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Kaj je osebno mobilnostno svetovanje

• Preverjena metoda za spreminjanje potovalnih navad, 

največ izkušenj v Veliki Britaniji

• Preizkušena na gospodinjstvih, v zadnjem času se 

prilagaja za delo z zaposlenimi in univerzami ter na 

dogodkih

• Spodbuja uporabo vseh alternativ osebnemu avtomobilu, 

lahko pa se usmeri v enega od potovalnih načinov

• Velik potencial prenosa znanj
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Kaj je osebno mobilnostno svetovanje

• Temelji na osebnem pogovoru

• Uporablja t.i. metodo odprtih vprašanj

• Spodbudi osebni razmislek o dnevnih poteh, izkušnjah in 

ovirah z različnimi prometnimi načini
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Metoda in rezultati
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Ozaveščanje

Omogočanje 
sprememb

Maksimiziranje
užitka 



Metoda in rezultati
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Osebni paket:

• Informacijskih gradiv

• Uporabnih podatkov

• Spodbud in nagrad



Metoda in rezultati
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8,5%

21,4%

29,9%

23,9%

16,2%

Kako daleč potujejo na fakulteto zaposleni?

manj kot 2 km

2 do 5 km

5 do 10 km

10 do 30 km

več kot 30 km

82,9%

0,0%

5,1%

4,3%
7,7%

S katerim prevoznim načinom večinoma prihajajo na 
delo zaposleni?

avtomobil

vlak

avtobus

kolo

hoja

n=118
n=118

Vir: Anketa o potovalnih navadah zaposlenih na EF, maj 2012

Potenciali za spremembe



Metoda in rezultati
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Gospodinjstva Kolesarjenje Hoja JPP Avto

Peterborough 30,000 +20% +14% +33% -9%

Worcester 23,500 +0% +12% +17% -7%

Exeter 25,000 +33% +15% +10% -13%



Kako se pridružiti
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Osebno mobilnostno svetovanje za gospodinjstva, 
delovna mesta in univerze

Primeri dobrih praks: Vpogled v primere,
ki se trenutno izvajajo

Kratka online predavanje: Premagovanje 
ovir pri izvedbi

Priročniki: Kako načrtovati in vrednotiti 
programe svetovanja

Poslovni modeli in izračuni stroškov in 
koristi

Materiali za izobraževanje: Navodila in 
vaje za svetovalce

Nacionalni seminarji v 2015 (UK, SI, BE, 
ES, LV): Srečanje z izvajalci in izmenjava 
izkušenj

Napotki za svetovanje: Psihologija 
motivacije za spremembo potovalnih 
navad

Delavnice v 2015: 50 mest in organizacij 
bo prejelo izobraževanje o izvajanju

Študijske izmenjave: Obiski mest in ogled 
svetovanja v živo

LinkedIn skupina: diskusije in odgovori na 
pogosta vprašanja
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Kako se pridružiti
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