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Uvod 

O priročniku 

Priročnik je namenjen kot podpora izvajalcem projekta in njihovemu razumevanju, kako v okviru 

projektov osebnega mobilnostnega svetovanja (OMS) izvesti učinkovite pogovore za mobilnostno 

svetovanje. 

Z odkrivanjem temeljnih načel izvajanja pogovora lahko projektne vodje pridobijo boljša spoznanja o 

njihovem osebju in njihovih spretnostih, ki so potrebne za doseg ciljev projekta.  

Potrebno je omeniti, da kljub temu, da je večji del vsebine priročnika lahko uporaben za širšo publiko v 

različnih okoljih, ni namenjena kot edini tog pristop ali kot scenarij za vsak pogovor. Namesto tega, je 

potrebno zaznati razlike v potovalnem obnašanju v okviru lokalnega izvajanja in dejstvo, da ima vsak 

posameznik drugačno ozadje. 

Priročnik zagotavlja teorijo in smernice za različne tehnike, uporabljene v pogovorih. Za uspešno 

mobilnostno svetovanje je potrebno obvladovati te tehnike, zato jih je potrebno vaditi tako dolgo, dokler 

se jih ne navadimo. Šele ko svetovalec obvlada osnovne tehnike, lahko razvije svoj način svetovanja. 

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 2.1.) Metodologija – Osnovna vodila glede priprave in izvedbe projekta osebnega 

mobilnostnega svetovanja na delovnih mestih, univerzah ali v stanovanjskih okoljih. 

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

Za dostop do brezplačnih dokumentov, 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. 

  

http://www.ptpcycle-europe.eu/
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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. Na primer, ljudi je večkrat bolje ujeti, ko ti čakajo ali so 

na fiksni lokaciji, kot takrat ko se z nekim namenom premikajo. Če je okolje in čas primeren, obstaja 

potencial za pogovor, v katerem lahko ugotavljamo njihove realne in subjektivne ovire za pogostejšo 

uporabo trajnostnega prometa in načine za premagovanje ovir. 

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

imenovan “svetovalec za mobilnost”. Naloga svetovalca je posamezniku omogočiti, da začne razmišljati 

o trenutnih potovalnih navadah, o ovirah, na katere naleti in nato zagotoviti informacije, nasvete in 

motivacijo o alternativnih možnostih potovanj v lokalnem okolju. Svetovalec za mobilnost 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, ampak naloga 

svetovalca je, da prepozna koristi, ki se nanašajo na vsakega posameznika, glede na to ali so te 

zdravstvene, socialne, finančne, praktične, okoljske ali drugačne narave. 
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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, kar poveča število uspešnih svetovanj. 

Svetovalec bi moral biti vešč v uporabi tehnik, ki najbolj pripomorejo k zgoraj navedenim ciljem. Tako 

imenovan motivacijski intervju (MI) ima temelje v zdravstvenih strokah, ampak je sedaj uspešno 

uporabljen tudi v projektih spreminjanja potovalnih navad. 

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 kolesarskih delavnicah in shemah za vzdrževanje koles. 

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, ampak 

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. 
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Usposabljanje svetovalcev za mobilnost 

Osnovni program 

Pred začetkom pogovorov s ciljno skupino, je pomembno, da svetovalci za mobilnost prejmejo celovito 

usposabljanje. Morajo namreč biti dobro seznanjeni z zahtevami njihove vloge, se zavedati zahtev in biti 

dovolj samozavestni v uporabi pogovornih veščin, kar vključuje tudi MI. Potrebno je vedeti, da bo na 

začetku potrebnega nekaj prilagajanja, saj se bo svetovalec navajal na svojo vlogo in razvijal svoj stil 

svetovanja. Z vsakim pogovorom bodo veščine bolj izpiljene in svetovalec bo postal bolj seznanjen z 

ovirami in težavami, ki se pojavljajo med ljudmi, vključno s skupnimi temami, ki so značilne za širšo 

skupino ljudi. 

Število in tipi sestavnih delov, ki sestavljajo program usposabljanja se lahko razlikuje. V nadaljevanju je 

predstavljenih nekaj tipičnih področij, ki naj bi bila pokrita in predlagan čas trajanja izvedbe. 

Uvod (0,5 – 1 dan) 

Ta seja bo pokrila vsebino projekta in vlogo svetovalcev za mobilnost. Zaželeno je, da financer ali 

projektni partner izvede predstavitev, še posebej, če je projekt OMS del širšega programa. Predstavitev 

lahko služi tudi kot prikaz, kako projekt dopolnjuje širšo strategijo in cilje. 

Uvodna seja lahko prav tako pokrije tematike, kot so zdravje in varnost, varstvo osebnih podatkov in 

napotke za osebno varnost. 

