolesarjenje kombiniramo s pešačenjem in mestnim 
avtobusom. Veseli nas, da se v Ljubljani stvari premikajo v smeri 
vedno večje uporabe javnega prevoza, čeprav se nam zdi, da je 
čas med posameznimi avtobusi na isti liniji še vedno predolg, še 
posebej v večernem času, kot da bi si odgovorni predstavljali, da 
smo Ljubljančani že ob devetih zvečer v postelji. Poleg vseh našte-
tih oblik premikanja pa seveda za izlete ali daljše poti uporabljamo 
tudi avto. Povezave z javnim prometom med slovenskimi kraji so 
katastrofalne in tudi za kratke razdalje bi si človek, ki bi se odločil 
za pot z avtobusom, lahko porabil kar nekaj ur. Ampak to je že 
druga tema.“

Častne člane društva Planet Ze-
mlja smo vprašali: „Kako skrbite, 
da vaša mobilnost čim manj obre-
menjuje okolje?“ 
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Še ne tako dolgo,
v srednješolskih  
časih, ko je bila  
vsakodnevna vožnja 
z lokalnim  
avtobusom ali  
vlakom nekaj  
najhujšega, kar se  
najstniku lahko  
zgodi, je bil večini 
eden izmed glavnih 
ciljev čim prej  
narediti izpit za avto 
in se mobilno 
"osamosvojiti".  
Danes ni več tako. 

Že pred 18. letom smo na kup dajali vse 
svoje prihranke (rojstnodnevne, tiste 
od nagrad za spričevala, novoletna dari-
la, kuverte, ki so nam jih v roke stisnili 
dedki in babice), da smo prišli do prvega 
lastnega avtomobila. Če smo imeli srečo, 
so konkreten kupček prispevali starši. 
Že konec srednje šole so se tako največji 
srečneži lahko pohvalili s svojo prvo bolho 
ali katrco, drugi pa pridno dvigali palec in 
štopali.

V Sloveniji ima tako danes vsako gospo-
dinjstvo v povprečju 1,3 avtomobila, torej 
ima avto približno vsak drugi prebivalec. 
Konec preteklega leta je bilo pri nas regi-
striranih 1,078.511 osebnih avtomobilov! 
Kljub visoki številki se tudi tukaj poznajo 
posledice gospodarske krize, saj je ta šte-
vilka nižja kot v letih 2010 in 2011. Pogled 
dobro desetletje nazaj pa nam pokaže 
drugačno sliko. Takrat je bilo v Sloveniji 
registriranih nekaj manj kot 900.000 
avtomobilov, v desetih letih je torej števil-
ka narasla za več kot 20 odstotkov. 

Naj na tem mestu zapišemo, da izpusti 
ogljikovega dioksida iz prometa predsta-
vljajo več kot 34 odstotkov vseh izpustov 
tega plina v ozračje. Lasten avtomobil 
in prevoženi kilometri pa ne pomenijo 
le obremenitve za okolje, ampak tudi za 
naše denarnice. Za pet tisočakov nekda-
njih tolarjev (okoli 20 evrov) smo včasih 
naredili kar lepo število kilometrov, danes 
pa nas, sploh če smo veliko na cesti, 
obisk bencinskega servisa kar močno 
udari po žepu. 

Razmisleka vredno je torej, kako bomo 
premagovali dnevne ali občasne razdalje.

Skupinski prevozi
Predvsem zaradi stroškov so se tudi pri 
nas pojavili v zadnjih nekaj letih vse bolj 
priljubljeni skupinski prevozi, ki jih lahko 
poiščemo po spletu. Na voljo je kar nekaj 
spletnih strani, kot so na primer www.
prevozi.org, www.katrca.org, www.pelji-
me.si, in podobni. Koncept je pri vseh 
enak – ponuditi informacije o prevozih, 
ki so na voljo, in dati možnost objave 

» Preudarni potrošnik

S skupinskimi  
prevozi ceneje na pot

xx
Andreja, Novo Mesto: "Nekih zelo 
negativnih izkušenj nimam, imam pa 
občutek, da sodelujoči včasih kar malo 
pozabijo, da to ni profesionalna storitev, 
temveč čisto prostovoljna zadeva. Zgo-
dilo se mi je sicer, da sem se dogovorila 
za prevoz, pa ga ob dogovorjeni uri 
nisem dočakala. Tudi tisti, ki vozijo, so 
se že kdaj dogovorili, da koga peljejo, po-
tem zavrnili kakšnih pet klicateljev, češ 
da imajo avto poln, na koncu pa ljudi ni 
bilo. Včasih se tudi zgodi, da se pet ljudi 
pelje v kakšnem čisto majhnem avtu, 
ampak to pač spada k temu, kar sem re-
kla na začetku. Čakanje se da odpraviti, 
če le pokličeš in sporočiš spremembo, 
voznika pa lahko, ko se dogovarjaš, 
vedno vprašaš, kakšen avto ima in koliko 
jih misli peljati, pa se lahko še vedno 
odločiš, da greš s kom drugim."
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ponudbe prevoza. Na nekaterih izmed 
njih najdete tudi do 200 ponudb dnevno. 
S tem prihranite denar za gorivo, pogo-
sto tudi čas, ki bi ga porabili za prevoz z 
javnim potniškim prometom, če nimate 
svojega avtomobila. Prvotni uporabniki 
ponujenih možnosti so bili predvsem 
študentje, ki se tedensko vozijo na študij 
in nazaj domov, ter štoparji, ki namesto 
klasičnega štopanja, stanja na mrazu (ali 
vročini) in upanja, da jim čim prej nekdo 
ustavi, na izbrano spletno stran sporočijo, 
kam se želijo peljati, priložijo kontaktne 
informacije in čakajo na klic nekoga, ki 
gre na pot v njihovi smeri. Sta pa seveda 
tudi tukaj potrebni previdnost in "zdrava 
pamet". Vsekakor moramo poskrbeti za 
svojo varnost, in če je vaš dogovorjeni 
prevoznik v očitnem vinjenem ali drugače 
neprimernem stanju, zavrniti prevoz. 
Enako velja, če ste ponudnik prevoza 
sami. Prav tako je dobro vedeti, da lahko, 
če povzročite prometno nesrečo in nima-

te zavarovane odgovornosti do sopotni-
kov v lastnem vozilu, lahko velike težave. 

Za vse bodoče ponudnike prevozov še 
koristna informacija - če komu ponudite 
deljenje zasebnega prevoza z namenom 
razdelitve potnih stroškov, naj vas ne 
skrbi pregon direktorata za trg dela in 
zaposlovanje, saj to ne predstavlja dela 
na črno.

Z javnim potniškim  
prometom brez stresa
S porastom števila avtomobilov v slo-
venskih gospodinjstvih in posledično vse 
večjega prometa na cestah se ob vsako-
dnevnih vožnjah soočamo s prometnimi 
zastoji, ki povzročajo stres in sive lase že 
navsezgodaj zjutraj. Lahko se izognemo 
tudi temu. Če le imate možnost, stopite 
korak nazaj – na avtobus ali vlak – kot v 
srednješolskih ali študentskih dneh. Ne 
samo da je javni potniški promet lahko 

bistveno cenejši (ob predpostavki, da se 
na delo vozite sami), mnogokrat je tudi 
hitrejši. (zbb)

xx
Marko, Slovenj Gradec: "Spletne prevo-
ze uporabljam redno, še bolj v zadnjem 
letu, ko nimam več svojega avtomobila. 
Prej sem tudi ponujal prevoz, včasih pa 
sem raje šel s kom drugim, kljub temu, 
da sem imel avto. Glede na to, koliko-
krat sem tak način prevoza uporabil, 
moram reči, da nimam slabih izkušenj. 
Najboljše pri vsem je, da je v zadnjih 
letih prevozov vedno več, z njimi prideš 
v vsako mesto, vsak dan, skoraj ob vseh 
urah. Tudi v tujino se lahko gre, če le veš 
pravočasno kam in kdaj bi rad šel.
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Včasih je kmet  
ročno in s pomočjo  
živali pridelal hrano 
za svojo družino.  
Kar je ostalo,  
je prodal - kar na 
domu ali bližnji  
tržnici. Potoval je z 
vprego. Hrana je tako 
prišla do uporabnika 
zelo hitro, sveža  
in praktično brez  
onesnaževanja  
okolja. Danes je slika 
drugačna.  

Hrano danes največkrat prevažamo in te 
poti niso zanemarljivo kratke. Brez agru-
mov si ne predstavljamo več "zdrave" 
hrane. Najboljša je argentinska ali brazilska 
zorjena govedina. Na francoski obali si 
želijo sveže ribe, ki je bila ulovljena isti dan 
v daljnem Vietnamu. Zadnja leta so se 
menda Kitajci naučili ceniti vino in počasi 
bodo povzročili pomanjkanje te pijače v 
Evropi. To vino pa je treba dostaviti na 
Kitajsko – najbrž ne počasi in peš ali z vpre-
go, temveč z letali. 

Pot vietnamskega soma
Vietnamski vitki som, ki je poceni in ga pri 
nas zelo radi pripravijo otrokom v vrtcih, 
je pripotoval okoli 13.000 kilometrov. Se 
vam ne zdi, da tukaj nekaj ne gre skupaj? 
Za ceno okoli tri evre za kilogram neke 
hrane ali celo manj, ki je pridelana in pre-
delana tako daleč od nas ... Riba je poto-
vala najprej z ladjo, ki po vsej verjetnosti 
ni bila jadrnica, temveč je uporabljala za 
svoj pogon tisoče ton goriva, nato so jo 
pretovorili na kamione, ki so prevažali tako 
občutljiv tovor do domačega marketa. Ali 
lahko za takšno hrano sploh pomislimo, da 
je zdrava?

