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Uvod 

O metodologiji 

Ta priročnik daje osnovna vodila glede splošnih principov in praks, ki so vključene v pripravo in izvajanje 

projekta osebnega mobilnostnega svetovanja - OMS (ang. PTP - Personalised Travel Planning). Opiše 

tudi specifične smernice za izvajanje projekta v stanovanjskih, delovnih ali univerzitetnih okoljih, ter tudi 

za izvajanje v okviru dogodkov. 

Priročnik vključuje primere dobrih praks iz projektov, ki so se pred kratkim izvajali v Evropi. Zbrani so tudi 

vpogledi v izvajanje iz strani partnerjev projekta PTP-Cycle. Namen priročnika je, da zagotovi veščine za 

izvajanje projekta osebnega mobilnostnega svetovanja še drugod po Evropi, tako da promovira dobre 

prakse in podpira ponovljivost projekta. 

Ostali viri 

Ta priročnik za usposabljanje je del serije dokumentov pripravljenih v okviru projekta PTP-Cycle, ki 

vsebuje: 

 Navodila za izvajanje – Postopek določitve obsega in predterensko delo. 

 Vzorčni primer - Postopek določitve obsega in predterensko delo. 

 Obrazec za preverjanje - Postopek določitve obsega in predterensko delo.  

 (D 2.2) Navodila za usposabljanje – Kako izvesti dobro mobilnostno svetovanje 

 (D 3.5) Priročnik za ambasadorje trajnostne mobilnosti – kako v projekt vključiti prostovoljce. 

Za dostop do brezplačnih virov, prosimo obiščite: www.ptpcycle-europe.eu. 

Kaj je OMS? 

OMS je uveljavljen pristop, ki omogoča ljudem, da razmišljajo o njihovih trenutnih načinih potovanja in 

zagotavlja informacije, nasvete in motivacijo za pogostejšo pešačenje, kolesarjenje in uporabo javnega 

prometa. Raziskave kažejo, da bi bilo mogoče veliko potovanj, še posebej krajših, opraviti peš, s 

kolesom ali javnim prometom, brez infrastrukturnih ali drugačnih izboljšav. Ljudje pogosto uporabljajo 

avto iz navade in se ne zavedajo alternativnih možnosti, ki so na voljo. OMS premaguje te subjektivne 

ovire glede uporabe trajnostnega prometa in zagotavlja privlačne in zanesljive informacije o alternativah 

osebnemu avtomobilu. 

Zakaj metoda OMS deluje? 

V ospredju OMS pristopa je svetovalni pogovor z ljudmi znotraj ciljne skupine. Ta se lahko izvaja v 

različnih okoljih: stanovanjska območja (na hišnem pragu), delovnih mestih, univerzah, šolah, 

avtobusnih/železniških postajah, v trgovskih centrih, na dogodkih ali na ulici. Za ugotovitev primernosti 

prostora izvedbe je potrebnega nekaj razmisleka. Ljudi je na primer večkrat bolje ujeti, ko ti čakajo ali so 

na fiksni lokaciji, kot takrat, ko nekam potujejo. Če je okolje in čas primeren, obstaja potencial za 

http://www.ptpcycle-europe.eu/
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pogovor, v katerem lahko ugotavljamo njihove realne in subjektivne ovire za pogostejšo uporabo 

trajnostnega prometa in načine za premagovanje prepoznanih ovir. 

Za vsakim dobrim mobilnostnim svetovanjem je dobro usposobljen in sposoben sogovornik, pogosto 

imenovan “svetovalec za mobilnost”. Naloga svetovalca je, da ljudi vzpodbudi k razmišljanju o trenutnih 

potovalnih navadah in o ovirah, na katere naletijo. Svetovalec nato zagotoviti informacije, nasvete in 

motivacijo o alternativnih možnostih potovanj v lokalnem okolju. Prav tako pomaga posamezniku 

prepoznati, ali je avto res najboljša izbira za trenutna potovanja in kakšne so koristi uporabe alternativnih 

načinov potovanja. Motivacija ljudi se lahko zelo razlikuje, zato je naloga svetovalca, da prepozna koristi, 

ki se nanašajo na vsakega posameznika, glede na to ali so te zdravstvene, socialne, finančne, praktične, 

okoljske ali drugačne narave. 

Poleg tega je za proces svetovanja ključnega pomena, da svetovalec omogoči posamezniku, da sam 

prepozna svoje ovire in razišče rešitve, s čimer pridobi kontrolo nad svojim potovanjem in nad 

predlaganimi spremembami. Poskus pridige ljudem o tem, kaj smejo in česar ne smejo početi, ne bo 

deloval. Svetovalec za mobilnost od začetka pogovora dela na odnosu s posameznikom, kar pomaga pri 

vzpostavitvi vezi in zaupanja, in tako pripomore k večjemu številu uspešnih svetovanj. 

Pogovor bi moral biti podprt s kvalitetno ponudbo informacij o možnostih uporabe trajnostnega prometa. 

Informacijski paketi bi lahko vključevali kolesarske karte in karte za pešce, vozne rede avtobusnega in 

železniškega prometa, ter informacije o treningih vožnje s kolesom. Potrebno je tudi zagotoviti priložnost 

za preizkus različnih potovalnih načinov. 

Vredno si je zapomniti, da se OMS ne izvaja zato, da se spremeni posameznikov stil življenja. Gre bolj 

za prepoznavanje majhnih in relativno lahkih sprememb, ki jih lahko ljudje naredijo (vsaj na začetku), kar 

lahko doda k opazni razliki znotraj ciljne publike. Obenem tudi navdihuje ljudi, da tudi kasneje 

spreminjajo svoje obnašanje ali vzdržujejo te spremembe. 

Kaj je PTP-Cycle? 

PTP Cycle je projekt, ki uporablja celovit pristop k zagotavljanju OMS, glede na razvoj in uporabo v 

različnih okoljih, in sicer stanovanjskih, na delovnih mestih in na fakultetah. Med tem, ko je v nekaterih 

državah to že priznana metoda, pa v Evropi to še ni splošno uporabljena praksa. Projekt PTP-Cycle želi 

dokazati, da so dejavnosti OMS prenosljive in tako uporabne v raznovrstnih območjih izvedbe in v 

različnih ciljnih skupinah. Rezultat projekta so povečanje števila kolesarjenja, hoje, uporabe javnega 

potniškega prometa in souporabe avtomobila. Projekt podpira mesta pri njihovem prizadevanju za 

zmanjšanje zastojev, čistejši zrak, bolj zdravo prebivalstvo in znižanje emisij CO2. 

V projektu so kot partnerji sodelovala mesta Antwerp, Burgos, Ljubljana, London in Riga. Projekt so 

izvajali LEPT, Polis, Traject, UIRS in Sustrans. Skupaj so razvili in izvedli prvi vseevropski projekt OMS. 

Posamezniki, za katere je bil prepoznan največji potencial za spremembe, so bili kontaktirani na 

domovih, delovnih mestih in na fakultetah. Ponujene so jim individualno prilagojene informacije, nasveti 

in motivacija za pomoč pri spremembi potovalnih navad. Ravno zaradi osebnega pristopa je projekt 

OMS tako popularen in uspešen. 

1 LEPT – London European Partnership for Transport 
Polis – Network of European cities and regions developing innovative technologies and policies for local transport 
Traject – Mobility management consultant (Belgija) 



 

 

Stran 6 od 43 

Neil Smith, Sustrans (UK) 
neil.smith@sustrans.org.uk 
ptpcycle-europe.eu 
 
 

UIRS – Urbanistični inštitut republike Slovenije 
Sustrans – A leading sustainable transport charity (VB) 

Teorija o spremembah potovalnih navad 

Med izvajanjem pogovora osebnega mobilnostnega svetovanja, mobilnostni svetovalec postavlja odprta 

vprašanja, brez obsojanja in omogoča sogovornikom, da poiščejo svoje rešitve. Pogovor je podprt z 

informacijami in gradivi, ki spodbujajo uporabo trajnostnih prometnih sredstev. OMS temelji na izvajanju 

majhnih, enostavnih korakov, ki olajšajo življenje in naredijo potovanje bolj zabavno. 

 

Na začetku pa moramo razumeti tudi nekaj več o vedenju ljudi, saj le tako lahko vplivamo nanj in ga 

spremenimo. 

Koraki spremembe potovalnih navad 

Med izvajanjem projekta, v katerem se ukvarjamo s spremembami potovalnih navad, je pomembno 

razumevanje razlčnih faz, skozi katere grejo ljudje. V projektih OMS so za oceno odzivnosti in potrebne 

podpore, pogosto uporabljeni naslednji koraki: 

 

S prepoznavanjem nivoja, na katerem se določena oseba trenutno nahaja, lahko mobilnostni svetovalec 

prilagodi pogovor tako, da jih vodi na višje stopnje lestvice, tako da poskusijo nove načine mobilnosti in v 

idealnem primeru potem ta način tudi ohranjajo. Spodnji diagram to še bolj natančno prikaže. 
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Osebe, ki razmišljajo, oziroma se pripravljajo na spremembo potovalnih navad, bodo s prejemom 

informacij o alternativnih načinih potovanja veliko pridobile. S poudarjanjem pozitivnih vidikov 

spremembe obnašanja, se okrepi njihova zaveza k spremembi. 

Podobno je tudi za tiste, ki so že začeli s spremembo potovalnih navad. Oni bodo namreč dobili dodatno 

motivacijo, ki jim bo pomagala pri ohranjanju spremembe. Če nekdo že sedaj redno uporablja trajnostne 

načine potovanja namesto avtomobila, je še vseeno pomembno, da jim ponudimo nasvete in podporo, ki 

si jo želijo. Če imate dober nabor informacij, ga lahko prilagodite številnim potrebam in interesom. 

• Ta faza se imenuje predhodni preudarek. Osebe v tej fazi v bližnji 
prihodnosti še niso pripravljene spremeniti potovalnih navad. Mogoče se 
sploh ne zavedajo potrebe po spremembi potovalnih navad. Na tej 
stopnji se je težko pogovarjati, vendar je še vseeno koristno informirati o 
koristih trajnostnih načinov potovanja, saj jih to lahko vzpodbudi k 
razmišljanju o uporabi drugačnih načinov potovanja.

