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Osebni podatki

Moški, 62 let, poročen, dva odrasla in 
preskrbljena otroka ženskega spola;

Višješolsko izobražen, skoraj 40 let 
delovne dobe, 10 let v gradbeništvu 
in 30 let v zasebnem podjetništvu;

Stanujoč na podeželju, 7 km do centra 
Kranja v hiši letnik 1968 z neto 
stanovanjsko površino 240m2 ali 
120 m2 /oseba, ;



Potovalne navade državljana A
Osebni avto srednjega razreda, diesel, 1,6 V, letnik 2013. 
18000 prevoženih km v 2018 ali 49 dnevno prevoženi km. 
Letna potovalna hitrost 46 km/h ali 1 ura 6min

Letni ogljični odtis: 2737 kgCO2/oseba

Potniški vlak (leto 2018), 150 km
Letni ogljični odtis: 9 kgCO2/oseba Avtobus (leto 2018), 230 km

Letni ogljični odtis: 12,5 kgCO2/oseba                                                                   

https://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/podnebne-spremembe/izracunaj-svoj-ogljicni-odtis/

https://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/podnebne-spremembe/izracunaj-svoj-ogljicni-odtis/


Delovni dan državljana A na modelu „organizacijska priprava CIVINET Foruma“

Varianta 1: najpogostejša – osebni avto



Analiza
Prevoženi kilometri iz Bitenj do Kranja in nazaj: 19 km, 
Hoja iz dveh parkirišč do izbranih lokacij: 880 m
SKUPAJ porabljen čas: 49 min

Stroški
Kilometrina: 7,10 EUR
parkiranje: 2,00 EUR
Nepričakovan strošek: 12,00 EUR
SKUPAJ: 21,10 EUR



+ dnevni ogljični odtis: 2,8 kgCO2



Delovni dan državljana A na modelu „organizacijska priprava CIVINET Foruma“

Varianta 2: trajnostno mobilna / avtobus – kolo - hoja



Z avtobusom do Kranja in nazaj; 

hoja do postaj KRsKOLESOM;
dostop do lokacij s kolesom in peš;











Analiza
Prevoz z avtobusom iz Bitenj do Kranja in nazaj: 12 km, 
Hoja do postaj KRsKOLESOM in izbranih lokacij: 112 m
Čakanje na avtobus: 29 min
SKUPAJ porabljen čas: 1 ura 32 min

Stroški
Vozna karta: 1,00 EUR
KRsKOLESOM, 1 ura: 0,01 EUR
Nepričakovan strošek: 1,40 EUR
SKUPAJ: 2,41 EUR



+ dnevni ogljični odtis: 0,6 kgCO2



Rezultat

najpogostejša potovalna navada : sprememba potovalne navade

redni stroški                    9,10 EUR :  1,01 EUR

izredni stroški               12,00 EUR :  1,40 EUR
poraba časa                          42 min : 1 ura 32 min
OGLJIČNI ODTIS              2,8 kgCO2 :  0,6 kgCO2



Zaključek

Če delovni dan državljana A na modelu „organizacijska priprava CIVINET Foruma“ 
prenesemo na eno leto bi:

- najpogostejša potovalna navada spustila v zrak 1022 kgCO2

- Sprememba potovalnih navad pa 219 kgCO2

ali 803 kg CO2 MANJ



Zaključek

- Dilema državljana A kot zasebnega podjetnika je le tistih 50 minut več 
porabljenega časa za prevoze na izbrane lokacije pri „spremembah 
potovalnih navad“, ki so porazdeljene v različne vrste transporta in 
praktično razen razmišljanja drugačno delo ni mogoče.

- Odgovor na dilemo je zato v veliki meri finančne narave. Ko bo 
najpogostejša potovalna navada bistveno dražja od trajnostne, bo 
odločitev zanjo lahka.



Ne premišljujmo o tem, odločimo se že enkrat!

Andrej Zalokar
andrej@rekreatur.si