Ko gremo potrošniki v trgovino, se naj-
večkrat tja odpeljemo. Z avtom, seveda. 
Je lažje. Iz hrane, ki jo kupimo, na koncu 
ustvarimo odpadke. Transportiramo jih 
s posebnimi tovornjaki na običajno dizel-
ski pogon. Velika pridobitev sodobnega 
potrošnika je tudi letalski promet, ki v zelo 
kratkem času prestavi z enega konca sveta 
na drugega tudi hrano. Za zdaj pa ne ve 
še nihče, kakšne bodo posledice poveča-
nega letalskega prometa na okolje in ljudi. 
Prevažamo pa tudi po morju in hrana v 
velikih kontejnerjih bi hitro zgnila, če je ne 
bi "zaščitili" z neverjetno velikimi količinami 
strupov. Od tod tudi sodobna navada pre-
nosa citrusov in drugih eksotičnih pridelkov 
v vrečke, kjer jih ločimo od druge hrane, da 
se ta ne okuži. Nato pa iz vrečke vzamemo 
lepo rumeno limono, postrgamo vso njeno 
lupinico (in s tem vse strupe) v recepte 
naših babic, ki sodobnega načina potova-
nja hrane niso poznale in so njihove limone 
pustile v pecivu le odličen okus. Danes pa 
žal lahko le ugibamo, koliko škodljive kemi-
je smo zapekli v slaščico.

Dolge poti hrane
» Karavana varne kemije

TATJANA KRUDER 
UNIV. DIPL. INŽ. ŽIVILSKE  
TEHNOLOGIJE 

 "Traktor porabi  
od 2,6 do 18  

litrov dizelskega  
goriva."

 "Traktor porabi 
od 2,6 do 18 

litrov dizelskega 
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Učinki strupenih delcev
V zadnjem času se vse bolj zavedamo tudi 
škodljivosti nanodelcev, ki jih je v izpuhih 
motorjev z notranjim izgorevanjem zelo 
veliko. Predvsem dizelski motorji so veliki 
proizvajalci nanodelcev, za katere niti 
točno ne vemo, kakšno škodo povzročajo 
v telesu. Vse to pa pada tudi na pridelke 
in zemljo, na kateri jih pridelujemo. Na 
koncu ugotovimo, da prav vse, kar spusti-
mo v zrak, tako ali drugače, neposredno 
ali posredno, pride nazaj v nas. Tam pa so 
učinki strupenih delcev nezanemarljivo 

močni: dražijo dihalne poti, zmanjšujejo 
imunsko odpornost, povečujejo možnost 
nastanka astmatičnih napadov in pljučnih 
infekcij, dražijo oči, lahko imajo kanceroge-
ni učinek, povzročajo dihalne in kardiološke 
težave, glavobol, vrtoglavico, slabost, teža-
ve z vidom, v večjih količinah in daljši izpo-
stavljenosti so tudi smrtno nevarni, poslab-
šujejo zdravstveno stanje pri astmatikih 
in srčnih bolnikih, so kancerogeni, imajo 
depresiven učinek na človeka, vplivajo na 
centralno  živčevje, povzročajo napade 
astme, kašlja, težko dihanje, kronični bron-
hitis, zmanjšujejo pljučne funkcije in lahko 

so vzrok prezgodnje smrti. Učinki so opazni 
tudi okoli nas: trajno poškodujejo rastline, 
povzročijo ožige in sušenje, zmanjšujejo 
rast, povzročijo večjo občutljivost rastlin na 
škodljivce in bolezni, povzročajo zakisanje 
rek, jezer in zmanjšujejo biološko pestrost 
občutljivih ekosistemov.

Nekaj pa vendarle lahko naredimo sami. 
Prvi korak je morda, da kupujemo v največji 
možni meri lokalno hrano, da se odpovemo 
nesezonskemu sadju in zelenjavi, gremo 
kdaj tudi peš, s kolesom, kupujemo varčne 
avtomobile, se z njimi vozimo varčno ...
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Promet je eno od 
področij, ki se v za-
dnjem obdobju naj-
bolj spreminja in kjer 
so se v zadnjih dese-
tletjih rešitve najhi-
treje razvijale, poleg 
tega so te med najbolj 
opaznimi. Med števil-
nimi izzivi, s katerimi 
se to področje sooča, 
so okoljevarstvo, 
demografske spre-
membe, širitev urba-
nih okolij, izrabljanje 
virov, predvsem fo-
silnih goriv, in še bi 
lahko naštevali.

Eksponenten razvoj je opaziti na skoraj 
vseh ravneh, povezanih s prometom, od 
sistemskih ureditev prometa v mestih do 
tehnoloških rešitev, povezanih s prevozni-
mi sredstvi, cestami, signalizacijo in podob-
nim. Vse te tehnologije so usmerjene 
predvsem v povečanje varnosti v prometu 
in zmanjšanju vplivov na okolje.

Zmagovalec med mesti  
z javnim prevozom je …
... estonska prestolnica Talin, saj je v začet-
ku tega leta postala prva evropska prestol-
nica, ki omogoča brezplačen javni prevoz 
vsem prebivalcem. Ob aktualnih potezah 
v zvezi s prometom v slovenski prestolnici 
in z avtobusnimi težavami v Mariboru je ta 
primer še toliko bolj zanimiv, saj v vodstvu 
mesta menijo, da lahko brezplačni sistem 
javnega prevoza, uveljavljen na pravi način, 
spodbudi prehod od avtomobilov k avto-
busom in tramvajem, zmanjša zastoje in 
emisije v prometu ter spodbudi gospodar-
ski razvoj. Odgovor na to, kakšen je pravi 
način izpeljave takšnega načrta, se začne 
z zagotavljanjem legitimnosti. Brezplačni 
javni prevoz je bil namreč v Talinu uveden 
šele po referendumu, v katerem je 75,5 

odstotka prebivalcev glasovalo za shemo, 
24,5 odstotka pa jih je bilo proti. Takšna 
podpora je omogočila vodstvu mesta, da 
je v projekt investiralo vsa sredstva za izpe-
ljavo načrta brezplačnega javnega prevoza. 
Priljubljenost načrta prav tako pomeni, da 
bo brezplačni javni prevoz težko ukiniti iz 
političnih razlogov, razen če bo za to obsta-
jala podobna raven javne podpore.

Ključni cilj načrta je bila mobilnost za vse. 
Brezplačni javni prevoz je pripomogel 
predvsem k mobilnosti slabše plačanih 
delavcev, tako da se zdaj lažje odločajo za 
nekatera dela, saj se jim opravljanje teh 
finančno izplača, ker jim ni treba skrbeti 
za stroške prevoza na delo. Poleg tega so 
opazili, da brezplačni javni prevoz spodbuja 
lokalno gospodarstvo, saj se je pokazalo, 
da gredo ljudje večkrat ven, predvsem zve-
čer in čez vikend in takrat tudi več zapra-
vljajo. Velika prednost uveljavitve načrta 
so zmanjšani vplivi na okolje. Premik od 
uporabe avtomobilov k javnim sredstvom 
prevoza zmanjšuje tako onesnaženje kot 
zastoje pa tudi hrup. V prvem četrtletju 
letos se je promet v centru mesta zmanjšal 
za 15 odstotkov v primerjavi s koncem leta 
2012, uporaba javnega prevoza se je pove-

Prihodnost na dosegu sedanjosti
» Karavana varčne energije
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Prihodnost na dosegu sedanjosti
čala za 12,6 odstotka, uporaba avtomobi-
lov pa zmanjšala za 9 odstotkov. Pokazale 
so se tudi finančne prednosti za mesto. 
Ker je javni prevoz brezplačen le za v mestu 
prijavljene prebivalce Talina, se je dodatno 
registriralo več kot 10.000 prej neprija-
vljenih prebivalcev. Vsakih dodatnih 1000 
prebivalcev namreč pomeni, da v mestno 
blagajno priteče za približno milijon evrov 
davčnih prihodkov.

Rešitev brez rdeče,  
rumene in zelene 
Ena izmed rešitev, ki se v zadnjem obdobju 
uveljavlja v manjših mestih po celem svetu 
in bo v prihodnosti morebiti doživela večji 
razmah, je koncept deljenega prostora. 
Koncept na prvi pogled deluje proti vsem 
občutkom, ki smo jih navajeni vozniki in 
pešci, saj pomeni, da se v največji možni 
meri odpovemo prometnim znakom in 
semaforjem, cestnim oznakam in pločni-
kom. Deljeni prostor namreč enakovredno 
obravnava vse udeležence v prometu in 
ravno na ta način pripomore k povečanju 
prometne varnosti. Vozniki avtomobilov, 
kolesarji in pešci si delijo eno skupno pro-
metno površino, saj med voziščem in ploč-

nikom ni več mej in ovir. Prav tako ni pro-
metnih znakov in čakanja pred semaforji. 

Hans Monderman, najbolj znani pred-
stavnik tega koncepta, vpeljal ga je tudi 
v nizozemskem mestu Drachten, je pre-
pričan, da so ljudje bolj previdni, ko jih 
manj usmerjajo pravila in zanje velja manj 
zapovedi. Meni tudi, da se udeleženci v 
prometu danes pogosto povsem zanesejo 
na znake in signale ter tako rekoč nanje 
prenesejo svojo lastno odgovornost, poleg 
tega pravila dajejo varljiv občutek varno-
sti, zaradi katerih udeleženci mislijo, da 
dodatna obzirnost ni potrebna. Uvedba 
sistemov deljenega prostora ima pozitiven 
vpliv na varnost v cestnem prometu, obseg 
prometa, vitalnost gospodarstva in poveza-
nost skupnosti, saj na vedenje udeležencev 
vplivajo naravne človeške interakcije in ne 
umetna regulacija.