Ni še pripravljen na spremembo

• V drugi fazi, ki se imenuje preudarek, so osebe, ki so že razmišljale o 
spremembi potovalnih navad. Kljub temu, da že poznajo prednosti, ki bi 
jih prinesla sprememba potovalnih navad, pa še vedno vidijo slabosti. Ta 
neodločnost jih zavira pri spremembi potovalnih navad. Če jim 
pomagamo premagati ovire in jim poudariti prednosti, lahko napredujejo 
na nasledjo stopnjo.

Razmišlja o spremembi

• Ljudje, ki se nahajajo v tej fazi, so pripravljeni na spremembo, 
potrebujejo le malo vzpodbude, da jo uresničijo. Mobilnostno svetovanje 
in paket informacij jim lahko dajo zadosten zagon, da poskusijo nov način 
potovanja.

Se pripravlja na spremembo

• Ljudje v tej fazi so že preizkusili nov način potovanja, vendar še vseeno 
potrebujejo vzpodbudo, ki jim bo okrepila njihovo zavezanost k novemu 
načinu potovanja.

Izvaja spremembo

• Zadnji korak je vzdrževanje trajnostnega načina potovanja, ki ga osebe 
izvajajo že dlje časa.

Ohranja novo početje
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Prepričanja in obnašanje 

Teorija o načrtovanem obnašanju kaže na to, da osebni odnos izoblikuje obnašanje ljudi. Ta teorija se z 

analizo osebne motivacije glede trajnostnih načinov potovanja lahko prenese na projekte OMS. 

Odnos do obnašanja 

Če se ljudem predlagano vedenje zdi pozitivno, obstaja večja verjetnost da bodo to vedenje začeli 

izvajati. S poudarjanjem pozitivnih plati trajnostnega prometa (prim. prihranek denarja, boljša fizična 

pripravljenost, prihranek na času, izogibanje zastojem), oseba postane bolj odprta do ideje o njeni 

uporabi. 

Družbene norme 

Ljudje bodo bolj verjetno začeli z novim obnašanjem, če vidijo, da to počnejo tudi drugi in tako začnejo 

razmišljati, da je to normalno početje. Zato je zaželeno, da promoviramo hojo, kolesarjenje in javni 

prevoz, kot popularne potovalne možnosti (npr. da jih usmerimo na lokalno kolesarsko ali pohodniško 

skupino). 

Nadzor obnašanja 

Na vedenje ljudi močno vpliva njihova samozavest glede možnosti za spremembo. Če kdo misli, da je 

kolesarjenje bolj zamudno, ali da je bolj naporno, kot je v resnici, ga verjetno ne bodo preizkusili. Tudi, 

če so že poskusili kolesariti, vendar se jim ni obneslo, jih bo to odvrnilo od ponovnega poskusa. Med 

mobilnostnim svetovanjem se bomo verjetno kdaj srečali s takimi prepričanji.  
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Koristi OMS 

Če s projektom OMS privabimo ljudi k hoji in kolesarjenju, ima to veliko prednosti tako za ciljno publiko, 

kakor tudi za širšo skupnost. Spodaj je seznam glavnih prednosti, katere lahko prenesemo na 

potencialne financerje ali na ciljno publiko.  

Zdravstvene in osebne koristi 

 Aktivno in trajnostno potovanje izboljša fizično, psihično in čustveno zdravje. Ti elementi so v 
našem življenju med seboj povezani in pomembno vplivajo na naše delovanje na delovnem 
mestu, v šoli, doma ali med igro. 

 Aktivno potovanje vam pomaga, da izpolnite priporočeno dnevno količino vadbe. 

 Zmanjšanje uporabe avtomobila izboljšuje kakovost zraka. Emisije motornih vozil povečujejo 
možnost za pojav astmatičnih napadov in bolezni dihal, kot so pljučnica in bronhitis. To zlasti 
velja za najstarejše in najmlajše prebivalce, ter tiste, ki že trpijo za boleznimi dihal. 

 Trajnostni promet vam lahko prihrani čas. Pogosto obstajajo bližnjice, ki jih lahko uporabite med 
hojo in kolesarjenjem, s čimer se izognete prometnim zastojem. Tudi javni potniški promet se 
lahko izogne zastojem, saj imajo avtobusi na določenih odsekih rumene pasove, tramvaj pa ima 
samostojen potek proge. 

 Uživajte v udobju in praktičnosti. Med vožnjo z avtobusom lahko preberete časopis ali pa 
zadremate. Ali pa med potovanjem delate na prenosnem računalniku. 

Ekonomske koristi 

 Kolesarjenje in hoja sta praktično brezplačna. Če upoštevamo vse stroške uporabe avtomobila 
(gorivo, parkirnina, nakup in vzdrževanje avtomobila), je tudi javni promet pogosto cenejši kakor 
uporaba osebnega avtomobila. Če dnevno vadbo opravimo že med opravljanjem dnevnih poti, 
potem lahko prihranite denar na članarini za fitnes. 

 

 Zdravi državljani, ki aktivno potujejo in s tem hkrati zmanjšujejo emisije škodljivih emisij, 
zmanjšujejo stroške zdravstvenega sistema. 

 

 Zaposleni, ki na delo pridejo peš ali pa s kolesom, so bolj zdravi in produktivni. Tako imajo manj 
dni bolniške odsotnosti. Šolarji, ki v šolo pridejo peš, s kolesom ali skirojem, so že zjutraj bolj 
zbujeni in pripravljeni na učenje. 

 

 Podjetja zaradi spodbujanja uporabe trajnostnih načinov potovanja manj zapravijo za 
zagotavljanje parkirnih mest za zaposlene. 

Koristi za skupnosti 

 Aktivni in trajnostni načini potovanja naredijo vašo sosesko bolj varno, saj zmanjšajo možnost 
prometnih nesreč. 

 

 Poveča se stik med ljudmi, kar ima za posledico močnejše, bolj zadovoljne skupnosti. 



 

 

Stran 10 od 43 

Neil Smith, Sustrans (UK) 
neil.smith@sustrans.org.uk 
ptpcycle-europe.eu 
 
 

 

 Lokalna podjetja, kot so trgovine, restavracije, pekarne in kioski so bolj uporabljani. 
 

 Zmanjšan je nivo hrupa. Motorji in hupe, ali veriga in zvonček? Sami se odločite kaj imate raje? 
 

 Zmanjšajo se prometni zastoji in težave z iskanjem parkirišča. 
 

Okoljske koristi 

 Aktiven in trajnosten način potovanja pomaga ohranjati naš zrak čist in zmanjševati emisije 
toplogrednih plinov. 

 

 Izpusti strupenih plinov so zmanjšani. Onesnažila iz prometnih virov poslabšajo bolezni dihal in 
prispevajo k poškodovanju lastnine in pojavu kislega dežja. 

 

 Zmanjša se tveganje za podnebne spremembe. Ali ste vedeli da je potrebnih 130 dreves, da 
porabijo enako količino ogljikovega dioksida, kot jo v enem dnevu proizvede en povprečen 
avtomobil. 

 

 Naravno okolje se ohrani. Če je na cesti manj avtomobilov, se tudi povpraševanje po novih 
cestah in parkirnih prostorih zmanjšuje, kar pušča več prostora za zelene površine. 

 

 Manj vožnje zmanjša potrebo po umazanih fosilnih gorivih. 
 

 Upočasni se tanjšanje ozonske plasti. Ali ste vedeli da so avtomobilske klimatske naprave 
pomemben vir izpustov CFC plinov v ozračje. 
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Izvedba projekta 

V naslednjih poglavjih si bomo ogledali strukturo projekta OMS. Spodnja shema nam pokaže različne 

ključne faze v izvajanju projekta. Te faze so kasneje podrobneje razložene. 

 

Izbira ciljnega 
območja

Promocija 
projekta

Mobilnostno 
svetovanje

Paket informacij

Dodatne 
aktivnosti

Sprememba 
potovalnih 

navad
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Izbira ciljnega območja 

Ko izbirate območje za izvajanje projekta, morate razmisliti o različnih dejavnikih, ki vam lahko pomagajo 

povečati doseg sodelovanja in vplive projekta. To vključuje pregled dosegljivih možnosti za trajnostni 

način potovanja in iskanje informacij in storitev, ki so na voljo za podporo tem potovalnim načinom. 

Razmislite o sledečem: 

Pokrajina  

Ali je območje hribovito? Zapolnite si, da veliko ljudi ne kolesari, če je v njihovem območju veliko strmih 

hribov. V nekaterih območjih se lahko hribom izognemo preko dobrega načrtovanja poti, zato bodite 

pripravljeni, da med svetovanjem ponudite to možnost. 

Infrastruktura  

Ali obstajajo mirne ali za motorni promet zaprte ulice, po katerih se da hoditi in kolesariti? Nekoga, ki 

šele poskuša s kolesarjenjem bo vožnja po zelo prometnih cestah odvrnila od kolesarjenja. Načrtovanje 

poti lahko pomaga med mobilnostnim svetovanjem, vendar če je območje slabo povezano, se je včasih 

bolje izogniti načrtovanju poti. Potrebo je tudi preveriti, če je v bližini možnost zaklepanja koles. 

Obstoječa združenja in viri 

Ali obstajajo združenja za hojo in kolesarjenje, v katera se lahko vključijo začetniki in si na ta način 

krepijo samozavest. Ali je s strani lokalne oblasti ali kakšne druge organizacije zagotovljen trening 

vožnje s kolesom? Ali obstajajo lokalne skupnosti ali dogodki, s katerimi bi se lahko povezali za skupno 

promocijo projekta? Vse te dodatne možnosti nudijo dodano vrednost k vašemu projektu in tako 

pomagajo ljudem pri spremembi potovalnih navad. 

Informacije 

Ali obstajajo karte, vozni redi, vodiči in spodbude, ki so za posamezno območje že sedaj na voljo? Ali 

boste vsa gradiva razvili sami? Če se sami lotite izdelave gradiv imate to prednost, da lahko zagotovite 

vključitev vseh potrebnih informacij. Vendar si morate zapolniti, da je izdelava novih gradiv bolj 

zamudna, kakor uporaba obstoječih. 