Kolesarsko usposabljanje (0,5 – 1 dan) 

Svetovalci za mobilnost svoje delo opravljajo predvsem peš in s kolesom. Zato je pomembno, da so 

vešči kolesarjenja in so seznanjeni z zadnjimi kolesarskimi pravilniki.  

Zahteva, da so svetovalci samozavestni kolesarji je lahko vključena v proces zaposlovanja, ampak se 

lahko vseeno pojavi potreba po standardnem usposabljanju, da se zagotovi enaka usposobljenost vseh 

svetovalcev. 

Če se za dostavo gradiv uporabljajo prikolice za kolo ali tovorna kolesa, je mogoče potreben dodaten 

čas, da se zagotovi, da se svetovalci seznanijo z namestitvijo, uporabo in vzdrževanjem opreme. Na 

primer, pri uporabi prikolice za kolo se je potrebno zavedati širših zavojev in spremenjenega težišča, v 

primerjavi z vožnjo samo s kolesom. 

Teorija pogovora, vključno z MI (2 dneva) 

Namen te seje je pokriti postopke v zvezi s svetovanjem in tehnične veščine, ki so potrebne za izvedbo 

učinkovitega pogovora s ciljno skupino: 

 Svetovalci morajo razumeti postopke izdelave razporedov, načina dela (posamezno ali v parih), 

ciljev, ki jih morajo doseči in način zbiranja podatkov. 

 Svetovalci morajo biti seznanjeni s celotnim paketom informacij in storitev, ki jih lahko ponudijo 

med pogovorom. To zajema poznavanje vsebine vseh letakov in kart. Potrebno je tudi 
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poznavanje storitev, ki so na voljo pri ostalih ponudnikih. Morajo tudi vedeti ali so storitve in 

informacije dostopne na lokalnem ali regionalnem nivoju, v elektronski ali trdi obliki. Vsak 

svetovalec naj prejme vzorec kompleta gradiv, da se lahko popolnoma seznani z njim. 

 Svetovalcem se naredi predavanje o različnih načinih transporta, različnih političnih in ostalih 

problemih, ki so prisotni na njihovem delovnem območju. Če ima svetovalec določeno zavedanje 

o prej naštetem, to pomeni boljše podajanje znanja in razumevanje ovir, ki se pojavljajo med 

pogovorom. 

 Zaželeno je, da se svetovalci s kolesi odpravijo na območje, kjer bodo delali. Tako bodo pridobili 

prvovrstno izkušnjo o tem, kako je potovati v tistem okolju, poleg tega bodo tudi videli, kje bodo 

izvajali delo in kako priti do tja. 

Spremljanje svetovalcev (2x 0,5 dneva) 

Zaželeno je, da svetovalci dobijo priložnost skupno delo z izkušenim govornikom, s čimer dobijo boljšo 

idejo o tem, kako učinkovit pogovor izgleda v praksi. 

Osvežitev motivacijskega intervjuja (MI) (0,5 dneva) 

Zaradi tehnične narave MI, se splača narediti osvežitev ali dopolnilno sejo za svetovalce, kjer gredo 

ponovno skozi potrebne veščine. Idealno se seja izvede tik pred njihovim odhodom na prva svetovanja. 

Delavnica prve pomoči (0,5 – 1 dan) 

Ker se med svetovanjem lahko zgodijo kakšne nesreče, morajo svetovalci poznati osnove prve pomoči. 

Metode za stik s sogovorci 

OMS je temelji na različnih načinih kontaktiranja. To pomeni povečanje števila možnosti, da se lahko 

ljudje vključijo v projekt, kar prinese več prednosti:  

- Pomaga ustvariti zavedanje o projektu in njegovih ciljev. 

- Projekt služi bolj kot proces in ne kot enkratni poskus sodelovanja – to omogoča, da se ljudje 

počutijo, da so na poti k spremembam v potovalnih navadah in lahko napredujejo počasi z 

upoštevanjem njihovega postopnega vključevanja. Čez čas se lahko ljudje začnejo poistovetiti s 

projektom in vidijo, da prispevajo k nečemu večjemu. 

- Obstaja več možnosti, kako projekt ponudi svoje informacije in storitve. 

Začetek projekta naj bo informiranje ciljne publike o izvajanju projekta. To je lahko v obliki letakov, ki jih 

naslovniki prejmejo po klasični ali elektronski pošti. Začetno informiranje pripomore k zmanjšanju 

negativnega odziva ob prihodu svetovalcev, saj so ljudje že prej seznanjeni s konceptom in cilji projekta 

ter koristmi, ki jih imajo od sodelovanja v projektu. Dovolj je že, če so s tem seznanjeni le podzavestno. 