V Drachtnu se je na enem izmed križišč, 
kjer so bili odstranjeni semaforji, število 
nesreč zmanjšalo s 36 v štirih letih pred 
vpeljavo sistema na dve v dveh letih po 
odstranitvi semaforjev. V mestu so ostala 
le tri semaforizirana križišča od prvotnih 
petnajstih. Redki zastoji na glavnem 
križišču v mestu, skozi katero pelje okoli 
22.000 avtomobilov dnevno, le še spomi-
njajo na preteklost. Nekateri strokovnjaki 
sicer opozarjajo, da na uspeh koncepta 
morebiti vplivajo še drugi dejavniki in da 
recimo v Sloveniji rešitev ne bi bila tako 
uspešna, kot je recimo na Nizozemskem, 
v Nemčiji, Novi Zelandiji, Avstraliji, na 
Švedskem in še kje, od koder poročajo o 
uspešni vpeljavi deljenega prostora.

Z glavo skozi beton
Med zanimivejšimi eko tehnološkimi 
novostmi, ki se jih lahko nadejamo v 
naših mestih v prihodnosti, je vsekakor 
eko beton, ki "žre" smog. Beton namreč 
vsebuje titanov oksid, ki vleče nase emi-
sije iz zraka in jih razgrajuje na okolju 
prijazne spojine. Inovacijo že preizkušajo 
v več mestih, recimo v ZDA in seveda na 
Nizozemskem, kjer so v mestu Hengelo 
z betonom poskusno preplastili ulico. 
Meritve so pokazale, da se je onesnaženost 
z dušikovim in žveplovim oksidom med 
0,5 in 1,5 metra zmanjšala za 45 odstotkov 
v idealnih vremenskih razmerah in v pov-
prečju za 19 odstotkov. Obe spojini sicer 

povzročata smog in ozon, medtem ko na 
ta način dež preprosto spere spojine, ki 
nastanejo v reakciji s titanovim oksidom, s 
ceste. Seveda pa je za res široko uporabo 
te inovacije treba rešiti le en problem, ki je 
bolj kot ne vseprisoten - denarni. Kakorkoli 
obrnemo, je inovacija dražja od dobrega 
starega betona in asfalta.

Omenili smo le nekatere izmed mnogih 
rešitev, ki se že na voljo za široko uporabo 
in bi jih lahko začeli uporabljati tudi pri 
nas, vendar je za to potrebno kaj več kot le 
denar. Predvsem bo potrebna sprememba 
miselnosti glede posledic uporabe prometa 
in odnosov med udeleženci v prometu. 
Želja, ki ob zadnjih dogodkih v zvezi z voz-
niškimi izpiti ne vzbuja prav veliko optimiz-
ma. (zjm)
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V pričakovanju 
veselega decembra 
seveda razmišlja-
mo tudi o jedeh, ki 
jih bomo pripravili 
za posebne prilo-
žnosti. V tokratnih 
nasvetih bomo na-
nizali nekaj okusnih 
jedi, primernih za 
vsak žep, s katerimi 
boste zagotovo oča-
rali svoje najbližje, 
njihovim brbonči-
cam pa privoščili 
zabavo prazničnih 
okusov. Recepti so 
za šest ljudi, poraba 
na enega pa ne pre-
seže 1,30 evra. 

Špinačni zavitek s sirom
Sestavine:

• 2 žlici kuhane in zmlete špinače
Bešamel: 
• 40 g masla
• 40 g moke
• 300 ml mleka
• 1  žlica kisle smetane 
• sol, poper, muškatni orešček
• 1 žlica sesekljanega drobnjaka 
• 1 žlica moke 
• 3 jajca
Nadev:  
• 5 žlic naribanega mehkega sira 
• 1 žlica kisle smetane

Priprava:

Bešamel: Na maslu svetlo  
prepražimo moko, prilijemo mleko  
in ob nežnem mešanju kuhamo  
5 minut. Dodamo začimbe,  
vmešamo kislo smetano in ohladimo.  
V ohlajeni bešamel vmešamo rumenjake, 
špinačo, peteršilj, drobnjak, dodamo  
sneg iz beljakov in žlico moke, premeša-
mo.

Testo razprostremo na s papirjem 
za peko obložen pekač, pečemo  
15 minut pri 200 stopinjah. Pečeno  
testo še vroče potresemo s sirom  
in tesno zvijemo. Ponudimo vroče  
ali ohlajeno.

Parmezanovi  
ali špinačni žličniki
Sestavine:

• 50 g masla ali margarine 
• 100 g moke
• žlica sesekljanega peteršilja 
• muškatni orešček, sol, poper 
• 2 jajci
• 30 g naribanega parmezana 

ali kuhane in zmlete špinače

Priprava:

V 100 ml vrele vode dodamo maslo in 
zakuhamo moko. Ko se zgosti in postane 
testo gladko, ga odstavimo. Dodamo 
začimbe in še v toplo testo vmešamo jajca 
in parmezan ali špinačo. Žličnike zajema-
mo z mokro žlico in jih zakuhamo v vrelo 
govejo ali čisto zelenjavno juho, kuhamo jih 
deset minut.

Praznicne jedi za plitve žepe

VESNA BUDJA

Slastni medenjaki
Sestavine:

• 500 g mehke moke 
• žlička sode bikarbone ali pecilnega  
   praška
• 150 g ohlajenega in prekuhanega medu
• 150 g sladkorja v prahu 
• 300 g masla 
• 2 jajci
• dva ščepca zmletih nageljnovih žbic 
• dva ščepca cimeta
• 1 beljak 
• 70 g sladkorja v prahu (v mlinčku za kavo  
   lahko zmeljemo tudi rjavi sladkor)

Priprava:

V skledo presejemo moko, dodamo med, 
maslo, sladkor in jajca. Premešamo, 
dodamo sodo bikarbono ali pecilni prašek 
ter mlete negeljnove žbice in cimet. Ko 
je gladko, testo pustimo počivati pol ure. 
Oblikujemo kroglice, ki jih polagamo na 
namaščen ali s papirjem za peko obložen 
pekač. Pečemo 20 minut pri 180 stopinjah, 
nato jih še tople povaljamo v stepenem 
beljaku in sladkorju. Medenjaki v posodi za 
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Praznicne jedi za plitve žepe
piškote ostanejo sveži in slastni še tri tedne 
po pripravi.

Nadevan svinjski flam
Sestavine:

• 1,2 kg svinjskega flama ali pleče
• sol, poper, kumina, mleta sladka  
   rdeča paprika
• 50 g na kocke narezanega starega kruha 
• 60 g masla ali margarine
• 2 žlici sesekljane prepražene čebule
• 200 g mešanega mletega mesa 
• 2 jajci
• 2 stroka nasekljanega česna
• bazilika, sol, poper

Priprava:

Nadev: Kocke kruha navlažimo z juho, 
praženi čebuli dodamo mleto meso. 
Popražimo, nato v ohlajeno maso prime-
šamo namočen kruh, jajca, sol, poper, 
česen in baziliko. Meso solimo, popramo, 
potresemo s kumino in mleto sladko rdečo 
papriko. Zarežemo, da dobimo žep, napol-
nimo ga z nadevom in zapremo z zobotreb-
ci (ali ovijemo s svinjsko mrežico). Pečenko 
položimo v pekač in prilijemo pol zajemalke 

kropa. Na začetku pečemo pri 220 stopi-
njah, po 20 minutah temperaturo znižamo 
na 180 stopinj. Med pečenjem meso redno 
polivamo z lastnim sokom, po potrebi ga 
obračamo. Pečemo 2 do 2 in pol uri.

Nadevan krompir
Sestavine:

• 8 srednje debelih krompirjev 
• sol 
• 30 ml olja
• 1 žlica sesekljane čebule
• 2 stroka sesekljanega česna 
• 150 g mletega mesa 
• 40 g namočenega in ožetega kruha 
• jajce
• majaron, poper
• 100 ml kisle smetane
• 40 g naribanega sira

Priprava:

Nadev: Čebulo prepražimo na maščobi, 
dodamo česen, mleto meso in sol, dušimo 
do mehkega. Primešamo kruh, odstavimo, 
dodamo poper, majaron in jajce. Krompir 
olupimo, umijemo in izdolbemo, da dobi 

obliko skodelic. Vdolbine napolnimo z 
nadevom in krompir postavimo v pekač 
z vročim oljem. Pečemo v pečici pri 200 
stopinjah, po 40 minutah damo na vsak 
krompir malo smetane, potresemo s sirom 
in pečemo še 20 do 30 minut oziroma 
dokler ni jed zlato rjave barve.

Čebulna ciabatta
Sestavine:

• 850 g moke 
• 40 g kvasa
• 3 nasekljane in prepražene čebule 
• 60 ml mlačnega mleka
• 90 ml oljčnega olja
• 2 čajni žlički soli
• 400 ml mlačne vode 

Priprava:

Moko presejemo, dodamo kvasec, 200 ml 
mlačne vode in pregnetemo. Dodamo sol, 
čebulo, mleko in olje ter vodo po potrebi 
– testo je pripravljeno, ko se ne lepi več na 
posodo ali podlago. Pustimo vzhajati 45 
minut, oblikujemo ciabatte, nato vzhajamo 
še 30 minut. Potresemo jih z moko in peče-
mo 30 minut pri 220 stopinjah.
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Legenda pravi, da je 
bilo nekoč v kotlini, 
kjer je danes trg, 
jezero, ob katerem 
je živelo veliko vran. 
Po osušitvi jezera  
je na tem mestu 
zraslo naselje, ki 
so ga poimenovali 
po teh prebivalkah. 
Legenda se še vedno 
zrcali v grbu občine, 
v njem vrana na veji 
smrekovega debla 
kljubuje času že  
od leta 1868.