Javni potniški promet 

Ali v ciljnem območju obstajajo dobre prometne povezave? Povezava aktivnega potovanja z javnim 

potniškim prometom je dober način za omogočanje daljših potovanj. Ali vam lahko uspe v projekt vključiti 

podjetje, ki izvaja javni potniški promet in vam zagotovi sheme linij, vozne rede ali preizkusne 

vozovnice? Vključitev prevoznikov je lahko zelo koristna, saj si tako izboljšajo javno podobo in na daljši 

rok tudi povečajo prihodek od prodaje vozovnic. 

Soseske in kultura 

Kakšne vrste domov so na območju, s katerim boste delali? Pretekle izkušnje namreč kažejo, da je 

veliko težje doseči ljudi v stanovanjih kot v hišah. To pa še ne pomeni, da vam v vašem projektu ne bo 

uspelo doseči željenega števila ljudi. Če ima območje obravnave omejen dostop, je dobro, če se za 

dostop dogovorite z upravnikom območja. Preverite ali obstaja združenje stanovalcev ali kakšno 

drugačno združenje, ki vam lahko pomaga pri informiranju o projektu, še pred prihodom svetovalcev. 

Pomembno je upoštevati tudi kulturne značilnosti mesta in države. Kakšen odnos imajo stanovalci do 

trkanja na vrata? V nekaterih kulturah stanovalci ne bodo odpirali vrat tujcem, ne glede na to, koliko 
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truda ste vložili v informiranje o projektu. Zavedajte se te težave in se po potrebi prilagodite. Dobra 

rešitev je prisotnost na dogodkih, ki se izvajajo v soseskah. Na ta način se izognete težavi glede motenja 

njihove zasebnosti. 

 

Ciljna območja v Rigi 

Določanje ciljne publike 

Od tega, kje na prej opisani lestvici spremembe potovalnih navad se nahaja oseba, je odvisna 

verjetnost, da se bo oseba vključila v projekt. Za bolj učinkovito izrabo sredstev je priporočljivo, da ciljno 

publiko izbirate glede na verjetnost za spremembo potovalnih navad. 

Prebivalstvena analiza 

V nekaterih primerih so vam na voljo različna orodja za oceno nagnjenosti k spremembi potovalnih 

navad. Mogoče obstajajo tudi drugi viri podatkov, ki vam lahko koristijo pri izbiri ciljnega območja. Na 

primer vladne raziskave, potrošniški modeli, preprosti podatki o številu prebivalcev ali analize potovalnih 

navad zaposlenih. 

Poskusite poiskati podatke, ki nakazujejo na možnost za spremembo, ali kažejo nujnost uvedbe 

sprememb: 

- Visok delež lastništva osebnega avtomobila, 

- Nizek nivo aktivnih potovanj in splošne fizične aktivnosti, 

- Opravljanje kratkih potovanj z avtomobilom, 

- Težave s slabo kakovostjo zraka. 

Poleg tega bodite pozorni na možne vplive za spremembe potovalnih navad. To so lahko na primer nova 

služba, novo delovno mesto, zaključek šolanja/študija, starševstvo, izguba zaposlitve ali upokojitev. V 

Združenem kraljestvu, nacionalni inštitut za zdravje in klinično odličnost ugotavlja, da so pomembni 
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dogodki ali prestopne točke v življenju ljudi odlična priložnost za spremembo navad, saj takrat ljudje 

začnejo bolj razmišljati o svojem obnašanju in potrebah. 

V Gothenburgu so projekt OMS izvajali med letoma 2012 in 2014. Imeli so tri različne ciljne skupine: novi 

stanovalci, novi zaposleni in lastniki osebnih avtomobilov. Pri prvih dveh skupinah so izvedli mobilnostno 

svetovanje, še preden so se navadili na nove razmere in nov način obnašanja. 

Izbira najprimernejšega časa 

Najprimernejši čas za izvajanje pogovorov osebnega mobilnostnega svetovanja je od pomladi do jeseni, 

saj so takrat vremenske razmere večinoma najugodnejše. Zaradi tega so ljudje bolj pripravljeni razmisliti 

o spremembi potovalni navad, še posebej so dovzetni za hojo in kolesarjenje. Pred tem moramo 

zagotoviti dovolj časa za obveščanje o projektu in priprave na izvajanje. Zato si je dobro zagotoviti 3-4 

mesece za pripravljalno fazo. 

Poleg koncentracije na osebno mobilnostno svetovanjem se morate posvetiti tudi iskanju drugih 

aktivnosti, ki bodo potekale na izbranem območju. Te dodatne aktivnosti lahko zelo pripomorejo k 

uspešnosti projekta OMS, lahko pa tudi izničijo njegove rezultate. Sledi nekaj primerov: 

Ostale raziskave in aktivnosti: to pri ciljni publiki lahko vodi k preobremenjenosti z informacijami. 

Zaradi tega se ne bodo zanimali za vaš projekt. Poleg tega lahko to vodi k zmedi. 

Nova infrastruktura za trajnostno mobilnost: zaželeno je, da OMS sledi infrastrukturnim izboljšavam 

na področju trajnostne mobilnosti. Tako lahko te nove pridobitve uporabimo kot promocijo novih 

možnosti. Po drugi strani, pa se moramo izogibati obdobjem večjih gradbenih del, saj lahko to vpliva na 

negativno izkušnjo s preizkusom novega načina potovanja. 

Če lahko OMS vpletemo v ti. mehke ukrepe, ki podpirajo infrastrukturne ukrepe, nam bo to pomagalo 

povečati kvaliteto promocijskih aktivnosti in dodatnih aktivnosti, ki so na voljo. Tako bo za ljudi bolj 

enostavno in privlačno, da poskusijo alternativne načine transporta.  

Športni ali ostali pomembni dogodki: pomembno je tudi upoštevati ostale dogodke, ki lahko otežijo 

vzpostavitev stika z ljudmi, npr. športni dogodki na televiziji, lokalni festivali, prenove pisarn, preurejanje 

sistema javnega potniškega prometa. V takih primerih se ljudje ne bodo želeli odzvati, kaj šele, da bi 

spremenili potovalne navade. 

 

PRIMER: Burgos (Španija) 

V izogib negativnega odziva stanovalcev, morate obvezno preveriti, katere druge aktivnosti se 

izvajajo v istem času kot vaša kampanija, npr. energetske, telefonske ali ostale promocijske 

aktivnosti. Preverite tudi, če bodo v bližnji prihodnosti napovedane politične volitve ali raziskave, ki 

bodo ciljno območje preplavile z informacijami.  
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Ozaveščanje 

Potrebno je ozaveščanje o projektu na ciljnem območju, saj s tem ciljno publiko pripravimo na 

sodelovanje. 

Projekt lahko promoviramo na različne načine, katere lahko prilagodite glede na vaš proračun in ostale 

vire. Več ozaveščanja pomeni večjo vidnost projekta. S tem v skupnostih ali na delovnih mestih 

ustvarimo govorice o projektu. Sledi nekaj idej iz preteklih projektov OMS: 

 

Uveljavljanje znamke in povezovanje z obstoječimi shemami 

Če imate izoblikovano znamko za vaš projekt, boste lažje gradili svoj javni profil in s tem povečevali 

svojo prepoznavnost. Vaš logotip naj bo vključen na informacijskih gradivih, pripomočkih in uniformah 

zaposlenih. 

PTP-Cycle je razvil svoj logotip in barvno shemo, ki jo lahko partnerji uporabijo za uveljavljanje znamke 
in jih kombinirajo skupaj z obstoječimi shemami. 

 

 

Plakati, letaki in nalepke 

Lahko vsebujejo logotip projekta. Razdelimo jih po soseski, delovnih okoljih, po fakultetah, trgovinah, 

kavarnah, na avtobusnih postajah in lokalnih parkih. Plakati pritegnejo pozornost in s tem naredijo 

projektni logotip bolj prepoznaven. Letake lahko uporabimo za nadaljnjo obrazložitev projekta. Nalepke 

predstavljajo enostaven način za prenos marketinga na vsakdanje predmete. 
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Množični tiskani mediji 

Novinarske konference in članki v lokalnih časopisih in revijah pomagajo prenesti znamko in cilje 

projekta, kar prinese večjo vidnost za širšo javnost. 
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Lokalne radijske in televizijske postaje 

Tako kakor novinarske konference, je tudi to dober način za širše promoviranje projekta. Vzpostavite 

kontakt in preverite, če lahko naredijo intervju ali vam namenijo nekaj prostega oglaševalskega prostora. 

 
 

  

PRIMER: Burgos (Španija) 

Izvajanje mobilnostnega svetovanja pred vrati stanovanj je bilo bolj učinkovito zaradi predhodnega 

informiranja (letaki razdeljeni v poštne nabiralnike, plakati v trgovskih ali kulturnih centrih, itd.). 

Kjer je le mogoče, priporočamo tudi uporabo lokalnih časopisov ali televizijskih kanalov, saj to 

lahko poveča vidnost projekta. 
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Začetni dogodek 

Organizacija posebnega dogodka na začetku izvajanja projekta, ali kot del večjega obstoječega 

dogodka, je dobra priložnost za začetek projekta in pristop do ljudi. Izvajanje aktivnosti za pritegnitev 

pozornosti omogoča kvalitetno izvajanje projekta. Za več informacije glejte poglavje o izvajanju terenskih 

aktivnosti. 

 

 
 

Socialna omrežja 

Socialna omrežja lahko uporabite za vzpostavitev zanimanja v vseh fazah projekta. To vključuje tudi 

delitev pozitivnih zgodb udeležencev ali nasvete za trajnostno mobilnost. Lahko tudi izvedete nagradne 

igre in tekmovanja in na tak način pridobite še več sledilcev. 

 

Pazite sicer na to, da je pri krajših projektih težko samostojno pridobiti dovolj sledilcev, da bi socialna 

omrežja postala pomembno orodje. Namesto tega raje uporabite obstoječe, relevantne in zaupanja 

vredne profile na socialnih omrežjih (npr. občinski profil), ki vam lahko omogoči dostop do velikega 

števila že obstoječih sledilcev. 

Povabilo k sodelovanju 

To je lahko v obliki pisma, razglednice, letaka ali elektronske pošte. Prinaša več prednosti: 

- Predstavi namen in kontekst projekta. 

- Ozavešča ljudi, tako da mobilnostni svetovalec po vzpostavi kontakta ne naleti na hladen odziv. 

- Lahko pomaga začeti pogovor z osebo, saj odpre nekatera vprašanja. 

- Lahko zagotovi potrditev in prikaže podporo projektnih partnerjev. 