Če oseba ni prebrala informacij o izvajanju projekta ali informiranja zaradi narave sodelovanja ni bilo 

mogoče izvesti, kot na primer pri svetovanju na dogodkih, se lahko te informacije poda na začetku 

pogovora s posameznikom. 
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Naslednji korak za stik je odvisen od načina pristopa k svetovanju. V splošnem lahko govorimo o 

prioritetni lestvici, kako si načini pristopov sledijo: 

1. Osebni pristop, »v živo« 

2. Telefon  

3. Elektronska ali klasična pošta 

Uspeh različnih pristopov bo različen glede na zastavljene cilje, ciljno skupino, čas stika, kot tudi lokalne 

in kulturne razlike. 

Prevladujoč princip je vzpostavitev stika čimbolj neposredno in osebno, v kolikor je to mogoče. 

Ali bodo vsi želeli sodelovati? 

Ne, ne bodo vsi želeli sodelovati v projektu. Za to obstaja več razlogov: nekateri svojih navad ne morejo 

spremeniti, drugi že imajo vse potrebne informacije ali že potujejo na trajnostni način. Če je razlog 

neprimernost trenutka, lahko svetovalec uredi ponoven klic oziroma pogovor. 

Ne glede na zgoraj zapisano, lahko dobro izurjen svetovalec k sodelovanju spodbudi večino ljudi, tudi če 

to pomeni le predajo nove karte njihovega območja, ki prikazuje lokalno ponudbo in infrastrukturo za 

hojo in kolesarjenje. 

Pogovor – osnovna struktura 

Na splošno obstajata dva dela mobilnostnega svetovanja s pogovorom: 

- Ugotoviti kako oseba trenutno potuje. 

- Omogočiti razmišljanje o pogostejši uporabi trajnostnega načina potovanja. 

Na začetku je seveda pomembno, da svetovalec predstavi sebe in projekt. Vprašati je potrebno ali je 

oseba prejela najavo projekta (v kolikor je bila izvedena) oziroma ali so o projektu slišali od drugih, na 

primer v okviru lokalne promocije ali od znancev, ipd. 

Od tukaj dalje naj pogovor teče čimbolj tekoče, a najprej naj se izvede ocena trenutnih potovalnih 

vzorcev in prepoznavanje njihovih problemov in ovir, na katere so naleteli. Najbolje je, da se jih ne 

vpraša ali želijo sodelovati v projektu ali ne, saj jim to ponudi možnost odklonitve sodelovanja. Ljudje 

velikokrat radi govorijo o sebi, zato je velikokrat dobro začeti pogovor z vprašanjem, ki se nanaša nanje, 

da jih privabimo v pogovor. 

Pogovor bo dalje vodil k prepoznavanju, kje lahko naredijo spremembe in kako lahko svetovalec pri tem 

pomaga z informacijami, nasveti in motivacijo. Glede na situacijo posameznika, lahko svetovalec 

mogoče hitreje priskoči z informacijami in nasveti, še posebej če je oseba bolj odprta, ali že seznanjena 

s trajnostnim načinom potovanja, oziroma ima že prej izraženo potrebo po njem. 
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Zbiranje podatkov 

V večini projektov bo potreba po zajemu informacij o osebah, ki so vključene v projekt. To največkrat 

vključuje izpolnjevanje obrazca med pogovorom, s pomočjo elektronske naprave, kot je na primer 

tablični računalnik, ali z uporabo tradicionalnih pristopov kot je papir in podloga.  

Obrazec ima več namenov: 

- Zbiranje informacij lahko služi za izdelavo izhodišč z namenom vrednotenja. 

- Svetovalec bo izpolnil tiste dele obrazca, glede na informacije in storitve, ki mu jih želi oseba 

zaupati. Prošnja je lahko izpolnjena takoj po pogovoru ali še bolje ob ločenem obisku, saj je 

zaželen večkraten stik s posameznikom. 

Z ozirom na zbiranje podatkov, je zelo pomembno, da se pogovor ne spreobrne v anketo. To bi vpeljalo 

togost, pogovor pa bi bil za sogovornika obremenjujoč in najbrž ne bi vodil v dinamičen, pozitiven in 

koristen pogovor. Obrazec naj bi v večjem delu bil izpolnjen ob tekoči izvedbi pogovora. 
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Varovanje podatkov in skrb za osebno varnost 

Principi varovanja podatkov in skrb za osebno varnost se bodo razlikovale glede na to, kje se projekt 

izvaja. Glede na to, da se OMS izvaja v sodelovanju z ljudmi in spoštuje njihove podatke, je pomembno, 

da so področja varovanja podatkov in zaščite obravnavana kot del projekta in kot taka vključena v 

trening za svetovalce. 

Dan v vlogi svetovalca za mobilnost 

Spodaj opisana rutina je primer, kaj lahko svetovalec za mobilnost naredi pred začetkom izvajanja 

svetovanj. 