Vransko - pot v zeleno prihodnost

IRENA MRAZ, PREDSEDNICA 
DRUŠTVA PLANET ZEMLJA

» Zemljo so nam posodili otroci

Rimski denar in temelji rimske stavbe, 
ki so jih našli na Vranskem, pričajo, da 
njegovi začetki segajo v rimsko dobo, 
prva pisana omemba kraja s tem imenom 
pa je najdena v zapisih iz leta 1123. O 
obstoju rimske naselbine na Vranskem 
pričajo tudi izkop mogočnih temeljev 
in poda rimske stavbe, najdena rimska 
opeka – tegula, izkopana pri župnišču 
na Vranskem, bakreni novec rimskega 
cesarja imperatorja Antonina Avgusta Pija 
iz okoli leta 150 pr. n. št. In odkriti ostanki 
rimske opekarne. 

Prva slovenska  
zemljiška knjiga
Kraj leži na robu Celjske kotline, ob stari 
rimski cesti Emona–Celeia. Vransko je 
torej s prometom povezano že od dav-
nine – po stari prometni poti Dunaj–Trst 
so skozi Vransko potovali številni tovori, 
od 18. stoletja tudi na vozovih. Leta 1573 
je tam začela obratovati poštna postaja, 
najprej so se tam ustavljali poštni sli, od 
1578. jezdeci, od leta 1651 pa tudi poštni 
vozovi.  

Tovorni promet se je zlasti povečal po 
obnovi ceste čez Trojane, po kateri se je 
peljal sam cesar Karel VI.

Kraja je torej pridobil pomen v poznem 
srednjem veku, ko je bilo Vransko prva 
postojanka v deželi Štajerski ob meji 
z deželo Kranjsko in je imelo pošto in 
mitnico. Vransko je postalo po gospo-
darski moči in številu prebivalcev vodilno 
naselje v Spodnji Savinjski dolini tudi 
zaradi upravnih funkcij: mitnice, poštne 
postaje, postalo je obmejno naselje med 
Ilirijo in Avstrijo s carinskim uradom in 
sedežem okrajnega sodišča z davkarijo in 
notariatom, na katerem so prvi v Sloveniji 
vpisovali v zemljiško knjigo v slovenskem 
jeziku.

Ko promet  
narekuje razvoj
Razvoj in razcvet naselja Vransko je vse-
skozi krepila cesta, naslednica pradavne 
jantarske poti in kasneje rimske ceste ter 
nato v 17. stoletju posodobljena velika, 
bela cesarska cesta Dunaj–Trst. Zaradi 
živahnega prometa in pretoka ljudi skozi 
naselje je že v začetku 19. stoletja precej 
Vranščanov živelo od nekmetijske dejav-
nosti. To je bilo obdobje furmanstva in z 
njim povezanega bliskovitega napredka 
kraja Vransko. Razvile so se posamezne 
obrtne zvrsti in dejavnosti: gostinstvo, 

.
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Vransko - pot v zeleno prihodnost
prevozništvo oziroma tovorništvo, sedlar-
stvo, kovaštvo, usnjarstvo, trgovina, 
čevljarstvo, krznarstvo, tkalstvo, kroja-
štvo, mesarstvo, mlinarstvo ... 

Z južno železnico, ki so jo sredi 19. stole-
tja zgradili od Celja do Ljubljane po dolini 
spodnje Savinje in Save, je pričel polago-
ma usihati cestni promet, zlasti na dolge 
razdalje. S tem se je zmanjšala gospodar-
ska osnova, ki je podpirala vsestranski 
razvoj Vranskega. Železnica je vlogo 
Vranskega zreducirala predvsem na kra-
jevno središče. Od takrat pa vse do druge 
svetovne vojne se je Vransko razvijalo 
mnogo počasneje kot v dobi furmanstva. 

Vranske zanimivosti
Plezalna stena, številne markirane planin-
ske poti, muzeji, sakralni objekti, naravni 
park Creta, kraška jama Škadavnica so 
ponudba tega malega kraja. Župnijska 
cerkev sv. Mihaela, prvič omenjena leta 
1123, se lahko pohvali z marmornim 
oltarjem, delom znamenitega kiparja 
Francesca Robbe. V naravnem parku 
sredi Dobrovelj je romarska božja pot. Na 
Čreti se križata Savinjska planinska pot 
in Evropska pešpot E6, če pa prisegate 
na motorje, boste v Muzeju motociklov 

Vransko lahko spoznali razvoj in zgodovi-
no motociklizma ter prometa nasploh na 
Slovenskem. . 

Na Vranskem in v okolici je kar nekaj 
graščin in dvorcev. Sedež mitničarja je bil 
v graščini Avžlak, ki jo domačini poznajo 
tudi pod imenom Prajhaus. Kasneje so 
v njej tudi varili pivo, po letu 1870 so 
namreč začeli na Vranskem in v njegovi 
podeželski okolici gojiti hmelj.

7. aprila leta 1868 je avstrijska vlada ugo-
dila prošnji občinskega odbora, da pov-
zdigne kraj Vransko v deželni knežji trg z 
vsemi pravicami, ki temu naslovu gredo, 
kasneje pa tudi prošnji za dodelitev grba. 
Ko je listina prispela na Vransko, je tam 
zavladalo splošno veselje, ljudsko rajanje 
z živinskim sejmom. V spomin na ta dan 
Vransko praznuje svoj občinski praznik 
14. maja. 

Na Vranskem so bile kulturne prireditve 
pogoste. Telovadni nastopi, uprizoritve 
ljudskih igric, pevski nastopi so imeli 
narodnobuditeljski značaj in so bili nosilci 
kulture na Slovenskem. Pritiskom na 
kulturnem, političnem in gospodarskem 
področju so Vranščani kljubovali z ustana-
vljanjem raznih društev. 

 Vransko je imelo  
ob popisu  

prebivalstva  
1910. leta 1111  

prebivalcev,  
površina občine  
je obsegala 1393  
hektarjev, imelo  

je 201 hišo,  
vsi prebivalci so bili 

katoliki, občevalni  
jezik je bil slovenski 

za 1097 ljudi in  
nemški za 12 ljudi.

 Vransko je imelo 

prebivalstva 
1910. leta 1111 

prebivalcev, 



26

Ne glede na letni 
čas nam naravne in 
mnoge druge zname-
nitosti omogočajo, da 
za kakšen dan izsto-
pimo iz ponorelega 
vsakdana. Ker zna 
biti tudi načrtovanje 
potovanja, največkrat 
vožnja, zelo stresno 
in utrudljivo, tokrat 
predstavljamo ne-
kaj idej za izlete, ko 
ključe od avtomobila 
in vozniško dovolje-
nje pustite doma, se 
udobno namestite in 
čas na poti izkoristite 
za druženje in  
zabavo. 

Za otroke bo že pot pravo (in verjetno naj-
boljše) doživetje, saj obožujejo vse, kar je 
novo in drugačno od vsakdanjega. Eni torej 
na vlak, tisti, ki si želite malo več adrenalina 
in aktivnosti na poti, pa sedite na električ-
no kolo in izkoristite dan.

Kljub pogostim pritožbam nad neurejeno-
stjo in hitrostjo naših vlakov  se prav goto-
vo ne moremo pritoževati nad izbiro izletov 
in destinacij, kamor nas lahko ti odpeljejo. 
Če si želite biti čim bolj samostojni in izlete 
radi načrtujete sami, je dovolj, da izberete 
vam zanimiv kraj, naredite seznam zname-
nitosti, pohodnih poti ali drugih turističnih 
točk, ki bi jih želeli obiskati, pri domačinih 
preverite, katero gostilno ali restavracijo 
je najbolje obiskati, si kupite vozovnico in 
se odpravite na izlet. Zagotovo je mnogo 
slovenskih krajev, ki jih poznate zgolj 
"od daleč", izbira je velika. Postojnska 
jama, Maribor in Pohorje, Šaleška dolina 
in Velenje, dolina Soče, park Škocjanske 
jame, Tehniški muzej Bistra, Laško, Celje, 
Ljubljana, Ptuj, slovenska obala ali pa 
Blejsko in Bohinjsko jezero. Seveda ne 
smemo pozabiti še nešteto majhnih krajev, 
v katerih lahko izstopimo in jih spoznamo.

Gremo na pot z  vlakom  
naših prednikov
Ena izmed prijetnih izkušenj je izlet s pre-
voznim sredstvom naših prednikov. Vožnja 
s približno sto let starim vlakom na parni 
pogon zagotovo toliko navduši, da vonj po 
premogu in njegove stalne spremljevalke 
– saje – niso preveč moteči. Vlak pelje po 
slikoviti sto sedem let stari Bohinjski progi, 
ki vodi skozi alpske predele mimo Bleda in 
Bohinja, po dolini najlepše slovenske alpske 
reke Soče, mimo Goriških brd s slikovitimi 
vasicami in vinogradi ter po Krasu. V drugo 
smer  muzejski vlak zapelje skozi Baško 
grapo, kjer si ob Soči utira pot proti Gorici 
in naprej skozi Spodnjo Vipavsko dolino na 
Kras. Na poti naredijo vtis visoki mostovi, 
viadukti in predori, vlak pa zapelje tudi čez 

Na potep in izlet  
drugace kot  
z avtomobilom

BARBARA BOH

» Ture, prijazne planetu
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Solkanski most.  Če se odločimo za voden 
ogled, za udobje in pristno doživetje na 
vlaku poskrbijo vodniki in animatorji, lahko 
pa se z muzejskim vlakom  na izlet odpelje-
mo samostojno in izstopimo na kateri koli 
izmed vmesnih postaj.