Kot tako, je povabilo eden izmed načinov vzpostavitve stika med izvajanjem projekta OMS, kar stalno 

dregne ljudi, da razmislijo o spremembi potovalnih navad. 

 

  

PRIMER: Riga (Latvija) 

Ključno je, da promocijske aktivnosti izvajate že pred pričetkom kampanije in da z aktivnostmi 

nadaljujete tudi med samim izvajanjem. 

PRIMER: Haringey, London (VB) 

Dosledno informiranje – zagotovite, da bodo do ciljne publike preko vseh informacijskih kanalov 

prenesene iste informacije, na ta način okrepimo uporabljena sporočila. Prepričajte se, da so vsi 

zaposleni, partnerji in deležniki vključeni v informacijske kanale in so tako sprotno obveščeni o 

enakih spodbudah, nagradah in kampanijah. S tem zagotovimo, da vsi prenašajo enaka sporočila 

in ne prihaja do zmede. 
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Partnerji in deležniki 

Projekt naj poišče ključne partnerje in deležnike, kateri bodo potrebni za uspešno izvedbo projekta. 

Njihova vloga je lahko različna in vključuje neposreden prenos rezultatov, lahko imajo svetovalno vlogo 

ali pa zagotovitev kvalitetne evalvacije rezultatov. 

Ne glede na primer, je potrebna pridobitev njihove pozornosti in podpore, saj le na tak način lahko 

izboljšamo rezultate projekta in izpolnimo njihova pričakovanja glede sodelovanja. 

Tipični partnerji in deležniki vključujejo: 

- Lokalne oblasti, 

- izvajalce JPP, 

- kolesarska in pohodniška združenja, 

- skupnostne in prostovoljne organizacije, 

- zaposlene (kadrovsko službo), 

- študentska združenja, 

- socialna podjetja. 

Svetovalni pogovor 

OMS temelji na poudarjanju pozitivnih vplivov trajnostne mobilnosti in jo naredi “normalno”, skupaj s 

podporo in vzpodbujanjem posameznikov, namesto da se na njih pritiska in zahteva spremembo 

potovalnih navad. Med pogovorom jim mobilnostni svetovalec da vedeti, da jim ni potrebno nič storiti in 

da njihovo trenutno početje ni napačno. OMS želi povečati njihovo samostojnost in nadzira njihove 

razmere skozi zagotavljanje informacij glede vprašanj o tem, zakaj in kdaj spremeniti potovalne navade, 

ampak jim dovoli, da se samostojno odločijo kaj je za njih najbolje. 

Dokument PTP-Cycle (D 2.2) Navodila za usposabljanje – Kako izvesti dobro mobilnostno svetovanje, 

se poglobi v predlagane tehnike glede zagotavljanja smiselnega in produktivnega pogovora. 

 

Izdelava informacijskega paketa 

Naredite ga osebnega in smiselnega 

Prejem informacijskega paketa je temeljni člen pri zagotavljanju spremembe potovalnih navad. Ko oseba 

prepozna lastne ovire in išče načine, kako jih premagati, takrat se začne motivacija za premik iz uporabe 

avtomobila na bolj trajnostne načine potovanja. S tem se tudi omogoči premik po lestvici spreminjanja 

potovalnih navad. 

PRIMER: Haringey, London (VB) 

Med pogovorom OMS, zagotovite, da boste zbirali prave informacije, ki jih potrebujete za izdelavo 

poročila. Izogibajte se vprašanjem, ki so vsiljiva ali zavirajo pogovor, npr. zaprta vprašanja. 
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Eden od bolj pogosto izraženih subjektivnih razlogov za neuporabo trajnostnega načina potovanja, je 

pomanjkanje informacij ali pa napačna podoba o alternativnih možnostih. Zato je pomembno, da imamo 

na voljo širok spekter informacij, ki se soočijo z ovirami, ki jih imajo ljudje in jih obvesti o možnostih, ki jih 

imajo v njihovem okolju. 

Med najbolj učinkovite pripomočke spada posebej izdelana karta območja (pogosto izdelana posebej za 

potrebe projekta), ki prikazuje združene informacije o hoji, kolesarjenju in javnem potniškem prometu. To 

karto ponudimo poleg specifičnih tematskih kart, ki posebej obravnavajo hojo ali kolesarjenje, voznimi 

redi za javni potniški promet, informacijami glede nakupa vozovnic in ostalih primernih gradivih. 

Pomembno je, da informacije ponudijo aktualne in relevantne podatke na jasen in privlačen način. 

Potrebno je večkrat preveriti informacijski paket, tako se prepričamo, da smo zagotovili pokritje vseh 

relevantnih področij. 

Tu je nekaj nadaljnjih primerov gradiv in storitev, ki jih zagotovimo kot odgovor na ovire: 

Ovira Primer gradiv in storitev 

Mišljenje, da je kolesarjenje nevarno 

Kolesarsko usposabljanje, lokalne kolesarske 

karte, ki prikazujejo bolj mirne poti, kolesarski 

partnerji.  

Ni tako zainteresiran za uporabo trajnostnih 

načinov potovanja 

Poudarite finančne, zdravstvene in okoljske 

koristi! 

Mišljenje, da kolesarjenje in hoja trajata dlje 
Orodje za načrtovanje poti, karta za 

kolesarje/pešce, ki prikazuje bližnjice. 

Nima kolesa 

Sheme za kolesarjenje na delo, kupon za popust 

v lokalnih kolesarskih trgovinah, kupon za 

popravilo kolesa, informacije glede 

izposoje/najema kolesa. 

Predaleč za hojo/kolesarjenje 

Informacije o večmodalnih potovanjih, npr. vozni 

redi za javni potniški promet, ali informacije o 

skupni uporabi avtomobila. 

Ne mara javnega potniškega prometa 

Zagotovite jim testno vozovnico, da ga lahko 

preizkusijo. Lahko da jim bo bolj všeč, kot se jim 

zdi. 

Nimajo dovolj kondicije za hojo ali kolesarjenje 
Lokalni programi za hojo/kolesarjenje za 

začetnike, splošna vodila kako začeti s hojo in 

kolesarjenjem. 
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Vzpodbude  

Vzpodbude so lahko uporabljene v projektu kot vzvod za privabljanje ljudi k sodelovanju v projektu. 

Lahko jim zagotovijo informacije in jih vzpodbudijo k uporabi bolj trajnostnih načinov potovanja. Ni 

potrebno, da so drage, morajo pa biti kvalitetne. Za podporo lahko prosite lokalna podjetja, izvajalci 

javnega potniškega prometa bodo mogoče pripravljeni zagotoviti brezplačne vozovnice. Vozovnice bomo 

razdelili novim ali nerednim uporabnikom javnega potniškega prometa, zato ne bodo predstavljale 

izpada dohodka za podjetje. 

Tu je nekaj predlogov: 

 Pedometer, 

 flaše za vodo, 

 kolesarske luči, 

 USB ključi s pred naloženimi potovalnimi informacijami, 

 vozovnice za javni potniški promet, 

 kuponi za popuste v lokalnih trgovinah. Ti pomagajo ljudem pri nakupu potrebne opreme, ki jo 

potrebujejo za aktivno potovanje. Preko tega bo imelo korist tudi lokalno gospodarstvo. 

Obstaja veliko stvari, ki jih lahko uporabite. Pomislite, kaj bi služilo ciljem projekta in poskusite zagotoviti, 

da so pripomočki, ki jih ponudite, trajnostni. 
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Ocena stroškov 

Ocena stroškov je lahko težaven del priprave projekta OMS. Če že imate pretekle izkušnje z območjem 

ali poznate zanimanje za pripomočke, potem si lahko pri načrtovanju s temi številkami okvirno 

pomagate. Če tega nimate na voljo, potem poskusite poiskati kakšen drug projekt, ki ga lahko uporabite 

kot vodilo za oceno potrebnih gradiv in pripomočkov. Če to ni mogoče, je tu nekaj nasvetov: 

- Ponavadi je bolje, če precenite potrebo po gradivih, kakor, da jo podcenite. Če vam zmanjka 

gradiv, lahko to zelo vpliva na izvedbo terenskega dela. Ponavadi je tudi veliko dražje dodatno 

naročiti manjše količine pripomočkov. Lahko se vam tudi zgodi, da pripomočki ne bodo dobavljivi 

v dovolj kratkem času, da bi bili še uporabni v okviru vašega projekta. 

- Izračunajte koliko posameznih gradiv/pripomočkov, boste potrebovali za 100 ali 1.000 

kontaktiranih oseb. Te številke lahko tudi prilagodite glede na dejansko porabo na projektu, tako 

lahko napoveste, ali boste nekaterih stvari potrebovali več, ali manj. 

- Poskusite razmisliti, v katerih drugih projektih bi še lahko uporabili ista gradiva in pripomočke. To 

vam lahko pomaga pri tem, da naročate bolj fleksibilno. Če vam nekaj stvari ostane, jih lahko 

kasneje uporabite na drugem projektu. Nekateri dobavitelji tudi omogočajo vračilo izdelkov, s 

čimer se izognete skladiščenju ali metanju proč. 

  

PRIMER: Haringey, London (VB) 

Vzpodbude in nagrade – izvajanje projekta temelji na osvojitvi src in misli. Zato morajo svetovalci 

imeti na voljo vzpodbude in nagrade za tiste, ki sodelujejo v projektu. Vzpodbude in nagrade ne 

delujejo le kot zahvala za sodelovanje v projektu, ampak lahko delujejo kot vzpodbuda za 

spreminjanje potovalnih navad, saj delujejo kot pozitivni spomin na pogovor z mobilnostnim 

svetovalcem. 
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Iskanje terenske pisarne 

Mogoče se sliši enostavno, ampak iskanje idealne lokacije za terensko pisarno je lahko zelo težavno. 

Prostori namreč morajo ustrezati določenim pogojem. Razmislite o sledečem: 

- Ali je na voljo dovolj prostora za izvajanje vseh nalog. Potrebujemo prostore za administrativno 

delo, za terensko osebje, za pripravo informacijskih paketov, za organizacijo gradiv za dostavo, 

za hrambo kolesarskih prikolic ter sanitarne prostore in čajno kuhinjo. 