15.00-15.30                Prispe v terensko pisarno, kjer se udeleži skupinskega poročanja o prihajajočem 

tednu in se vrednoti dosedanji napredek in uspešnost. 

15.30-16.00                Dodelitev območja vsakemu svetovalcu, glede na to, kako je bila ciljna skupina 

razdeljena za terensko delo/svetovanje. 

16.00-16.15                Potovanje do ciljnega območja. 

16.15-19.45                Vzpostavitev stikov s ciljno skupino in opravljanje mobilnostnih svetovanj.  

19.45-20.00                Vrnitev na zbirno mesto, kjer se zagotovi, da so prisotni vsi svetovalci in da ne 

manjka noben del opreme. Potrdi se obdelavo obrazcev za dodatne informacije in 

storitve (poslali bodo na primer obrazce na tabličnih računalnikih ali oddali 

papirnate obrazce). 
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Pogovorne veščine 

Za začetek, razmislite o trenutkih, ko vas je nekdo vprašal ali vam rekel, da nekaj naredite… Naredite 

seznam tistih, ki so vam to naročili in pomislite ali ste to naredil ali ne? Primeri lahko pridejo iz delovnih 

izkušenj ali osebnega življenja. 

Bi rekli, da vedno naredite to, kaj se vam naroči? Tudi na delu, kjer ste plačani, da nekaj naredite, 

mogoče neradi sledite strogim navodilom ali ne uživate v dokončevanju naloge, ki si je ne morate lastiti. 

Kaj nas pripravi nekaj narediti oziroma ne, je lahko zelo zapleteno in na to vpliva velik spekter 

dejavnikov, kot so osebnost, zaznavanje, poznavanje naloge, znanje o izidu in o tem, kaj počnejo drugi 

ljudje. 

Torej, če nasmejan, entuziastičen svetovalec lepo predlaga, da bi za pot do dela lahko uporabili kolo (z 

veliko pozitivnimi razlogi zakaj), kakšna mislite, da je možnost, da se bo nekdo strinjal s tem ali to res 

storil? Najbrž zelo majhna! 

Večina naslednjega dela priročnika predstavlja različne načine, kako se pogovarjati z ljudmi. Na način, 

da jih ne sprašuje, jim zapoveduje ali jih obsoja. Namesto tega se pogovor izvaja na način, ki jim 

omogoča, da sprejmejo svoje odločitve in najdejo lastno motivacijo. 

Raziskovali bomo nekatere veščine pogovora (vključno z MI), ki jih lahko svetovalci uporabijo, za 

opravljanje učinkovitih pogovorov, med njimi: 

- Aktivno in natančno poslušanje, 

- odprta vprašanja, 

- reflektivna vprašanja, 

- potrditve, 

- premagovanje ovir, 

- povzetki, 

- izjava o spremembi, 

- pozitivni pristop, 

- socialne norme.  
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Aktivno in natančno poslušanje 

Eden izmed najpomembnejših delov vsakega pogovora in eden izmed tistih, ki so potrebni že od 

samega začetka, je dobro poslušanje. K vsakemu pogovoru želimo pristopiti z namenom izvedeti nekaj o 

osebi, zato ne začnemo takoj razlagati kaj si mi mislimo.  

Aktivno in natančno poslušanje je pomembno, saj le tako sogovorec ve, da ga poslušate. To se opazi 

skozi govorico telesa in obrazno mimiko. 

Potrebno je upoštevati: 

- Uporabljajte odprto govorico telesa - na primer brez križanja rok. 

- Pazljivo poslušajte kaj ljudje govorijo. 

- Ne motite ali postavljajte vprašanj, preden oseba ne neha govoriti. 

- Ne predvidevajte ničesar – če potrebujete razjasnitev, raje vprašajte. 

- Vsako osebno obravnavajte individualno. 

Zapomnite si, da želimo zgraditi odnos in medsebojno spoštovanje z ljudmi. S prepoznavanjem in 

razumevanjem njihovih ovir in motivacije bo svetovalec pokazal, da mu je mar za osebo, s tem bo v 

boljšem položaju za odziv z informacijami in nasveti. 

V prilogi 1 je zbranih nekaj aktivnosti, ki se lahko uporabijo, da svetovalcem prikažete pomembnost 

poslušanja. 

Odprta vprašanja 

Veliko informacij pridobljenih v pogovoru je mogoče pridobiti s pomočjo uporabe odprtih vprašanj. To so 

vprašanja, na katere ni mogoče odgovoriti z ja ali ne, in so ponavadi vprašanja kot kdo, kaj, kje, kdaj in 

kako? 
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Taka vprašanja omogočajo, da se pogovor odpre in da je mogoče globje preučiti ovire in rešitve. Priloga 

2 vsebuje aktivnosti za vadbo teh veščin. 

