
Ekovožnja je gospodaren 
in do okolja prijazen način vožnje. 
Samo z upoštevanjem nekaj preprostih 
načel lahko zmanjšate porabo goriva 
in izpuste CO2. 

Vsak voznik lahko z lahkoto 
zmanjša porabo za od pet do 
deset odstotkov, z malo več 
pazljivosti pa kar za četrtino.

Strokovnjaki so izračunali: z 
varčnejšo vožnjo bi v Evropski uniji 
do leta 2010 privarčevali 20 milijard 
evrov, bilo bi 35 odstotkov manj 
nesreč in za 50 milijonov ton manj 
izpustov CO2 v ozračje. 

S tremi majhnimi spremembami 
– s speljevanjem brez močnega 
dodajanja plina, čimprejšnjim 
prestavljanjem v višjo prestavo in z 
ohranjanjem stalne hitrosti – lahko 
porabo goriva zmanjšate za vsaj 
5 odstotkov. 

ČAS JE ZA

EKOVOŽNJO!

Ali sem ekovoznik?
Seštejte dobljene točke in ugotovite, ali je vaš 
način vožnje prijazen do okolja.

1. Pri hitrosti 60 km/uro vozim v drugi prestavi.
Vedno 0 točk
Nikoli  3 točke
Občasno  1 točka

2. Klimatsko napravo vključim ...
Samo takrat, ko je potrebno.  1 točka
Zelo redko. 3 točke
Pogosto. Poleti se hladim, pozimi pa grejem.  0 točk

3. Ko vozim, hitro pospešujem in naglo zaviram.
Včasih.  1 točka
Da, to je moj način vožnje.   0 točk
Ne, vozim zmerno in večinoma zaviram z motorjem. 3 točke

4. Na delo se vozim sam/a. 
Vedno.  0 točk
Nikoli. 3 točke
Včasih.  1 točka

5. V daljšem prometnem zastoju ugašam motor 
svojega vozila.
Včasih, odvisno od trajanja prometnega zastoja.  1 točka
Vedno.  3 točke
Nikoli. 0 točk

0 do 5 točk
Ojoj, vam pa ekovožnja ni preveč domača … Brez skrbi, 
naša navodila so namenjena prav vam. Predlagamo, da jih 
natančno preberete in upoštevate. Verjamemo, da vam bo 
uspelo.

6 do 10 točk
Do pravega ekovoznika vas loči usvojitev vseh navodil za 
okolju prijazno vožnjo. Potem pa samo še malo prakse in že 
boste zgled za druge voznike. 

11 do 15 točk
Čestitke! Ste pravi ekovoznik! Predlagamo vam, da vaše 
navdušenje in znanje delite s sorodniki, prijatelji in znanci. 
Naj vam bodo navodila v pomoč!Vsi podatki, uporabljeni v teh navodilih, temeljijo na povprečnih vrednostih. 

Ne Evropska komisija ne katera koli oseba, ki nastopa v njenem imenu, 
ne prevzema odgovornosti za uporabo teh podatkov ali za kakršne koli 
napake, ki se lahko pojavijo kljub skrbni pripravi in večkratnemu preverjanju.

http://www.ecodrive.org/What-is-ecodriving.228.0.html
http://www.ecodrive.org/What-is-ecodriving.228.0.html
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/control/walk_sl.htm
http://www.savemorethanfuel.eu/slovenia/index.htm
http://ec.europa.eu/climateaction/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/slovenija/index_sl.htm


Ko zaženete motor, se čim prej 
odpeljite. Niti pozimi ni treba 
motorja ogrevati na mestu. Pri 
sodobnih avtomobilih ob zagonu 
motorja ni treba pritiskati na plin.

Vsak mesec preverite tlak v 
pnevmatikah. Premalo napolnjene 
pnevmatike lahko povečajo porabo 
goriva tudi za 4 odstotke.

Če stojite na mestu več kot 
30 sekund, priporočamo, da 
ugasnete motor. Prosti tek pomeni 
nepotrebno obremenitev za motor 
avtomobila in odvečno finančno 
breme.

Hitra vožnja pomeni večjo 
porabo goriva. Vozite čim 
bolj enakomerno in pozorno 
spremljajte promet pred seboj. 
S premišljeno vožnjo lahko 
znižate porabo kar za četrtino.

Uporabljajte motorno olje z nizko 
viskoznostjo. Takšno olje maže 
motor bolje kot navadna olja in 
zmanjšuje trenje. Najboljša olja 
zmanjšajo porabo goriva in izpuste 
CO2 za več kot 2,5 odstotka. 