- Ali prostori ustrezajo predpisom vaše organizacije glede varnosti pri delu? Ali so prostori 

opremljeni z dimnimi alarmi, požarnimi izhodi in gasilnimi aparati? 

- Kako so prostori varovani? Ali boste morali posebej hraniti obrazce z osebnimi podatki? Ali so 

prostori del večje zgradbe, ki jo uporabljajo še drugi? Kdaj imate lahko dostop do prostorov?  

- Ali boste imeli dovolj dober dostop do ciljne publike? Za stanovanjska območja je dobro, če je na 

centralni lokaciji. Za projekte OMS na univerzah in v poslovnih parkih je dobro, če je pisarna na 

vidnem mestu. 

- Koliko denarja imate na voljo za najemnine? 

- Imate kakšne zahteve glede telefonskih in internetnih priključkov? 

- Za koliko časa potrebujete pisarno? Pomislite tudi na čas, ki ga potrebujete za pripravo in zaprtje 

pisarne. 

Ko boste poznali vse pogoje, imate na voljo dve možnosti za iskanje primerne terenske pisarne: 

- Povežite se s projektnimi partnerji in deležniki in jih prosite za predloge primernih lokacij. Dajte 

jim vaše zahteve glede lokacije in jih prosite, da širijo informacije naprej. 

- Naredite lastno raziskavo, da dobite primerne lokacije: 

o Prazne pisarne, trgovine, industrijske prostore ali kakšen drug prostor znotraj ciljnega 

območja. 

o Skupnostni prostori, ki so na voljo za najem, npr. cerkve, športni centri, fakultete, kulturne 

dvorane, itd. 

 

Tudi takrat, ko že mislite, da ste naredili izbor na eno ali dve lokaciji, so usklajevanja z lastnikom lahko 

zelo dolga, preden vam uspe podpisati pogodbo o najemu. Zaradi narave projekta (npr. relativno kratek 

čas najema, fleksibilnost glede dostopa do lokacije, itd.), se pogosto zgodi, da ne bo na voljo že 

pripravljenega osnutka pogodbe, ki bi ustrezal vašim pogojem. Pred podpisom pogodbe pa morate 

obvezno natančno določiti pogoje najema. 
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Zaposlovanje mobilnostnih svetovalcev 

Najem kakovostnih mobilnostnih svetovalcev je ključni korak za uspešno izvedbo projekta OMS. 

Delovne zahteve mobilnostnih svetovalcev so lahko zelo velike, posebej če upoštevamo, da morajo 

izvajati več različnih nalog. Svetovalci namreč morajo opravljati mobilnostna svetovanja, pripravljati 

informacijske pakete, dostavljati gradiva na kolesu ali peš, morajo biti dobro organizirani in fleksibilni 

glede delovnega časa, itd. 

Zaradi naštetega, je potrebno najti prave vire, kjer lahko iščete ustrezne kandidate. Kandidatom morate 

predstaviti prednosti, ki jih predstavljajo delovne naloge in jim zagotoviti ustrezno plačilo, kar jih bo 

motiviralo za dolgoročno sodelovanje. 

Tako kakor pri ostalih vidikih priprave projekta OMS, se najprej obrnite na partnerje in deležnike in pri 

njih pridobite predloge o tem, kje lahko objavite oglase za delo mobilnostnih svetovalcev. Partnerji in 

deležniki vam lahko tudi pomagajo pri oglaševanju. Za izvajanje projekta na specifični lokaciji, je 

zaželeno, da zaposlite ljudi, ki to območje dobro poznajo. Ni potrebno, da se že prej ukvarjajo s 

prometom, saj lahko ta znanja pridobijo tudi kasneje, pomembno pa je, da so jim jasni cilji projekta in so 

pripravljeni promovirati trajnostno mobilnost. 

Potem razmislite o bolj množičnem oglaševanju. Vendar bodite pozorni na ceno in na ustreznost medija 

glede na cilje projekta. Primerne so na primer spletne strani za objavo prostih del ali lokalni časopisi. 

Možno je tudi uporabiti lokalne zaposlitvene agencije. Vendar se lahko zgodi, da bodo izbrali napačne 

kandidate. Poleg tega je to povezano tudi z dodatnimi stroški, saj bodo agencije zahtevale svojo 

provizijo. 

 

Organizacija terenskega dela 

Za bolj učinkovito terensko delo, boste morali razdeliti vaše ciljno območje na manjše dele. To so lahko 

manjši deli sosesk, določeno število lokacij ali ljudi. Ekipa mobilnostnih svetovalcev bo nato sproti  

izpolnjevala vmesne cilje. Za določeno območje to lahko izgleda tako, kakor je prikazano v spodnji 

preglednici. 

  

PRIMER: Riga (Latvija) 

Zaradi potrebe po dobrih govornih sposobnostih, naj mobilnostna svetovanja opravlja plačano 

osebje, in ne prostovoljci. Morajo namreč biti dobri v komunikaciji in biti motivirani. 

Poleg tega usposabljanje mobilnostnih svetovalcev zahteva kar nekaj časa (več kot le nekaj dni). 

Zato moramo pridobiti osebje, ki je pripravljeno za dolgoročno sodelovanje, saj le tako lahko 

ohranjamo in nadgrajujemo veščine svetovalcev. 
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Teden Dostava 

Teden 0 Naloga A.1 deljenje letakov z informacijami 

Teden 1 

Naloga A.1 mobilnostno svetovanje, pakiranje, 

dostava 

Naloga A.2 deljenje letakov z informacijami 

Teden 2 

Naloga A.1 zaključevanje dostave 

Naloga A.2 mobilnostno svetovanje, pakiranje, 

dostava 

Naloga A.3 deljenje letakov z informacijami 

Teden 3 

Naloga A.2 zaključevanje dostave 

Naloga A.3 mobilnostno svetovanje, pakiranje, 

dostava 

Naloga A.4 deljenje letakov z informacijami  

Itd. 

 

Ko razmišljate o tem, kako razdeli ciljno območje, razmislite o sledečem: 

- V kakšnem vrstnem redu želite izvajati mobilnostno svetovanje? Na to lahko vplivajo dejavniki, 

kot so infrastrukturne spremembe na preučevanem območju in lokacija vaše terenske pisarne. 

Izberite si tako območje, da si boste olajšali začetek dela. 

- Ali morate delovne obremenitve razporediti enakomerno? Kako je z dosegljivostjo delavcev in 

potrebo po delavcih. 

- Ali so določena območja slabše dostopna, oz. predstavljajo varnostna tveganja, katerim se 

morate dodatno posvetiti. 

 

PRIMER: Haringey, London (VB) 

Za izvajanje projekta v stanovanjskih območjih, je zaželena delitev celotnega območja na manjše 

dele. Za vsak del naj bo točno določen časovni okvir. Priporočamo največ dva tedna za eno 

območje. To namreč pomaga pri motiviranosti svetovalcev. Osredotočite se tudi na delež 

opravljenih pogovorov, ne le na število vzpostavljenih kontaktov. 
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Zajem podatkov in cilji 

Če načrtujete uporabo elektronskega ali klasičnega ročnega načina vnašanja podatkov o opravljenih 

pogovorih, morate razmisliti o obliki obrazcev, ki bodo zajeli vse podatke. Zajeti morate podatke 

potrebne za izvajanje projekta npr.: informacijski paketi in priporočila drugih aktivnosti. Nekaj vprašanj 

mora biti namenjenih tudi oceni zadovoljstva s svetovanjem, nekatera vprašanja pa bodo vključena za 

potrebe evalvacije in poročanja. Za shranjevanje podatkov boste potrebovali podatkovno bazo, ki vam 

bo omogočala takojšen dostop do podatkov o izvajanju projekta. 

Pomembno je, da si zadaste realne cilje za izvedbo. Tako boste vedeli kaj želite doseči, mobilnostni 

svetovalci pa bodo poznali okvir, znotraj katerega bodo morali delati. Cilje je potrebno določiti že v 

pripravljalni fazi projekta, vsebujejo pa naj sledeče: 

- Število ljudi, ki bo povabljeno k sodelovanju v projektu. 

- Skupno število kontaktiranih oseb. 

- Skupno število ljudi, ki so aktivno vključeni v projekt, npr. prejmejo informacijski paket, ali so 

usmerjeni k drugimi storitvami. 

- Časovni okvir, v katerem moramo doseči zastavljene cilje. 

- Nivo zadovoljstva. 

 

Dodatne aktivnosti 

Za dopolnitev informacijskega paketa in dajanju novih možnosti, da ljudje spremenijo potovalne navade, 

lahko predlagate vrsto dodatnih aktivnosti. Tako jim boste olajšali prehod iz faze priprave na fazo 

spremembe. To je razloženo v poglavju o izvajanju terenskih aktivnosti. 

  

PRIMER: Haringey, London (VB) 

Cilji za posamezne svetovalce – kot dodatek k splošnemu cilju projekta. Vsak svetovalec je imel 

tudi svoje cilje, ki jih je moral izpolniti. Tako se zagotovi, da vsi prispevajo enak delež k skupnemu 

cilju projekta. Ti cilji naj se osredotočijo specifično na odstotek poskusov vzpostavitve kontakta in 

opravljenih pogovorov, ki jih prispevajo k skupnemu cilju. 
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Evalvacija 

Kljub temu, da so bili pozitivni učinki metode OMS že večkrat dokazani, je za vsak projekt posebej 

potrebno dokazati njegovo uspešnost v specifičnem okolju. Zato bo vsak projekt imel tudi svoje zahteve 

glede evalvacije. Evalvacijo lahko naredite tudi med izvajanjem projekta in na tak način določite potrebno 

število informacijskih gradiv in pripomočkov. Zato je pomembno, da imate že pred izvajanjem pripravljen 

program za evalvacijo, ki jo izvajate skozi celoten čas trajanja projekta. 

V okviru projekta PTP-Cycle je bil razvit standardiziran program za evalvacijo (D 5.1). Ta prenosljiva 

orodja so na voljo na spletni strani: www.ptpcycle-europe.eu. 

  

http://www.ptpcycle-europe.eu/
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Izvajanje aktivnosti na delovnih mestih 

Ta del dokumenta pokriva nekatere specifične značilnosti dostave v delovnih okoljih. Predvsem se 

posveča promoviranju projekta in opravljanju mobilnostnega svetovanja. 