Refleksivna vprašanja 

To so zaprta vprašanja, katera se uporablja za potrditev bistva pogovora. Lahko se začnejo z “Vi torej…” 

ali “Razumeti je da …” 

Uporabljena so lahko kot navezava nazaj na pozitivno izjavo o spremembi, tako je izjava še enkrat 

slišana. 

Potrditve 

V kombinaciji z odprtimi vprašanji so potrditve preproste izjave, ki potrjujejo posameznikovo stališče. To 

je posebej koristno, da dobimo posameznikovo potrditev želja o pozitivni spremembi obnašanja. 

Premagovanje ovir 

Za reševanje posameznikovih ovir za uporabo trajnostnega prometa, so v pomoč odprta vprašanja. Pri 

tem moramo dati svoje ideje in rešitve na stran in ugotoviti, katere bi lahko bile posameznikove rešitve; 

razlog je, da bo nekdo najbrž uresničil rešitev, če si je rešitve domislil sam. Tukaj je primer: 

Sogovornik:  Ne morem kolesariti, ker je prenevarno! 

Svetovalec:  Zakaj se vam zdi prenevarno? 

Sogovornik:  No, po ulici navzdol je križišče, kjer se vedno dogajajo nesreče, v katere so vključeni 

kolesarji. 

Svetovalec:  Kaj bi vam lahko pomagalo pri tem, da se spopadete s tem križiščem, ko ste na kolesu? 

Sogovornik:  Nič! Sam ne bi želel kolesariti skozi to križišče, je res zelo nevarno! 

Svetovalec:  Dobro, ampak ali bi se lahko izognili temu križišču? 

Sogovornik: To bi pomenilo velik obvoz. Celotna vožnja bi trajala veliko dlje. 

Svetovalec: Res, to ni najbolj idealno. Katere druge možnosti imate, ki ne pomenijo uporabe kolesa za 

prečkanje križišča? 

Sogovornik: Tam je postaja podzemne železnice, najbrž bi lahko uporabil to. Ali lahko kolesarim tam 

skozi? 

Svetovalec: To je odlična ideja. Lahko preverimo ali je to območje v skupni rabi, ampak če ni, lahko 

stopite s kolesa in ga potiskate skozi postajo, najbrž vam bo to vzelo le minuto in tako 

vam ne bo potrebno kolesariti čez križišče. 
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Povzetki 

Uporaba povzetkov je dober način, kako odreagirati na negativnost ljudi. Povzeti negativne poglede 

nekoga omogoča, da se pogovor premakne dalje, brez potrebe po strinjanju ali nestrinjanju z njimi. 

Prepoznavanje izjave o spremembi 

Izjava o spremembi je katerakoli izjava posameznika, ki nakazuje spremembo njihovega obnašanja. 

Lahko uporabljate reflektivna vprašanja, potrditve ali povzetke, da se poudari sprememba v pogovoru. 

Poskusite iskati naslednje: 

- Željo  Potrebujem, rad bi, želim si 

- Zmožnost Lahko bi, jaz lahko, jaz sem, vem 

- Razlog  Pomagalo bi, počutil bi se, saj vem 

- Potrebo Moram, nujno je, moral bi, potrebno je 

Priloga 3 nudi primere odzivov na izjave v pogovoru. Priloga 4 prav prikazuje primer pogovora. 
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Pozitiven pristop 

Če je mogoče, poskusite uporabljati pozitivne besede, ko govorite o pozitivnem obnašanju. Na primer 

“Kaj pozitivnega bi lahko videli na hoji?” 

Oseba mogoče želi govoriti o tem, kaj njim pri hoji ni všeč – saj konec koncev mi želimo odkriti, katere 

ovire imajo. Kljub temu, lahko tudi to obrnemo na pozitiven način. Na primer »Kaj ni tako pozitivnega pri 

hoji?” 

Lahko uporabljate tudi negativen jezik za nezaželeno obnašanje. Na primer “Kateri je najslabši del 

vožnje z avtomobilom? Kaj pa ni tako slabo pri vožnji?” 

Drugačen način pozitivnega poudarjanja med pogovorom, o željah in zmožnostih za spremembo, je 

ponuditi, da ocenijo, kaj menijo o različnih oblikah prevoza. 

Svetovalec:  “Na lestvici od 1 do 10 ocenite, ali se vam zdi, da bi lahko več kolesarili?” 

Sogovornik “Najbrž 5.” 

Svetovalec “To je več kot 3 ali 4, bi torej mogoče razmislili o spremembi?” 

Osredotočite se le na to, zakaj oseba ni podala ocene višje od 5 in da mogoče ne kaže takšnega odpora 

za spremembo. Kasneje lahko raziskujete, kaj jih zadržuje pred oceno 8 ali 10 (kot na primer cena, 

zdravje, vreme) in s tem pridobite nadaljnji vpogled v to, kako to spremembo sprožiti. 