Kaj pa druge 
možnosti ... ?

Kako do 
manj potratne 
in do podnebja 
prijazne vožnje?

Pri pospeševanju čim hitreje 
prestavite v višjo prestavo. Pri 
avtomobilih z bencinskimi motorji 
prestavimo v višjo prestavo pri 
2.500, pri avtomobilih z dizelskimi 
motorji pa pri 2.000 vrtljajih na 
minuto.

Odstranite prazne strešne 
prtljažnike ter odvečen tovor iz 
prtljažnika in z zadnjih sedežev. 
Bolj kot je avtomobil obremenjen, 
težje deluje motor in višja je 
poraba goriva.

Upočasnjujte pravočasno. Odmaknite 
nogo s stopalke za plin in ostanite 
v isti prestavi: hitrost se bo 
začela postopno zmanjševati. Ob 
takšnem načinu zaviranja se vključi 
mehanizem za prekinitev dotoka 
goriva, tako da boste lahko hkrati 
varčevali z gorivom.

Klimatsko napravo uporabljajte 
varčno, saj poveča porabo goriva 
in izpuste CO2 tudi za 5 odstotkov. 
Če je avtomobil razgret, se nekaj 
minut vozite z odprtimi okni, nato 
jih zaprite in vključite klimatsko 
napravo. Tako boste prihranili 
gorivo, potrebno za zmanjšanje 
začetne visoke temperature. 

  Ne uporabljajte avtomobila za kratke 
poti, saj je poraba goriva največja, ko je 
motor še hladen. Če se na kratke poti 
ne odpravite z avtomobilom, ampak na 
primer s kolesom ali peš, učinkovito 
zmanjšate stroške za gorivo.

  Stroške in izpuste prepolovimo, če si 
vožnjo delimo s sosedom, z znancem, 
s sodelavcem ... Če imamo podobno 
vsakodnevno pot, to od nas zahteva le 
nekaj prilagodljivosti.  

  Če potujete v Ljubljano, uporabite 
storitev P + R, tj. ‘parkiraj in se pelji’. 
Parkirate na enem izmed dveh parkirišč, 
na Dolgem mostu ali Rudniku, v središče 
Ljubljane pa se brezplačno pripeljete z 
mestnim potniškim prometom.  

  Za potovanja po Sloveniji uporabljajte 
javni prevoz – vlak ali medkrajevni 
avtobus.

  Nekatere občine – med njimi Piran ter 
Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba – 
zagotavljajo brezplačen mestni potniški 
promet.

  Se odpravljate na daljšo pot? Izberite 
pametno. Povprečen nov avtomobil 
proizvede 160 g/km CO2 na potnika, 
letalo 100–250 g/km, avtobus  
40–80 g/km in vlak 40–160 g/km. 

  Razmislite o nakupu do okolja prijaznega 
avtomobila ali motornega kolesa  – 
Ekosklad omogoča ugodna posojila.  

  Pred nakupom novega vozila preverite 
porabo goriva (l/100 km) in izpuste 
CO2 (g/km). Prodajalec vam mora 
te informacije zagotoviti na jasen in 
razumljiv način.

http://www.europarl.si/view/sl/press-release/Bruselj/BR-2009/April09/Oznacevanje_pnevmatik_za_ucinkovitejso_porabo_goriva.html;jsessionid=5E7B403D09BB86218E674880994EEFD2
http://www.savemorethanfuel.eu/slovenia/p2.htm
http://www.tedenmobilnosti.si/
http://www.motorevija.si/l3.asp?L1_ID=40&L2_ID=852
http://www.motorevija.si/l3.asp?L1_ID=40&L2_ID=852
http://www.savemorethanfuel.eu/slovenia/p4.htm
http://www.savemorethanfuel.eu/slovenia/p4.htm
http://www.tedenmobilnosti.si/2009/main.php?content=domov
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/news/news18_sl.htm
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/news/news18_sl.htm
http://www.lpt.si/parkirisca/parkirisca_osebna_vozila
http://www.slo-zeleznice.si/
http://www.ap-ljubljana.si/
http://www.ap-ljubljana.si/
http://www.okoljepiran.si/index.php?page=static&id=32&grp=promet&sklop=2&item=40
http://www.avrigo.si/index.php?vie=cnt&gr1=mstPrt&gr2=cnkVzn
http://www.ecopassenger.org/
http://www.ecopassenger.org/
http://www.ekosklad.si
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0094:SL:NOT