Pregled 

Obstajata dve značilni fazi projekta OMS: 

  

Vključevanje delodajalcev 

Zagotovite si podporo delodajalcev  

Za iskanje ustreznih delovnih okolij za vaš projekt lahko uporabite obstoječe kontakte, poleg njih pa še 

preverite: 

 Spletne strani tehnoloških parkov/obrtno podjetniških con 

 Lokalne gospodarske zbornice 

 Lokalna združenja podjetnikov 

 Lokalne dogodke za mreženje podjetnikov 

Faza 1 

Vključevanje delodajalcev 

Za uspeh projekta je ključnega 

pomena, da vključimo dovolj 

delodajalcev. Brez podpore 

delodajalca, boste imeli otežen 

dostop do zaposlenih. Delodajalci 

vam lahko dajo tudi uporabne 

informacije glede težav z 

dostopnostjo, s katerimi se soočajo 

zaposleni. Predstavijo vam lahko tudi 

kulturne značilnosti zaposlenih in 

vam pomagajo pri informiranju o 

projektu. 

Faza 2 

Vključevanje zaposlenih 

Projekt OMS v delovnem okolju 

zagotavlja mobilnostna svetovanja in 

informacije za zaposlene. Poleg tega 

pa nudi tudi dodatne aktivnosti in išče 

ter usposablja ti. ambasadorje. Vse to 

skupaj podpira in motivira zaposlene, 

da potovanja opravljajo na trajnosten 

način. 
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Za delovna mesta je zaželeno, da na začetku izvedete dobro viden dogodek za lokalne zaposlovalce in 

ostale relevantne partnerje. To je namreč dobro za pritegnitev pozornosti in vključitev v novice lokalnih 

medijev. 

Otvoritveni dogodek naj bi: 

 Predstavil koncept in proces OMS. 

 Vključil navdihujoče govornike, ki so imeli koristi od projekta OMS 

 Zbral informacije o ključnih transportnih težavah na območju. 

 Poudari ključne razloge, zakaj je vključitev dobra za podjetja. 

Po uvodnem dogodku, naj projektno osebje naredi raziskavo, s čimer si zagotovijo samozavesten, 

informiran in uspešen prvi stik z delodajalci. Potrebno je osnovno razumevanje o tem, kaj podjetje počne 

in katere so ključne kontaktne osebe. Morate biti tudi pripravljeni podariti koristi, ki jih imajo delodajalci z 

vključitvijo. Zagotovite, da bo projektno osebje pripravljeno in informirano o ključnih priložnostih, pasteh 

in gonilih za vsako organizacijo posebej. S tem lahko prilagodijo način pristopa. 

Prvi stik naj bo vzpostavljen preko uvodnega elektronskega sporočila, ki ga pošljemo kontaktni osebi. 

Čez dva dni lahko opravimo telefonski klic, v katerem dodatno predstavimo projekt in se dogovorimo za 

kratek sestanek. Vedno si prvi sestanek organizirajte z osebo, ki je na dovolj visokem položaju, zraven 

pa naj bo še nekdo, ki je zadolžen za notranjo komunikacijo z zaposlenimi. 

Med tem uvodnim sestankom morate poudariti poslovne koristi, ki jih bo podjetje imelo z vključitvijo v 

projekt. Tu razložite kako vaš projekt deluje v duhu poslovnih ciljev, odgovornosti do delavcev in do 

okolja, itd. Kot dokaz lahko uporabite primere iz preteklosti, ko ste že uspešno sodelovali s podjetji. 

Imejte v mislih, da zaposlovalci lahko sodelujejo v različnih fazah izvajanja projekta. Promocijo morate 

zato ohranjati skozi celoten čas izvajanja projekta, in sicer preko oglaševalskih akcij, turnej in dogodkov, 

ki jih izvaja projektna ekipa. 

Idealno delovno okolje 

Deloma je na vas, da poiščete in soustvarite idealno delovno okolje za projekt OMS. Idealno delovno 

okolje je tisto, kjer vodstvo razume in popolnoma podpira projekt, saj s tem pomaga pri promociji 

projekta med zaposlenimi, kar je ključnega pomena. Dovolijo vam tudi dostop do zaposlenih. Da 

dosežete tako podporo, boste morali vodstvo prepričati o koristih, ki jih bo s tem pridobila njihova 

organizacija. 

 

Najboljše organizacije za izvajanje OMS so tiste, ki se nahajajo na enem mestu, kjer je velika gostota 

zaposlovalcev, ki so med seboj povezani preko notranjih informacijskih kanalov, in delajo enoizmensko v 

pisarniškem okolju. Če obstaja velik pritisk na parkirne površine in je na voljo javni potniški promet ter 

infrastruktura za hojo in kolesarjenje, potem bo podjetja lažje prepričati za sodelovanje. 
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Ključne prednosti OMS za zaposlene 

Bodite pripravljeni poudariti širok nabor prednosti, ki jih prinaša projekt. Tako lahko za različne skupine 

ljudi uporabimo različne poudarke. 

Skupina ljudi zadolžena za: Koristi, ki jih poudarite 

družbeno odgovornost v podjetju 
Znižanje emisij CO2 in širše koristi zmanjšanja 

prometnih zastojev. 

Zdravje in kakovost življenja  

Zdravstvene koristi hoje in kolesarjenja, ki vodijo 

k zmanjšanju bolniške odsotnosti in bolj 

zadovoljne delavce. 

Upravljanje stavbe 
Finančne koristi zmanjšanja parkiranja 

avtomobilov. 

Računovodstvo 

Finančne koristi zmanjšanja bolniških odsotnosti, 

bolj produktivni delavci in zmanjšanje stroškov za 

upravljanje parkirnih prostorov. 

Upravo Vse zgoraj naštete koristi 

 

Podporni dokazi 

Tu je primer dokazov, za katere se bodo zanimali delodajalci: 

Za vsakih 100 zaposlenih, ki se vključijo v projekt OMS, to ustvari: 

 Zmanjšanje bolniških odsotnosti za 24 dni na leto. 

 Izboljšano počutje 61 zaposlenih. 

 Povečano produktivnost. 

 6 % zmanjšanje potovanj z avtomobilom. 

 Zmanjšanje izpustov CO2 za 38 ton. 

 Prihranki podjetja v višini vsaj 10.000 €. 
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Vključevanje zaposlenih 

Ko se organizacija odloči za sodelovanje v projektu in ko ste se s ključnimi kontaktnimi osebami 

dogovorili glede izvajanja projekta, je čas da začnete promovirati projekt med zaposlenimi in 

razlaganjem koristi, ki jih pridobijo s sodelovanjem v projektu. Pomembno je, da uporabite že obstoječe 

informacijske kanale ter, da sodelujete z ekipo, ki je zadolžena za informiranje znotraj projekta. 

Stik z zaposlenimi se lahko opravi na različne načine: 

 Stojnica z informacijami v skupnih prostorih ali stavbah. 

 Notranja komunikacija, npr. letaki z informacijami za zaposlene, elektronska pošta, forum za 

zaposlene. 

 Vpadljivi plakati in letaki, posebej v menzi ali kakšnih drugih prostorih kjer se zadržuje več ljudi. 

 Komunikacija preko informacijskih zaslonov, npr. pri recepciji ali v avli. 

 Socialna omrežja, kot je npr. Twitter račun podjetja. 

Več truda, kot vložite v promocijo projekta pred začetkom izvajanja svetovanja, več prostovoljnih prijav 

boste dobili, končni rezultati pa bodo boljši. Zato previdno pripravite komunikacijski načrt, saj bodo tako 

ljudje začeli govoriti o projektu. 

Povabila in raziskave 

Po začetni promociji, vse zaposlene v organizaciji, ki so se prijavili za sodelovanje v projektu, 

kontaktiramo preko elektronske pošte, kjer jih povabimo k sodelovanju. To lahko dosežete preko kratke 

5-minutne ankete, ki bo: 

 Zbrala začetne informacije o potovalnih navadah. 

 Identificirala posameznike, ki bi radi sodelovali v aktivnostih OMS. 

 Identificirala ključne težave in ovire, ki jih lahko uporabimo v projektnih kampanijah. 

To elektronsko sporočilo lahko pošljete preko zaposlovalca, ali še bolje, preko osebe, katero ste 

prepoznali kot ambasadorja za trajnostno mobilnost. Za več informacij o PTP ambasadorjih, poglejte 

dokument (D 3.5) Priročnik za ambasadorje trajnostne mobilnosti, ki je na voljo na www.ptpcycle-

europe.eu. Lahko ponudite tudi nagrado, s katero boste vzpodbudili ljudi, da izpolnijo anketo. 

Potencialni kandidati za OMS se mogoče ne bodo odzvali na začetno anketo, ampak se bodo v projekt 

vključili kasneje, ko bodo videli še druge promocijske aktivnosti, kot je multimedijska predstavitev v avli 

ustanove, ali pogovor s svetovalcem na dogodku. V tem primeru jih, preden začnete z izvajanjem 

mobilnostnega svetovanja, prosite naj izpolnijo anketni vprašalnik. Anketo lahko izpolnijo na dogodku, ali 

preko elektronske pošte. 

 

http://www.ptpcycle-europe.eu/
http://www.ptpcycle-europe.eu/
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Načini izvajanja mobilnostnega svetovanja 

Ko boste zbrali začetne informacije, potem lahko začnete z mobilnostnim svetovanjem. To lahko 

izvedete na različne načine, glede na to, kaj določeni organizaciji bolj ustreza. Spodaj je nekaj predlogov 

za sodelovanje. 

Možnosti Ciljna publika Prostor izvedbe Čas izvedbe 

OMS dogodek 

Stojnica z informacijami 

in pogovori iz oči v oči v 

avli, na recepciji ali na 

kakšnih drugih lokacijah.  

Tisti s časovnimi 

omejitvami. 

Tisti, ki ne 

potrebujejo 

individualnega 

pogovora. 

Avla, skupni prostor 

Menza 

Park pred 

ustanovami 

 

Pred ali po službi 

Pred ali po izmeni 

Med malico 

Med delovnim časom 

OMS stojnica 

Informacije in pogovori 

pri stojnici. 

Za tiste, ki želijo 

daljši osebni 

pogovor. 

Stojnica 

 

Pred ali po službi 

Med delovnim časom 

Med malico 

OMS skupina 

Informacije in 

mobilnostno svetovanje 

za skupino ljudi, ki se 

sooča s podobnimi 

ovirami. 