 Pohodni čevlji, nahrbtnik, 
vozovnica in hop v hribe
Z vlakom si lahko privoščite tudi športno 
aktiven izlet, po katerem se ob vožnji 
domov in poslušanju umirjenega ritma 
proge tudi že malo odpočijete. Če ste lju-
bitelji hribov in zahtevnejši pohodniki ali 
hribolazci, je kar nekaj možnosti raziskova-
nja slovenskih hribov. V zasavskem koncu 
se lahko z vlakom odpravite do Trbovelj in 
nato proti Kumu. Iz Hrastnika je prijetna 
pešpot na Kal, na Lisco pa se povzpnete z 
Brega, kjer prav tako ustavi vlak. 

Na gorenjskem koncu je z vlakom najlažje 
dostopna Golica, nanjo se lahko odpravite 
z jeseniške postaje. Lep celodnevni izlet 
ponujata Maribor in Pohorje z vzpenjačo. 
Z zgornje postaje Pohorske vzpenjače se 
tako lahko namenite  na Areh, Ruško kočo, 
Svete tri kralje in še kam. 

Vozila na električni pogon – 
zanimivo in okolju prijazno 
doživetje
Da boste zagotovo okolju prijazni, si lahko 
za raziskovanje kraja, potem ko izstopite 
na železniški postaji, ponekod izposodite 
električna kolesa ter se s tem še dodatno 
izognete obremenjevanju okolja s toplogre-

dnimi plini in hrupom. Seveda so vam še 
vedno povsod na voljo klasična, za katera 
potrebujete malo več lastne energije, za 
bolj udobno in lažjo vožnjo pa poskrbi ele-
ktrika. Vožnja z električnimi kolesi je prava 
avantura, na poti si lahko v miru ogledate 
narave znamenitosti in uživate ob nepo-
zabnih razgledih. Posebno primerna je za 
otroke in starejše.

Ena izmed destinacij, kjer je na tem podro-
čju največ narejenega, so zagotovo Brda, ki 
jih tako lahko doživite tudi malo drugače. 
Kolesa so na razpolago v prostorih TIC-a 
Brda in na gradu Dobrovo.  Zelene griče 
in vzpone na poti iz Tolmina v Brda tako 
premagujete brez večjih naporov.  Iz doli-
ne Soče se lahko povzpnete na Kolovrat, 
nadaljujete pot po grebenu do Korade, 
nato pa se spustite v Brda. Tam se lahko 
ustavite na razglednem stolpu v Gonjačah, 
potem pa se spustite do srednjeveških ulic 
Šmartnega. 

Z električnimi kolesi lahko dodobra razišče-
te tudi gorenjski konec, kjer poudarjajo, da 
potovanje s tihim električnim avtomobilom 
ali ogled naravne znamenitosti na električ-
nem kolesu ne pomenita le čistejšega oko-
lja, ampak da lahko med polnjenjem vozila 
čas izkoristite tako, da spoznavate zname-
nitosti kraja ali okušate lokalne kulinarične 
specialitete, ki so na voljo v neposredni 
bližini električnih polnilnic. Na Gorenjskem 
jih je kar pet, in sicer na Jezerskem, v 
Preddvoru, na Bledu, v Bohinju in Kranjski 
Gori. V vseh naštetih krajih so za izposojo 
na voljo tudi električna kolesa.
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O Venezueli Sloven-
ci in Evropejci malo 
vemo. V glavnem v 
medijih preberemo 
politične zgodbe, ki 
po večini o razmerah 
v državi in njenem 
trenutnem politič-
nem vodstvu ne 
govorijo najbolj prija-
zno. Je peta največja 
proizvajalka nafte na 
svetu, ki se ponaša 
tudi s kopico narav-
nih lepot. 

Venezuela je tudi dežela različnih kultur, 
z velikim številom priseljencev iz Evrope 
in Afrike ter domorodskimi prebivalci, 
kar se pozna tudi v tipični venezuelski 
kuhinji. Tipična jed za to državo je kreolski 
- venezuelski krožnik z belim rižem, natr-
ganimi koščki mesa, čebulo, zelenjavo 
ter ocvrto banano, ki je precej drugačna, 
kot jih poznamo v Evropi, in nadomešča 
naše tipične priloge, kot je krompir. Tak 
krožnik po kalorijah, proteinih, vlakninah, 
vitaminih in drugih sestavinah zadošča 
povprečno aktivnemu človeku za ves dan. 
Tipična venezuelska pijača, ki jo popijejo 
ob hrani, je sestavljena iz vode, limone 
in panele - sladke kocke iz melase, ki se 
stopi v vodi.

Za veliko proizvajalko nafte v javnosti 
pogosto velja stereotip, da naj bi bil njen 
primarni interes čim večja poraba nafte 
na svetovnih trgih, saj to državi prinaša 
zelo velike zaslužke. Ohranjanje naravne-
ga okolja in zmanjševanje emisij toplogre-

Venezuele ni treba iskati, ker je tukaj
» Po slovensko ...

dnih plinov za države proizvajalke nafte 
naj seveda ne bi imeli takega pomena kot 
za tiste, ki veljajo za okoljsko ozaveščene. 
Zato smo stalnega odpravnika poslov 
na veleposlaništvu Bolivarske republike 
Venezuele v Sloveniji, njegovo eksce-
lenco Wilmerja Armanda Depablosa, 
najprej povprašali, ali navedeni stereotip 
o velikih proizvajalkah nafte drži tudi za 
Venezuelo:

"Pokojni predsednik Chavez je v svojih 
razmišljanjih vedno dajal izjemen pou-
darek ohranjanju naravnega okolja, saj 
se je dobro zavedal, da ne smemo uničiti 
planeta, na katerem živimo. Ne nazadnje 
s tem, ko ohranjamo naravno okolje, 
najbolje kažemo tudi svojo skrb za ljudi. 
Državni načrt, katerega avtor je bil pokoj-
ni predsednik Chavez, je na zelo visoko, 
peto mesto postavil varovanje okolja. 
Venezuela je zelo bogata ne samo z nafto, 
ampak tudi z drugimi primarnimi suro-
vinami, a načrt predvideva, da moramo 
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Venezuele ni treba iskati, ker je tukaj
znati izkoriščati te naravne dobrine brez 
uničevanja okolja. Zato država namenja 
veliko sredstev v razvoj industrije, ki ne 
bo uničevala okolja. Ljudje se moramo 
podrediti naravi in ne ona nam. Samo to 
nam zagotavlja preživetje na dolg rok. 

Kako Venezuela kot peta največja pro-
izvajalka nafte gleda na zmanjševanje 
onesnaževanja okolja, ki ga povzroča 
promet? Večina prometa namreč še 
vedno temelji na naftnih derivatih.
"V dokumentu, v katerem je pokojni 
predsednik Chavez pisal o programu 
varovanja okolja, je bil pomemben del 
namenjen tudi onesnaževanju, ki je posle-
dica prometa. A vzroke zato ni iskal par-
cialno. Najpomembnejši vzrok vseh vrst 
onesnaževanja našega planeta je videl v 
kulturi potrošništva, ki jo je zadnja leta 
še posebno intenzivno spodbujal kapitali-
zem. Vsakdo v družini mora imeti že svoj 
avto, najnovejši model pametnega tele-
fona in druge tehnološke pripomočke. Te 

tehnologije pa ne samo da obremenjujejo 
okolje, ampak so tudi odtujile družine, ki 
so temelj družbene strukture v Venezueli 
in večini drugih držav. Poraba energentov 
strmo narašča, tudi poraba goriv v pro-
metu. Vsi se v preteklosti nismo dovolj 
zavedali, kako s tem onesnažujemo 
okolje. Pokojni predsednik Chavez pa je 
razumel, da je za zmanjševanje obreme-
njevanja okolja treba spremeniti paradi-
gmo potrošništva, ki uničuje tako družbo 
kot naravo."  

Kakšne konkretne ukrepe sprejemate v 
vaši državi, da bi zmanjšali obremenjeva-
nje okolja?
"S konkretnimi vladnimi ukrepi sledimo 
Chavezovim razmišljanjem, ki sem jih prej 
omenjal. Pospešujemo zamenjavo upora-
be bolj okolju škodljivih naftnih derivatov 
z zemeljskim plinom, tako v prometu kot 
v industriji. Tudi v Venezueli zamenjuje-
mo starejše, 'rumene' žarnice, ki so več 
kot 90 odstotkov energije porabile za 
oddajanje toplote, z belimi, ki so bistveno 
bolj varčne in učinkovite. Venezuela je 
podpisnica kjotskega sporazuma in se 
okoljskih politik ne loteva s figo v žepu 
kot nekatere druge države, ki planet 
najbolj obremenjujejo. Sprejemamo 
torej konkretne ukrepe za zmanjševa-
nje obremenjevanja okolja, vendar so 
takšni ukrepi, gledano globalno, lahko le 
delno uspešni. Da bi nam skupaj uspelo, 
moramo odpraviti dejanske vzroke, to je 
razbohoteno potrošništvo, in ne le blažiti 
posledice."