Socialne norme 

To je močna tehnika, ki se lahko uporablja za vpeljevanje novega obnašanja ali vzpodbude v smislu, ki 

ljudem da misliti, da vsi to počnejo in bi lahko sami bili prikrajšani, če se ne pridružijo. V bistvu nekaj kaj 

je bilo prej za nekoga novo, postane normalno. 

Svetovalec:  “Si nov tukaj v študentskem kampusu? Super, torej bi moral vedeti, da se sedaj vsi 
vpisujejo na kolesarski izziv. Nočemo, da to zamudiš!” 
… to je dobro, saj s tem ljudje mislijo, da bodo nekaj zamudili 

Svetovalec:  “Če vas zanima, kmalu bo kolesarski izziv.” 

… tej izjavi, po drugi strani, manjka vzpodbuda 

 

Bolj prepričljivo je, če sprašujete bolj specifična vprašanja. 

Ali ste dobili letak novega pohodniškega kluba? 
Ali ste že začeli s kolesarskim izzivom? 
Ali ste že opravili osebno mobilnostno svetovanje? 

To je bolje, kot če vprašamo “ali ste zainteresirani za sodelovanje v projektu”? 
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Ostali elementi pogovora 

Uporaba spodbude in nagrad 

Kot del svetovanja je možna uporaba spodbude, da ljudi pritegnemo v pogovor ali kot motivacija za 

preizkus nove navade. Obstaja cel kup različnih vzpodbud, ki jih lahko upoštevamo. Tukaj je nekaj 

primerov: 

Kolesarjenje 

- Komplet za krpanje zračnic, 

- zvonec, 

- luči, 

- plastenke za vodo, 

- prevleka za nahrbtnik, 

- kolesarski števec, 

- bon za kolesarsko trgovino. 

Hoja 

- Odsevni trak ali drugi kosi oblačil, 

- števec korakov. 

Javni prevoz 

- Testne avtobusne ali železniške vozovnice. 

Ostalo 

- Bon za zastonj kavo, če prispeš do kavarne s kolesom, 

- donacija lokalni dobrodelni ustanovi, 

- žrebanje za kolo ali tablični računalnik. 

V duhu projekta, je potrebno preveriti, katere storitve in izdelke je mogoče dobiti v lokalnem okolju. Tako 

nam ni potrebno kupovati iz tujine, s čimer podpiramo lokalno gospodarstvo. 

Za tiste ljudi, ki že redno uporabljajo trajnostni promet, lahko ponudite nagrado, s čimer potrdite njihove 

navade in se jim zahvalite. To mora biti izvedeno s previdnostjo, da ne pride do pokroviteljstva ali do 

vtisa, da se ne rabijo več truditi in vzdrževali svojih navad. 

Zaključena ponudba informacij 

Z napredovanjem pogovora in prepoznanimi ovirami posameznika, katere bi naj premagali, da lahko 

spremenijo svoje obnašanje, bo svetovalec dobil dobro idejo o tem, katera gradiva iz ponudbe bodo 

najbolj koristila za podporo tej spremembi. Svetovalec bo glede na posameznikove potrebe prav tako 

znal predlagati večji nabor zanimivosti in specifičnih zanimivih stvari. Tukaj je nekaj primerov splošnih 

gradiv, s katerimi je svetovalec seznanjen in jih lahko ponudi: 
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Lokalne potovalne zemljevide (ki prikazujejo informacije o hoji, kolesarjenju, linijah javnega prometa in 

tudi lokalno ponudbo). 

Potovanja z avtobusom 

- Vozni redi avtobusov, 

- vodič o načinu vstopa na mestni avtobus, 

- informacije o prihodih avtobusov na mobilnem telefonu. 

Potovanje z vlakom 

- Vozni redi lokalnih in regionalnih vlakov, 

- navodila za prevoz koles na vlaku. 

Ostale informacije o javnem prometu 

- Splošne informacije o vozovnicah, 

- podatki o vozovnicah za specifične skupine (starejše prebivalce, mladino, družine, tiste, z 

omejeno gibljivostjo). 

Kolesarjenje 

- Kolesarski zemljevidi in vodniki, 

- kolesarske delavnice, 

- delavnice vzdrževanja koles, 

- lokalni kolesarski klubi, 

- splošni nasveti. 

Hoja 

- Zemljevidi in vodniki za pešce, 

- lokalni klubi / predvideni sprehodi za zdravje, 

- splošni nasveti. 