Tisti, ki imajo raje 

skupinsko debato 

Službeni 

oddelki/ekipe 

Tisti z omejenim 

časom 

Sestanek ekipe 

Menza 

Soba za zaposlene 

Avla 

Skupni prostor 

Pred ali po službi  

Med malico 

Med delovnim časom 

OMS v praksi 

Praktičen prikaz poti, ki 

smo jih prepoznali za 

tiste, ki jim manjka 

poguma ali spretnosti, 

npr.: kolesarski kolega, 

vodeni sprehodi, trening 

vožnje.  

Za tiste, ki 

potrebujejo posebne 

veščine in 

samozavest za 

izvajanje 

trajnostnega načina 

potovanja. 

Iz delovnega mesta 

Od doma 

Na centralnih 

lokacijah 

Pred ali po službi  

Pred ali po izmeni 

Med malico 
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Ohranjanje stika z ambasadorji trajnostne mobilnosti 

Koristi uslug, ki jih nudi OMS, lahko okrepimo in vzdržujemo z ljudmi, ki jih znotraj sodelujočega 

delovnega okolja, prepoznamo kot ambasadorje. 

Ambasadorji so lahko motivirani posamezniki, za katere v spletni anketi ugotovimo, da že sedaj potujejo 

na trajnostni način. Lahko jih poiščemo tudi v fazi kontaktiranja. Ponudimo jim prostovoljne aktivnosti, s 

katerimi bodo podpirali projekt. Lahko jih tudi usposobimo za izvajanje mobilnostnega svetovanja za 

njihove sodelavce. Poleg tega lahko pomagajo še pri določenih aktivnostih, kot so: 

 Promocija osebnega mobilnostnega svetovanja. 

 Predlaganje kolegov za mobilnostno svetovanje. 

 Vodenje stojnice z informacijami o projektu. 
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Izvajanje OMS na fakultetah 

Naslednja poglavja pokrivajo nekatere specifične lastnosti izvajanja OMS na fakultetah, ki jih je potrebno 

omeniti. Še posebej se posveti izboru kandidatov in času izvajanja. 

Ciljne skupine 

Fakultete predstavljajo dva glavna tipa ciljne publike – študente in zaposlene. Znotraj tega je veliko 

podrobnosti, katere za zagotovitev najboljšega pristopa za OMS potrebujejo še dodatno pozornost. 

Študenti 

Študenti so lahko bruci, diplomski ali podiplomski študenti, redni ali izredni študenti, odrasli ali mladi. To 

ima lahko naslednje vplive: 

- Obstaja velika možnost, da bruci še ne bodo imeli izdelanih potovalnih navad. Verjetno tudi ne 

bodo poznali vseh možnosti, ki so jim na voljo. To predstavlja priložnost za prestrezanje na tej 

prestopni točki, še preden se izoblikujejo nezaželeni potovalni vzorci. Po drugi strani pa nekateri 

diplomski ali podiplomski študenti izoblikujejo svoje dnevne navade, kar zahteva bolj 

tradicionalen pristop analize trenutnih potovalnih navad in iskanje možnih sprememb. 

- Dejstvo, ali so študenti rednega ali izrednega študija, lahko vpliva na število potovanj na fakulteto 

oz. po bližnji okolici. 

- Pestrost ozadij posameznikov na fakultetah (npr. starost, kulturne navade, socialni status), 

predstavlja zelo raznoliko ciljno skupino. Tu pride do izraza metodologija OMS, saj zagotovi 

posamezniku prilagojen pristop. 

 

Osebje 

Različni tipi osebja predstavljajo predavatelje, administracijo in vzdrževalce. Lahko so zaposleni za polen 

ali polovičen delovni čas. Predhodno morate preučiti način dela posameznih skupin, da boste vzpostavili 

stik ob primernem času. Pomembo se je tudi zavedati različnih ovir in rešitev, ki jih imajo različne 

skupine. 

PRIMER: Ljubljana (Slovenija) 

Študenti so skupina, ki potrebuje posebno obravnavo. Študenti so odpri do preizkušanja novih 

načinov potovanja, pomembno je, da so alternativne možnosti stroškovno in časovno učinkovite. 

Delo s študenti za študente, je lahko dober način za ustvarjanje pozitivnega sporočila o projektu. 

Tak pristop tudi prikaže, katere stvari so najbolj v interesu študentov in jih lahko uporabimo kot 

vzvode za spremembo. 
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Čas in prostor 

Idealno je, če projekt OMS vzpostavil prvi stik s študenti še pred začetkom študijskega leta. Informacije 

se da posredovati poleg informacijskih paketov, ki jih prejmejo na začetku leta, ali pa ob vpisovanju na 

fakulteto. Poleg tega je začetek študijskega leta najpomembnejši za prestrezanje študentov in vplivanje 

na njihove potovalne navade (posebej pri brucih). 

 

 

Potrebno je tudi imeti v mislih, da so bruci že zasuti z informacijami, saj je za mnoge to velika življenjska 

sprememba. Zato je potrebno razmisliti, kdaj začeti predstavljati informacije o trajnostni mobilnosti. Za 

nekatere je mobilnost veliko bolj pomembna kot za ostale, npr. študenti, ki živijo v študentskem domu v 

primerjavi s študenti, ki se dnevno vozijo na fakulteto. 

Obstajajo tudi različni tipi nastanitve, npr. študentski dom in podnajemniška stanovanja. Tudi to je 

potrebno upoštevati, saj je zaradi drugačnih značilnosti, potrebno uporabiti različne pristope. 

 

PRIMER: Ljubljana (Slovenija) 

Začetek študijskega leta je dobra priložnost za zagotavljanje vseh relevantnih informacij, saj so 

študenti v fazi spreminjanja potovalnih navad. Ko imajo enkrat razvite potovalne navade, jih med 

letom ponavadi ne spreminjajo več. 

PRIMER: Ljubljana (Slovenija) 

Organizacija dogodkov na terenu se je izkazala za zelo učinkovito, še posebej v okolici 

študentskih domov. 
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Izbor ciljne skupine 

Univerze so lahko zelo velike. Z omejenimi viri je mogoče bolje, da se osredotočite na podskupine, kakor 

na preširoko ciljno publiko. Na primer: posamezni letniki, posamezne fakultete, skupine delavcev, 

študenti, ki živijo na določenih lokacijah, ali tisti s parkirno dovolilnico. Na ta način boste lažje dosegli 

vpliv na določeno ciljno skupino, kakor da bi uporabili širši pristop in imeli vpliv le na manjši delež 

populacije. 

 

Kakor pri OMS na delovnih mestih, bo projekt moral poiskati in uporabiti obstoječe komunikacijske 

kanale za uspešno komunikacijo s študenti in osebjem. To bo zahtevalo povezavo z vodstvom fakultete 

in ustreznimi ljudmi v administraciji. 

Evalvacija 

Posebna pozornost pri evalvaciji je povezana z zbiranjem podatkov o zelo spreminjajoči populaciji, npr. 

nekateri zaključijo študij in se preselijo. Pomembno je razmisliti tudi kdaj boste zbirali podatke od 

zaposlenih in študentov, glede na to, ali gre za redne ali izredne študente, polno ali 

polovično/pogodbeno zaposlene delavce. Izredni študenti lahko predstavljajo enega od večjih 

generatorjev prometa. 

Ostale ideje za izvajanje 

Poleg primarnega pristopa izvajanja pogovorov mobilnostnega svetovanja s ciljno publiko, so spodaj še 

nekateri predlogi, ki so se pri izvajanju projekta na univerzah izkazali kot uspešni. Dodatne ideje lahko 

dobite v poglavju o izvajanju terenskih aktivnosti.  

Politika fakultete 
Pridobite si kopijo mobilnostnega načrta, kot tudi ostale pomembne 

dokumente, npr. okoljske, varovanje podatkov, zdravje in varnost pri delu. 

Infrastrukturni 

ukrepi 

Preučite infrastrukturo, da določite ali je zadostna za zadovoljevanje potreb. V 

analizo vključite kolesarske in peš poti, parkirišča za kolesa, garderobne 

omarice, tuše, itd. Razmislite o dosegljivosti in ceni parkirišč za avtomobile, da 

boste lahko zmanjšali njihovo uporabo. 

Ambasadorji 

Usposobite ekipo ljudi, ki bodo delovali kot ambasadorji. Pridobite jih lahko iz 

različnih skupin ali iz študentskih organizacij. Dogovorite se o namenih in 

načinu ter intenzivnosti njihovega sodelovanja. 

  

PRIMER: Riga (Latvija) 

Sodelujte z večjim številom študentov med obiskom predavanj. Študenti so bili zelo odprti za 

pogovore. 
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Razvoj študentov 

Zagotovite priložnosti za študente, da postanejo mobilnostni svetovalci ali 

ambasadorji, na tak način se lahko naučijo novih veščin, kar jim bo pomagalo 

pri iskanju zaposlitve. 

Kolesarski zajtrk Nagradite tiste, ki na delo ali na predavanja pridejo s kolesom. 

Komunicirajte in 

proslavljajte 

Komunicirajte in proslavite uspehe in dosežke. Pri tem poskrbite, da boste 

vključili tudi ljudi, ki so bili vključeni v projekt. 

Delovna skupina 
Oblikujte delovno skupino študentov/zaposlenih, katera se bo redno srečevala 

in na ta način pomagala usmerjati projekt. 
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Izvajanje terenskih aktivnosti 

Kot dodatek k bolj strukturirani izvedbi projekta, kjer je ciljna populacija točno določena, lahko 

organizirate tudi manj formalna svetovanja na terenu. Tu ciljna populacija ni tako strogo določena, 

svetovanje pa se še vedno izvaja na ciljnem območju. Svetovanja lahko opravljate na mobilni stojnici v 

trgovskih centrih, ali pa v okviru večjih organiziranih prireditev, katere se udeležuje relevantna 

populacija. 

Koristi 

Svetovanje na terenu lahko prinese številne koristi: 

- Priložnost za stik z bolj raznoliko populacijo in dopolnitev svetovanj s primarno ciljno publiko. 

- Omogoča širšo promocijo projekta in ga poveže s podobnimi/enako orientiranimi akcijami, s 

čimer izboljšamo prepoznavnost projekta. 