Ali Venezuela namenja dobičke od nafte 
tudi za programe ohranjanja okolja?
"V preteklosti so imele od venezuelske 
nafte edine koristi multinacionalke in 
nekaj bogatih družin. To se je z revolucijo 
spremenilo. Če je država od naftnega 
bogastva v preteklosti dobila le manj 
kot desetino zaslužka, se je razmerje v 
zadnjih letih obrnilo. Država zaslužke 
od nafte zadnja leta vlaga predvsem v 
izboljšanje življenja navadnih ljudi. Veliko 
vlagamo predvsem v socialo, zdravstvo 
in izobraževanje. FAO (Organizacija ZN 
za prehrano in kmetijstvo) je lani uradno 
potrdil, da nam je uspelo izkoreniniti lako-
to, hkrati pa je Unesco našemu programu 
izobraževanja mladih, ki jim je država 
razdelila več kot tri milijone prenosnikov, 

pohvalil kot enega najpomembnejših 
korakov v izobraževanju. Uvedli smo tudi 
pokojninski sistem, ki zagotavlja starejšim 
mirnejšo starost. Državna podjetja, ki 
upravljajo naftna nahajališča in predeluje-
jo surovo nafto v naftne derivate, imajo v 
svojih statutih in drugih dokumentih zelo 
jasno zapisana pravila, po katerih morajo 
delovati, da s svojo dejavnostjo ne uniču-
jejo okolja. V Venezueli želimo predvsem 
z dejanji tudi svetu dokazati, da je mogo-
če naravna bogastva izkoriščati tako, da 
imajo od tega največ ljudje, in pri tem ne 
uničevati naravnega okolja." 

Javni promet lahko vsaj deloma pripo-
more k zmanjševanju obremenjevanja 
okolja s prometom. Kako se ga lotevate v 
Venezueli?
"Naj poudarim, da ima samo naša pre-
stolnica Caracas sedem milijonov prebi-
valcev. Več kot polovica jih vsakodnevno 
uporablja metro. Torej samo v glavnem 
mestu vsak dan z metrojem prepeljemo 
več ljudi, kot ima Slovenija prebivalcev. V 
zadnjih letih obnavljamo tudi vozni park 
drugih vrst javnega prometa. Tako smo 
pred kratkim na Kitajskem sklenili posel 
za nakup 5000 avtobusov, ki so bistveno 
bolj prijazni do okolja od tistih, ki so se 
uporabljali do zdaj."

Ali vidite priložnosti za sodelovanje slo-
venskega gospodarstva z vašo državo?
"Seveda. Venezuela je izjemno bogata z 
naravnimi viri. Nima samo velikih zalog 
nafte, temveč tudi naravnega plina in 
za svetovno gospodarstvo pomembnih 
kovin. Državi sta si podobni, ker imata 
obe tudi veliko gozdov in sta bogati z 
vodami. Ker sem prej omenjal avtobuse, 
bi želel povedati, da sem se o možnostih 
sodelovanja pogovarjal tudi s slovenskim 
proizvajalcem. Skratka, največ priložnosti 
za gospodarsko sodelovanje vidim v dej-
stvu, da imajo slovenska podjetja znanja 
in tehnologije, ki so lahko za Venezuelo 
zelo zanimivi. V zadnjem času smo začeli 
sodelovati tudi z Gospodarsko zbornico 
Slovenije in upam, da bomo na tem 
področju kmalu našli konkretne skupne 
interese. Želim poudariti, da naše države 
kot partnerja Slovencem ni več treba iska-
ti. Venezuela je že tukaj in za sodelovanje 
je vedno odprta." (zvg, zim)
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Sodobna embalaža mora varovati izdelek 
pri prevozu, skladiščenju in uporabi, ščititi 
ga mora pred zunanjimi mehanskimi, bio-
loškimi, kemijskimi, atmosferskimi vplivi. 
Z vidika konstrukcije mora biti embalaža 
funkcionalna, enostavna, izvirna, ustre-
zati mora okusu in željam proizvajalca 
in potrošnika, medtem ko naj bi z vidika 
ekonomičnosti vse našteto zagotavljala 
ob minimalnih stroških. 

Glede na vse bolj zahtevne ekološke izzive 
naše civilizacije je vse pomembnejši vidik 
tudi ekološka ustreznost embalaže oziro-
ma uporaba čim bolj trajnostnih oblik te. 
Embalaža in transport sta neločljivo pove-
zana in veliko podjetij v zadnjem obdobju 
vse več časa in sredstev posveča izdelavi 
embalaže, ki bi omogočila čim bolj učin-
kovito logistiko prevoza. Pri večini podjetij 
osnovna motivacija pri tem ni skrb za 
okolje, temveč vedno višje cene goriv, 
ki dražijo stroške transporta. A vsaka 
rešitev, ki zmanjša stroške transporta, 
posledično zmanjša tudi emisije in vpliv 
na okolje. Ob tem pa seveda ne smemo 
biti krivični do tistih podjetij, ki sledijo 
najnovejšim mednarodnim ekološkim 
smernicam in uveljavljajo najsodobnejše 
rešitve in dognanja s področja trajnostne 
embalaže.

Dobra stran krize?
Področje oblikovanja ekološko spreje-
mljive embalaže je postalo še posebej 
živahno ob zadnji finančni krizi, ko so se 
poleg že omenjenih vse višjih cen goriv 
in transporta marsikje tudi dramatično 
znižala sredstva, ki jih imajo podjetja na 
voljo. Ta zato iščejo načine, kako izdelati 
embalažo, za katero bo potrebnega čim 

Embalaža je danes ena najbolj pomembnih 
sestavin končnega izdelka. Medtem ko so na 
embalažo v preteklosti gledali le kot na tisti 
del izdelka, ki ga varuje pred zunanjimi vplivi, 
je danes prav vsak vidik, povezan z njo,  
izredno pomemben.

Varcna embalaža

ZJM

manj materiala, ki mora za nameček biti 
tudi čim lažji in ga je možno v čim večji 
meri reciklirati, in ki bo oblikovana tako, da 
bo možno čim bolj učinkovito zasesti pro-
stor, namenjen prevozu: prepeljati čim več 
izdelkov hkrati. Seveda pa mora embalaža 
biti še vedno funkcionalna in zanimiva za 
končnega potrošnika. 

Omeniti je treba, da poznamo z vidika tran-
sporta tri vrste embalaže. Primarna ali pro-
dajna embalaža je tista, v kateri potrošnik 
kupi izdelek, namenjena je osnovni zaščiti, 
poleg tega pa ima promocijsko-prodajni 
učinek. Sekundarna ali ovojna embalaža 
obdaja večje število izdelkov in predvsem 
omogoča racionaliziranje pakiranja v 
terciarno ali transportno embalažo, ki je 
primerna za skupinsko pakiranje večjega 
števila izdelkov, omogoča zaščito in lažji 
prevoz, prekladanje in skladiščenje. V to 
skupino spadajo palete ter razni zaboji, 
sodi, škatle in drugo. 

Splača se računati
Podjetja morajo biti pri načrtovanju emba-
laže pozorna na vse. Za primer lahko ome-
nimo telekomunikacijsko podjetje, ki je 
enega od svojih izdelkov v lastni embalaži 
pakiralo v škatle po štiri skupaj, predvsem 
zaradi trpežnosti med prevozom. Tako so 
na eno paleto spravili 120 izdelkov. Nato 
so osnovno embalažo izdelka malenkost 
ojačali in jo obenem pomanjšali oziroma 
skrajšali za dobre tri centimetre v višino, 
dolžino in globino. Tako vmesno pakiranje 
po štiri izdelke skupaj ni bilo več potrebno 
in so lahko na eno paleto zložili kar 300 
izdelkov. Poraba goriva za prevoz enake 
količine izdelkov se je drastično znižala, s 
tem pa tudi emisije. 

» Embalaža in okolje

(xxxx)
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Dodati je treba, da se veliko podjetij celo-
stno loteva vplivov, ki jih ima distribucija 
njihovih izdelkov na okolje, torej da ob izbiri 
primerne embalaže poskrbijo tudi za okolju 
prijazno vrsto in način transporta, izbiro 
transportne poti in učinkovito naložen 
tovor. 

Emisije transporta  
v EU se večajo
Ko govorimo o vplivu embalaže na emisije 
v transportu, ne moremo mimo dejstva, 
da je ta samo v EU odgovoren za približno 
četrtino emisij toplogrednih plinov, zaradi 
česar je drugi največji sektor po izpustih 
toplogrednih plinov, takoj za energetskim. 
In medtem ko se emisije iz drugih sektorjev 
na splošno zmanjšujejo, so se emisije iz 
transporta samo od leta 1990 povečale za 
36 odstotkov. Pri tem je cestni transport 
odgovoren za več kot dve tretjini s tran-
sportom povezanih toplogrednih plinov. 
Vendar je treba dodati, da veliko emisij 
povzročata tudi letalski in vodni promet, 
pri katerih količina emisij tudi najhitreje 
narašča v zadnjem obdobju.