Ostale informacije 

- Sheme popustov pri lokalnih kolesarskih ponudnikih in ponudnikih za pešce, 

- pobude šol, 

- skupinske vožnje (prevoz.org). 
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Spletna gradiva 

Poleg tiskanih gradiv, ki so dobra kot manjši paket informacij, lahko svetovalci predlagajo tudi različne 

aplikacije in spletne strani, ki omogočajo dostop do informacij o trajnostnem prometu. Zagotavljanje 

spletnih informacij osebi tudi omogoča, da posodablja svoje informacije tudi po opravljenem svetovanju. 

Med takšna sredstva lahko spadajo orodja za načrtovanje poti, kalkulatorji fizične aktivnosti, kalkulatorji 

varčevanja z denarjem in interaktivne karte. Če se med svetovanjem uporablja tablične računalnike, 

lahko svetovalec ponudi tudi kratko predstavitev zmogljivosti ene ali več aplikacij. 
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Priloga 1 – aktivnosti aktivnega poslušanja 

Aktivnost 1 

V parih: Izberite enega, ki bo poslušalec in drugega, ki bo govornik 

Govornik: Govorite poslušalcu o čemerkoli 90 sekund. Lahko je to vaše naslednje potovanje, ali kaj ste 

počeli čez vikend. 

Poslušalec: Poslušajte in ga glejte - brez zvokov, obraznih ali drugih premikov. Ne počnite ničesar, razen 

vzpostavljanja kontakta z očmi. 

Po tem, ko je govornik govoril 90 sekund, zamenjajte vlogi. 

 

Nadaljevanje: poiščite si novega partnerja 

Ponovita prejšnjo nalogo, ampak tokrat se poslušalec lahko premika, smeji, kima – vendar brez 

GOVORJENJA ali SPRAŠEVANJA! 

 

Po tem razmislite in razpravljajte o vas v vlogi govornika: 

- Ali ste zaznali razliko med tema dvema primeroma? 

- Kako ste vedeli, da vas poslušalec posluša? 

Za poslušalca: 

- Kako ste se počutili med pogovorom? Je bilo težko? 

 

Najbrž ste opazili, da vas je kot poslušalca zamikalo, da bi se vključili v pogovor z vprašanji, 

vključevanjem svoje zgodbe ali dokončevanjem stavkov. Kljub temu, da vse te stvari lahko storite z 

dobrim namenom, to ni vedno najbolje sprejeto s strani vašega sogovornika. Zato se poskusite temu 

izogibati, s tem da dovolite nekomu, da pove vse, kar ima za povedati, preden vskočite. Ljudje bodo 

dobili občutek, da jih poslušate, kar jih bo spodbudilo, da se vključijo v pogovor. 
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Aktivnost 2 

Delajte v skupini - določite nekoga, ki bo prebral zgodbo v spodnjem okvirju 

Nekega dne se je Zlatolaska odločila za sprehod po gozdu. Kmalu je prispela do hiše. Potrkala je na 

vrata in ko nihče ni odgovoril, je vstopila. Zlatolaska je na kuhinjski mizi našla posode s kašo. Zlatolaska 

je bila lačna. Poskusila je kašo iz prve posode. 

“Ta kaša je prevroča!” je rekla. 

Zato je poskusila kašo iz druge posode. 

“Ta kaša je premrzla.” je rekla. 

Tako je poskusila še kašo iz zadnje sklede. 

“Ta kaša je dobra,” je rekla in jo je jedla, dokler ni bila sita. 

Po obroku se je odločila, da je nekoliko utrujena, zato se je odpravila v sosednjo sobo. Tam je videla 

nekaj stolov. Zlatolaska je sedla na prvi stol. 

“Ta stol je prevelik!” je rekla. 

Zato je sedla na drug stol. 

“Ta stol je veliko prevelik!” je zajokala. 

Tako je sedla na najmanjši stol. 

“Ah, ta stol je ravno pravi!” je rekla. Ampak naenkrat se je stol zlomil na majhne koščke. Ups. 

Zlatolaska je bila še vedno utrujena, zato se je odpravila po stopnicah navzgor do spalnice. Legla je na 

prvo posteljo, ki je bila pretrda. Legla je na drugo, ki je bila premehka. Tako je legla na tretjo posteljo. 

Bila je ravno prav trda. Zlatolaska je zaspala. Ampak, ko je spala, so domov prišli trije medvedi. 

“Nekdo je jedel mojo kašo!” je rekel Ata medved. 

“Nekdo je jedel mojo kašo!” je rekla Mama medved. 

“Nekdo je jedel tudi mojo kašo!” je zajokal Mali medved. 

“Nekdo je sedel na mojem stolu!” je zabrundal Ata medved. 

“Nekdo je sedel na mojem stolu!” je rekla Mama medved. 

“Nekdo je sedel na mojem stolu!” je zajokal Mali medved, “ in zlomil ga je na male koščke!” 