- Lahko se jih izvaja fleksibilno, glede na zahteve in na razpoložljivost svetovalcev. 

PRIMER: Dublin (Irska) 

Ko so izbirali ciljno območje za njihov program skupnosti za pametno mobilnost za leto 

2011/2012, so analizirali socio-ekonomske, demografske in potovalne značilnosti petih lokalnih 

okrožij. Na ta način so identificirali skupnosti, ki so bolj verjetne, da se bodo vključile v projekt. 

Na podlagi teh podatkov, so se odločili, da omejijo naporno svetovanje na vratih in se raje 

osredotočijo na svetovanje na ključnih točkah. Tam je bila namreč večja možnost za 

spremembo potovalnih navad. Hkrati so z bolj množičnimi dogodki tudi dosegli širšo 

prepoznavnost projekta. 

Dostop do skupnosti se je osredotočil na širjenje splošnega sporočila o uporabi trajnostnega 

načina potovanja in kako začeti z njim. Več javnih dogodkov je omogočalo tistim, ki so v 

projektu že sodelovali, da se ponovno aktivno vključijo. 

Poročilo projekta Skupnosti za pametno mobilnost (ang. Travel Smart Communities), je na 

voljo na: http://www.sdcc.ie/sites/default/files/publications/travel-smart-communities-final-

phase-1-report-march-2013.pdf 

http://www.sdcc.ie/sites/default/files/publications/travel-smart-communities-final-phase-1-report-march-2013.pdf
http://www.sdcc.ie/sites/default/files/publications/travel-smart-communities-final-phase-1-report-march-2013.pdf
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Predlogi za vključevanje 

Obstaja več načinov mogočega vključevanja, spodaj je seznam idej o tem, na kakšen način lahko to 

izvedemo: 

- Obiski na domu 

Dogovorjen obisk na domu za zagotovitev bolj podrobnega mobilnostnega svetovanja enemu ali 

več stanovalcem. Tam, kjer je to smiselno, lahko svetovanja opravljajo tudi določene organizacije 

(npr. prevoznik javnega potniškega prometa) ki jim tako zagotovimo neposreden dostop do ciljne 

publike (strank). 

- Kolesarski servis 

Opravljanje pregleda kolesa in potrebnih popravil je lahko odličen način za spodbujanje 

kolesarjenja. Pokvarjeno kolo je dostikrat glavna ovira za začetek kolesarjenja. Pomembno pa je 

tudi, da se ljudje naučijo skrbeti za kolo tudi po opravljenem servisu, več o tem je opisano v 

naslednjem odstavku. 

- Tečaj za popravilo kolesa 

Dobro je, če zagotovimo priložnost, da se ljudje naučijo vzdrževati svoje kolo. Ni potrebno, da je 

komplicirano, dovolj je, če pokrijemo osnove glede zavor, prestav, pnevmatik, mazanja, čiščenja, 

itd. 

- Vodene vožnje/sprehodi 

Zagotavljanje podpornega okolja za preizkus kolesarjenja in hoje, ponavadi na tišjih ulicah ali na 

neprometnih površinah. To jim pomaga pri gradnji zaupanja in varnosti, prav tako kakor 

povečevanje individualnega znanja o poteh za hojo in kolesarjenje. 

Jane’s Walk je prenosljiv pristop za vzpodbujanje hoje in kolesarjenja s povezovanjem sosedov 

in skupnosti (www.janeswalk.org). 

- Kolesarski trening 

Idealno je, če ga lahko zagotovimo brezplačno, kot del že obstoječe sheme. Obvezno pa mora 

biti prilagojeno glede na potrebe posameznikov. 

- Svetovanje na terenu 

To pomaga zagotoviti mobilnostno svetovanje na bolj neformalni ravni. Mogoče so naslednje 

lokacije: 

o Na lokacijah generatorjev prometa, npr. trgovski centri, kinodvorane, šole, 

o na ulici, 

o med tem, ko ljudje čakajo na atrakcije, 

o na obstoječem dogodku, npr. sejem, festival. 

http://janeswalk.org/
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Za posamezne lokacije je lahko zelo koristno, če ljudem pokažemo kako tja priti na trajnosten 

način. 

 

- Središče za aktivno potovanje 

Terensko pisarno lahko uporabite tudi kot center za zagotavljanje drugih storitev. Storitve so 

lahko na voljo mimoidočim ali le povabljenim. Na osnovnem nivoju lahko to vključuje 

zagotavljanje mobilnostnega svetovanja in informacij, lahko pa je tudi za zagotavljanje širokega 

nabora drugih uslug, kot je kolesarski trening, tečaj za popravilo kolesa, parkiranje za dnevne 

migrante, izposojo koles ali ostale organizirane aktivnosti. Lahko je tudi uporabljena kot izložba 

za prodajo izdelkov, kot so pripomočki za kolesarjenje in hojo, ali karte lokalnega območja. 

Če je terenska pisarna locirana poleg drugih stavb (npr. postajališč javnega potniškega prometa, 

turističnih informacij), potem obstaja dodatna možnost za stik z ljudmi in povezovanjem z ostalimi 

aktivnostmi. 

- Potovalno združenje 

Če organizirate več strukturiranih dogodkov, potem je mogoče zaželeno, da ustanovite potovalno 

združenje, v katerem se bodo ljudje lahko srečevali in sodelovali. Informacija o ustanovitvi kluba 

lahko pomaga projektu ustvariti zagon in pusti zapuščino. Uporaba elektronskih novic je eden od 

načinov za ohranitev zanimanja in aktivnega sodelovanja v združenju ali ostalih aktivnostih. 

- Nagradna igra 

Nagradne igre lahko uporabite za vzpodbujanje vključitve v projekt, vključno z izpolnitvijo 

vprašalnikov za evalvacijo. Koristno je napisati pogoje sodelovanja, saj tako zagotovimo gladko 

izvajanje, npr. kdaj in kako bo razglašen zmagovalec. 

- Uvodni dogodek 

Kot del kampanije za promocijo projekta je lahko koristno, če izvedete uvodni dogodek, s katerim 

zagotovite širšo prepoznavnost projekta. Z vključitvijo vidnih oseb in izvedbo različnih aktivnosti 

boste ljudem dali občutek, kaj od projekta lahko pričakujejo. 

- Turneje 

V primerjavi z uvodnim dogodkom, turneja doseže širši geografski prostor. Tako naredi projekt še 

bolj viden. 

PRIMER: Riga (Latvija) 

Ugotovili so, da je bilo mobilnostno svetovanje najbolj učinkovito na javnih dogodkih, npr. na 

dogodkih na prostem, ali kjer ljudje čakajo v vrsti na dogodek (npr. pred muzeji) 
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- Izziv (spletna platforma / mobilna aplikacija) 

Izvajanje tekmovanja o aktivnem potovanju, lahko dopolni OMS, saj ljudem omogoča, da naredijo 

naslednji korak na lestvici spreminjanja potovalnih navad. To jih premakne iz pripravljalne faze, v 

fazo izvajanja. To je platforma, v kateri bodo ljudje: 

o Postavljali cilje za trajnostno potovanje na osebnem ali skupinskem področju. 

o Vzpodbujali in se učili drug od drugega. 

o Sodelovali tekmovalno in sledili svojemu napredku. 

 

- Sheme jamstva 

Raje kakor izvajanja bolj avtomatiziranega in tehnološko podprtega izziva, lahko zagotovite 

shemo jamstva. Ta deluje tako, da udeleženci izpolnijo kartonček s specifičnimi cilji za 

spremembo potovalnih navad. Ta kartonček jim lahko kasneje pošljemo nazaj in jih tako 

opomnimo na njihove zastavljene cilje. Lahko tudi omogočite odziv in jih po možnosti tudi 

nagradite. 

PRIMER: Haringey, London (VB) 

Za zagotovitev spremembe potovalnih navad – za vse naslednje projekte OMS, svetujemo uvedbo 

izzivov za stanovalce. Opravljenih je bilo veliko število zelo uspešnih pogovorov. Izziv bi osebam 

pomagal pri zagotavljanju ohranitve spremenjenih potovalnih navad. 
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- Pogovori z obstoječimi skupinami 

Naslednja priložnost za promocijo in tudi zagotavljanje osebnega mobilnostnega svetovanja so 

pogovori s specifičnimi skupinami, npr. četrtne skupnosti, delavsko združenje, študentska 

združenja, itd. 

- Prijatelji za hojo in kolesarjenje 

Podobno kakor pri souporabi avtomobila, vam lahko partner za hojo in kolesarjenje pomaga pri 

opravljanju skupnih dnevnih poti. Skupaj lahko opravljata tudi rekreacijo, to pa vama pomaga na 

številnih nivojih spremembe potovalnih navad, npr. pri socializaciji, občutku varnosti, pridobivanju 

samozavesti, izposojanju opreme, itd. V primerjavi z drugimi bolj kratkoročnimi aktivnostmi, lahko 

tudi pomagajo pri zagotavljanju dolgoročne podpore. 

- Pošiljanje informacij po elektronski pošti 

Ko uporabljate tiskane letake z informacijami, je dobro zagotoviti tudi elektronsko različico in 

omogočiti dostop do spletne strani, na katero se sproti nalaga posodobljena gradiva. Še vseeno 

pa je zaželeno, da ključna gradiva, ki ste jih prenovili (npr. shema avtobusnih linij, vozni redi) tudi 

pošljete po klasični pošti. Te pošiljke lahko dobro delujejo kot nadaljnja gesta ljudem, ki dobijo 

občutek, da pazite nanje. Hkrati jih lahko usmerite še na spletno stran, kjer dobijo dodatna 

gradiva. 

- Sheme za izposojo koles 

Če si oseba ne lasti kolesa, je lahko koristno, da si lahko kolo izposodijo in na tak način 

preizkusijo kolesarjenje brez težav in stroškov. Lahko obstajajo obstoječe sheme, ali pa kolesa 

zagotavljate v projektni terenski pisarni. Obstajajo aplikacije, ki vam pomagajo pri izvajanju 

izposoje koles, ena od njih je bikerentalmanager.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bikerentalmanager.com/
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Za vsebino [spletne strani, publikacije itd.] odgovarjajo izključno avtorji. To gradivo ne izraža nujno stališča Evropske skupnosti. 

Ne EASME niti Evropska komisija nista odgovorni za katero koli uporabo vsebovanih informacij. 
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