Paradižnik z Marsa 
Odgovor bi bilo najbrž smotrno iskati tudi 
v rešitvah, ki bi zmanjšale potrebo po 
transportu nekaterih izdelkov. Predvsem 
tiste hrane, ki jo pripeljemo z drugega 
konca sveta, čeprav je dostop do enake 
hrane na voljo v lokalnem okolju. Tudi pri 
nas namreč poznamo česen iz Kitajske, 
paradižnik z juga Afrike in podobno hrano, 
ki jo sicer pridelujemo tudi v Sloveniji. Ta 
sodobni pojav opisuje izraz "food miles" ali 
"hrana od daleč" in se nanaša na razdaljo, 
ki jo hrana prepotuje, preden doseže konč-
nega potrošnika. Zaradi globalizacije in 
drugačnega sloga življenja se je ta razdalja 
v zadnjih desetletjih močno povečala. V 
Ameriki predelana hrana v povprečju pre-
potuje kar okoli 2000 kilometrov, sveža 
pa okoli 2400 kilometrov, preden doseže 
potrošnika.

Prevoz takšne hrane močno pripomore 
k izpustu emisij, pri tem pa nastajajo že 
skoraj absurdne situacije, ko si recimo dve 
državi tisoče kilometrov narazen med seboj 
izvažata paradižnik. Znan je tudi primer 
"eko banan" oziroma sadja, ki ima oznako 
"eko", pri čemer je bilo pripeljano celo z 
letalom. Hrana, med to spadata predvsem 
sveža zelenjava in sadje, ki je na naše police 
prispela z letalskim prevozom, prispeva 
tudi največji delež ogljikovega dioksida v 
ozračje, v primerjavi z ladijskim transpor-
tom izpusti za okoli 177-krat več emisij 
toplogrednih plinov.
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V rubriki Varno na 
pot smo se pogo-
varjali z Boštjanom 
Smolejem iz Sektorja 
prometne policije 
generalne policijske 
uprave

Udeleženci v prometu smo vsi, ki se 
odpravimo od doma. Sodobni čas od nas 
zahteva mnoga prilagajanja. Kaj to pomeni 
za organizacijo vašega dela?
"V zadnjih desetletjih so se način življenja 
in potovalne navade močno spremenili. 
Vedno večje potrebe po prevozu ljudi in 
blaga zmotno navajajo na misel, da je 
rešitev v gostejšem, učinkovitejšem in 
boljšem cestnem omrežju. Trajnostni 
promet je izziv sodobnega časa, ki ga je 
treba reševati na več ravneh, državni, 
regijski, lokalni in osebni. Varnostni izzivi 
pri upravljanju prometa so postali glo-
balni. Zagotavljanje varnosti v cestnem 
prometu kot del upravljanja in vodenja 
prometa temelji na analiziranju in ustre-
znem načrtovanju. Vsakršne spremembe 
na področju novih tehnologij (pasivna, 
aktivna varnost, infrastruktura, ipd.), 
vedenjskih vzorcev (sprememba trendov 
in vrste udeležencev prometa, potovalne 
navade, ipd.) zahtevajo ustrezno znanje, 
kar pomeni ustrezno izobraževanje, uspo-
sabljanje in izpopolnjevanje. Globalizacija 
tudi za prometno policijo pomeni med-
narodno sodelovanje, izmenjavo izkušenj 
in dobrih praks, spremljanje novosti 
pri nadzorni tehniki, uvajanje različnih 
metodologij dela, ki so razvite na podlagi 
znanstvenih dognanj in izkušenj, v prakso 
in podobno."

Človek nemalokrat zataji - a tehnologija 
ravno tako. Banalen primer težav z delo-
vanjem semaforjev lahko privede do težav 
v prometu in posledic, ki za nikogar niso 
prijetne. Se vam kdaj zazdi, da bi bilo lažje 
brez vse te silne tehnologije?
"Upravljanja in vodenja prometa brez 
ustrezne tehnologije ob porastu mobilnosti 
si praktično ni možno predstavljati. Vsa 
tehnologija za upravljanje in vodenje (npr. 
pametna cesta) in posredno tudi nadzor-
stvena tehnologija (merilniki hitrosti ipd.) 
je v današnjem času ključnega pomena. 
Tehnična sredstva, ki služijo dokazovanju 
kršenja pravil in norm, so ključna za zaščito 
pravic in svoboščin državljanov in hkrati 
neprecenljiv pripomoček za delo polici-
stov."

Vemo, da prašni delci iz prometa ogrožajo 
naše zdravje. Prometni policisti ste tedaj 
nemalokrat sredi največjega "prašnega 
vozla". Kaj menite o tem?
"Spremembe potovalnih navad in porast 

prevoza po cestah imajo številne vplive 
na kakovost življenjskega okolja in s tem 
neposredno na 'delovno okolje' policista 
(povečan izpust toplogrednih plinov; večji 
hrup; poslabšanje kakovosti zraka v mestih 
in vzdolž močno obremenjenih cest; ipd.). 
Zagotavljanje idealnega delovnega okolja je 
v današnjih razmerah, še posebno pri delu 
v okolju, kjer je onesnaževanje vidno na 
vsakem koraku,  neizvedljivo. Osveščanje, 
izobraževanje o nevarnostih (varstvo pri 
delu) in hkrati zagotavljanje ustreznih varo-
val je dandanes nuja. In tega se zavedamo 
tudi v policiji."

Prometni predpisi so večinoma povsod 
enaki - a tako kot pri zabojnikih za ločeno 
zbiranje odpadkov, ki se že v slovenskih 
občinah med seboj razlikujejo, so ponekod 
v tujini ta pravila nekoliko drugačna. Kaj 
svetujete voznikom, popotnikom?
"Prometni predpisi so dejansko zelo 
različni, obstajajo pa podobna in enaka 
prometna pravila. Posamezne države 
pravila ravnanj prilagajajo svojim in med-
narodnim potrebam. Vsakdo, ki potuje v 
tujino, se lahko ob obstoječi informacijski 
tehnologiji na vsako potovanje pripravi. 
Naši napotki gredo ravno v tej smeri. 
Na potovanje se pripravite in spoštujte 
pravila."

Nezgode v prometu se dogajajo iz različ-
nih razlogov - kateri so najpogostejši in 
kako ob tem, kar vidite, razmišljate na 
policiji?
"Varnost prometa je ena temeljnih kakovo-
sti prometnega sistema. Vsak udeleženec 
v prometu ali uporabnik prometne storitve 
želi imeti prometni sistem, ki zadovoljuje 
njegove potrebe in pričakovanja. Za več 
kot 90 odstotkov prometnih nesreč je 
odločilno ravnanje voznikov in drugih ude-
ležencev v prometu, vendar je obnašanje 
vsakega uporabnika v veliki meri odvisno 
tudi od drugih dejavnikov. Ti dejavniki so 
značilnost in kakovost cestnega omrežja, 
obnašanje drugih udeležencev in prome-
tna ureditev. Ob logiki, da je čas denar, 
se na naših cestah še vedno srečujemo 
predvsem s preveliko hitrostjo, ki mora 
biti prilagojena naštetim dejavnikom. 
Ker so posledice v veliki meri odvisne od 
človekovega vedenja, so aktivnosti policije 
v preventivnih in represivnih oblikah narav-
nane v poskuse spreminjanja takšnega 
vedenja." (zim)

Kljucno je clovekovo vedenje
» Varno na pot ...
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Prvi so kavčuk poznali 
Indijanci v 4. stoletju. 
Drevesa so poimeno-
vali jokajoča drevesa 
(caa – drevo, o-chu 
– jokati). Ljudstva v 
Srednji Ameriki so 
1600 let pred našim 
štetjem iznašla proces 
"stabilizacije" kavčuka 
v gumo. Poimenova-
li so ga po rimskem 
bogu ognja Vulkanu. 
Kavčuk je v Evropi pr-
vič omenjen leta 1770. 

Eko otok «

Vrsta odpadka: 
Pnevmatika je izdelek iz gume. Gre za elastičen material, ki nastane po vulkanizaciji iz 
osnovne surovine – kavčuka. Je posebni odpadek, s katerim je treba ravnati po uredbi 
o ravnanju z izrabljenimi gumami. Izrabljene pnevmatike lahko brezplačno oddamo pri 
vulkanizerjih, serviserjih ali v zbirnih centrih. Fizične osebe lahko oddajo do 50 kilogramov 
izrabljenih gum letno. Za proizvodnjo pnevmatike se porabi 27 litrov surove nafte. 

Čas razgradnje: 
Pnevmatika se po dostopnih podatkih v naravi ne razgradi, gumijasti podplat pa za to 
potrebuje od 50 do 80 let.

Ponovna uporaba: 
Izrabljene pnevmatike so velik potencial za ponovno uporabo in reciklažo. Gotovo ste že 
opazili gugalnice iz pnevmatik; če jih "oblečete" z debelejšo vrvjo in utrdite sedalno površi-
no, lahko to postane zelo domiseln stol …

Proces reciklaže neuporabnih pnevmatik se konča z mletjem, kjer nastane granulat. 
Uporablja se za izdelavo podlog na otroških igriščih, atletskih stezah in nogometnih sta-
dionih, izgradnjo letalskih stez, cest, izdelavo zaščitnih obcestnih ograj, tesnil, preprog, 
vrečk, predpražnikov, igral, tekočih stopnic, podlog za umetne trate, predelavo v odbijače, 
podplate za čevlje, nove pnevmatike ali se jih sežge za pridobivanje olja in plina.

Na letni ravni v Sloveniji nastane 18.000 ton izrabljenih gum, zberemo pa nekaj več kot 
16.000 ton izrabljenih gum. Kje konča svojo pot 2000 ton pnevmatik?

Najmanj izrabljenih pnevmatik na prebivalca je na Nizozemskem (4,3 kilograma), največ 
na Irskem (8,8, kilograma), povprečje v Evropski uniji pa se giblje okoli 7,1 kilograma odpa-
dnih pnevmatik na prebivalca. 

Pnevmatika
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Vilinsko mesto
Kraj dogodka: Maribor
Kdaj: od 3. do 31. 12. 2013
Kje: staro mestno jedro
Koliko: brez vstopnine
Info: www.maribor-pohorje.si  

S prižigom praznične okrasitve v začetku 
decembra, ki se kot vilin klobčič razpre-
da po mestnem jedru, preplavi Maribor 
praznično vzdušje, raznolik program pa 
zagotavlja odlično zabavo vse do decembr-
skega vrhunca, velikega silvestrovanja na 
Trgu Leona Štuklja.

• 3. 12., Trg generala Maistra: prižig lučk
• 3.-31. 12., Gosposka ulica, Grajski trg, 

dvorišče Vetrinjskega dvora, Trg Leona 
Štuklja: praznični sejem na stojnicah

• 5. 12., Trg Leona Štuklja: miklavževanje & 
koncert Klavdije

• 7. 12., Hiša Stare trte: večer penin ob 
glasbi in plesu srbskih folkloristov

• 7. 12., Snežni stadion pod Pohorjem: 
prihod dedka Mraza s Pohorja

• 7. 12., Trg Leona Štuklja: koncert 6Pack 
Čukurja

• 12. 12., Trg Leona Štuklja: stand up Vid 
Valič

• 13. 12., Trg Leona Štuklja: dobrodelna 
prireditev Evropske prestolnice mladih in 
III. gimnazije Maribor

• 18. 12., Trg Leona Štuklja: koncert Bilbi
• 20. 12., Trg Leona Štuklja: stand up 

Reporter Milan
• 27. 12., Trg Leona Štuklja: koncert Ico 

Lumbargo & Icotovi zobi band, Tekochee 
kru

• 28. 12., Trg Leona Štuklja: didžej Valle & 
drugi didžeji

• 28.-30. 12., staro mestno jedro: ulično 
gledališče Ana Mrzla Mariborska

• 29. 12., Trg Leona Štuklja: koncert Trash 
candy, Siti hlapci, Elvis Jackson, Tribute 
to Michael Jackson, Swing tones

• 30. 12., Trg Leona Štuklja: slovo dedka 
Mraza

• 31. 12., Trg Leona Štuklja: veliko silve-
strovanje v Mariboru - koncert Happy 
Ol'McWeasel, Alya

Lašk sejmi, jaslice ...
Kraj dogodka: Laško
Kdaj: od 7. do 31. 12. 2013
Kje: staro mestno jedro
Koliko: brez vstopnine

Info: www.stik-lasko.si

Tudi v Laškem bo decembra veselo. Skozi 
ves mesec se bodo vrstili različni dogodki. 
Obiskali boste lahko Ta veseli dan kulture!, 
42. Laški sejem, 10. tradicionalno razstavo 
jaslic, 16. dobrodelno prireditev Laško 
združuje dobre želje ali pa katere izmed 
naštetih prireditev na prostem.

• 7. 12., 9.00-12.00, Spodnji vrt Savinje: 
Miklavžev sejem z obiskom Miklavža, 
otroške ustvarjalnice, animacijski pro-
gram  

• 13. 12., 19.00, Spodnji vrt Savinje: slove-
sno prižiganje novoletnih luči z zabavnim 
programom

• 14. 12., 9.00-12.00, Spodnji vrt Savinje: 
Okusi prazničnih dobrot, otroške ustvar-
jalnice, animacijski program 

• 20. 12., 17.00, občinsko dvorišče: pred-
božično rajanje z obiskom Božička

• 21. 12., 9.00-12.00, Spodnji vrt Savinje: 
božični sejem, otroške ustvarjalnice, 
animacijski program

• 27. 12., 21.00, občinsko dvorišče: slovo 
od starega leta - zabava s skupino Kin-
gston

• 28. 12., 9.00-12.00, Spodnji vrt Savinje: 
novoletni sejem z obiskom dedka Mraza, 
otroške ustvarjalnice, animacijski pro-
gram …

Ljubljana prižiga luči
Kraj dogodka: Ljubljana
Kdaj: od 3. 12. 2013 do 1. 1. 2014
Kje: staro mestno jedro
Koliko: brez vstopnine 
Info: www.visitljubljana.com

V praznično okrašenem starem mestnem 
jedru bodo raznovrstne prireditve, na-
menjene ljudem vseh starosti in različnih 
okusov. Praznično vzdušje se bo, kot vsako 
leto, simbolično pričelo s prireditvijo 
Ljudje, prižgimo luč, ko se bo prižgala 
svetlobna okrasitev mesta, vrhunec pa bo 
doseglo 31. decembra s silvestrovanji na 
prostem v središču mesta.

• od 3. 12. do 1. 1., Breg, Novi trg, Cankar-
jevo nabrežje, Prešernov trg, Kongresni 
trg: praznični sejem  

• od 3. do 6. 12., 10.00-20.00, Prešernov 
trg: Miklavžev sejem

• od 3. 12., 17.00, Prešernov trg: Ljudje, 
prižgimo luč!

• 5. 12., 17.00, Ljubljanski grad, Krekov 
trg, Ciril-Metodov trg, Stritarjeva ulica, 
Prešernov trg: Miklavžev sprevod

• od 26. do 30. 12., 17.00, Breg, Čevljar-
ski most, Mestni trg, Stritarjeva ulica, 
Prešernov trg, Kongresni trg: sprevodi 
dedka Mraza

• 31. 12.: silvestrovanja na mestnih trgih

Koper z obilo ljubezni
Kraj dogodka: Koper
Kdaj: od 5. 12. 2013 do 1. 1. 2014
Kje: staro mestno jedro
Koliko: brez vstopnine
Info: www. www.koper.si 

Mestna občina Koper bo tudi letos sim-
bolično prižgala novoletne lučke, ki bodo 
zasijale na Titovem trgu v Kopru, temu pa 
bo sledil bogat program, za katerega bodo 
poskrbeli v Zavodu Koper otok, ki se že 
nekaj časa uspešno trudi oživiti mestno 
jedro.

• 5. 12., 17.00, Titov trg: prižig novoletnih 
lučk 

• od 5. do 7. 12., 11.00-19.00, Titov trg: 
prihod Miklavža in Miklavžev sejem 

• 13. 12., 19.00, OŠ Koper: zaključna pri-
reditev Zveze kulturnih društev Mestne 
občine Koper - Ljubezni obilo je naše 
voščilo 

• 26. 12., Koper in Marezige: tradicional-
ni koncert Pihalnega orkestra Koper v 
Kopru in Pihalnega orkestra Marezige 
v Marezigah (zbirajo se prostovoljni 
prispevki)

• 31. 12., Taverna v Kopru: silvestrovanje v 
Kopru bo v znamenju zabavnoglasbene-
ga programa z Rudijem Bučarjem na čelu 
ter skupinama Ne me jugat in Stino.

Namigi



Širni svet je lahko tako blizu
Gradec je povezan s pomembnimi letališči, ki so idealne izhodiščne točke za 
številne cilje po celem svetu.
Dobre nadaljnje letalske povezave so izjemno pomembne 
v poslovnem svetu, cenijo pa jih seveda tudi ostali potniki. 
To omogočajo linijske povezave med Gradcem in drugimi 
letališči, od koder so možni številni nadaljni leti v druge de-
stinacije. Tako je Gradec kar 4 x dnevno povezan s Frankfur-
tom, Dunajem in Münchnom. Zürich je na programu do 18 
x in Berlin 6 x tedensko. Mesti Düsseldorf in Stuttgart sta 
povezani z Gradcem več kot 20 x tedensko.

Graško letišče svojim potnikom omogoča tudi zelo hitro in 
enostavno kontrolo prtljage. Poleg gastronomije in trgo-
vine SPAR je gostom na voljo tudi brezplačna internetna 
povezava WLAN. 

Linijske povezave z graškim letališčem:
• Berlin, 6 x tedensko, Air Berlin
• Düsseldorf, 11 x tedensko, AUA-Gruppe
• Frankfurt, 28 x tedensko, Lufthansa
• München, 27 x tedensko, Lufthansa
• Stuttgart, do 13 x tedensko, AUA-Gruppe
  

• Zürich, do 18 x tedensko, InterSky
• Dunaj, 27 x tedensko, AUA-Gruppe
• Palma de Mallorca, 2 - 6 x tedensko, NIKI
   (od februarja 2014)

Informacije: www.flughafen-graz.at sp
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Foto: © Poelt/Flughafen Graz; Egipt - iz Gradca je možno leteti v 
Hurghado in Sharm el Sheikh

Foto: © turespaña Teneriffa; Letališče Gradec je tudi idealna 
izhodiščna točka za dopust na Teneriffi 

Na zimski dopust: Načrtovanje dopusta olajšajo tudi do-
datne letalske povezave. Gruber Reisen nudi v januarju 
potovanje na Kapverdske otoke, Moser Reisen pa febru-
arja v Tel Aviv. GTA Sky Ways vas marca popelje na po-
sebno potovanje v Marakeš. Od konca marca pa je zopet 
vzpostavljena povezava z Madeiro. Dobra novica za ljubi-
telje avtomobilizma  - potovalna agencija ABS nudi izlet na 
avtomobilski salon v Ženevo. 

Po zimskem premoru bo od sredine februarja naprej zo-
pet vzpostavljena povezava s Palmo de Mallorco. Najprej 
2 x tedensko, nekoliko kasneje pa kar do 6 x na teden. V 
Antalyo bo mogoče leteti od marca naprej. Načrtovane 
pa so tudi povezave s španskim otokom Tenerife ter z 
egiptovskima Hurghado in Sharm el Sheikhom.
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