Medvedi so se odločili pogledati naokoli in ko so prišli do spalnice, je Ata medved zabrundal … 

“Nekdo je spal v moji postelji!” 

“Nekdo je spal tudi v moji postelji!” je rekla Mama medved. 

“Nekdo je spal v moji postelji in še vedno je tam!” je zajokal Mali medved. 

Zlatolaska se je prebudila in ko je videla medvede je skočila na noge in zbežala iz sobe. Zlatolaska je 

stekla po stopnicah navzdol, odprla vrata in zbežala v gozd. 
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Skupina naj si ne dela zapiskov, ampak le posluša zgodbo. 

Po zgodbi se poslušalcem razdeli trditve o zgodbi, katere morajo potrditi ali zanikati. 

1. Zlatolaska je bila majhna deklica. 

2. Zlatolaska je potrkala na vrata preden je vstopila v hišo. 

3. Medvedi so imeli kašo za zajtrk. 

4. Kaša Ata medveda je bila prevroča. 

5. Bili so trije medvedi. 

6. Zlatolaska je pojedla vso kašo v eni skledi. 

7. V dnevni sobi so bili trije stoli. 

8. Zlatolaska je zlomila stol Malega medveda. 

9. Zlatolaska je šla po stopnicah navzgor v spalnico. 

10. Postelja Mame medveda je bila premehka. 

11. Ko je Zlatolaska zagledala medvede, se je prestrašila. 

12. Zlatolaska je zbežala v gozd. 

Odgovori se nahajajo v spodnjem okvirju. Kako je šlo? Aktivnost prikazuje naslednje točke: 

- Ne zmanjšaj koncentracije, samo zato, ker ti je zgodba poznana. 

- Ne sklepaj, uporabljaj samo dejstva. 

- Vsako osebo obravnavaj posamezno. 
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Odgovori 

1. Narobe Ne vemo. Zgodba ne omeni ničesar o njeni starosti, višini, teži/itd. 

2. Pravilno 

3. Narobe Ne vemo. Zgodba ne omenja dela dneva. 

4. Narobe Ne vemo. Ata medved je spregovoril prvi in skleda kaše, ki jo je prvo poskusila je bila 

vroča. Ampak ne moremo vedeti ali je to ista skleda. 

5. Prav  Zgodba pravi: “domov so prišli trije medvedi”. 

6. Narobe Jedla je, dokler ni bila sita. 

7. Narobe Ne vemo. Odšla je v drugo sobo – nikjer se ne omenja ali je bila to dnevna soba ali 

garaža. 

8. Prav  Kdaj to izvemo? – Ko se domov vrne mali medved! 

9. Prav 

10. Narobe Ne vemo. Podobno kot pri kaši, je bila druga postelja premehka in Mama medved je druga 

spregovorila, ampak ne vemo ali postelje gredo v tem vrstnem redu. 

11. Narobe Ne vemo. Skočila je in zbežala iz sobe, ampak ne vemo ali zato, ker se je ustrašila – 

lahko je bila samo pozna na čajanko! 

12. Prav 
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Aktivnost 2 – aktivnost spraševanja odprtih vprašanj 

V parih določite osebo, ki bo prva spraševala in osebo, ki bo prva odgovarjala na vprašanja. Dve minuti 

spraševalec sprašuje odprta vprašanja (le) o temah, ki jih sami izberejo, lahko je tudi o potovanjih. 

 

Predelata naj različna vprašanja, ki se začnejo s spodaj navedenimi vprašalnicami. 

KDO   KAJ   KJE   KDAJ   KAKO 

 

Ne skrbite, če pogovor ne poteka tekoče, tukaj je bolj pomembno spraševanje odprtih vprašanj in 

uporaba vseh različnih vprašalnic. 

Če odgovarjate, naj bodo odgovori kratki, da ima spraševalec čas vprašati več vprašanj (pri tej aktivnosti 

gre bolj za spraševanje vprašanj kot kvaliteto odgovorov). 

Pripravite ljudi k temu, da sprašujejo o pozitivnih in negativnih stališčih: kaj jim je na nečem všeč in kaj 

jim na tem ni tako všeč? 

Zamenjajte vlogi in ponovite nalogo. 

 

Potem razmišljajte o: 

- Koliko informacij ste zvedeli v dveh minutah? 

- Je bilo težko/lahko? 

Mogoče se bo težko na tak način pogovarjati s sogovornikom, saj je to drugačna oblika pogovora z 

nekom. Velikokrat uporabljamo zaprta vprašanja, da hitro dobimo specifične odgovore. S ponavljanjem 

naloge, bo postalo lažje. 
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Priloga 3 – primeri odzivov v pogovoru 

Izjava: “Želela bi, da se moji otroci peljejo v šolo s kolesi, ampak se mi zdi, da je pred šolo preveč 

parkiranih avtomobilov, kar predstavlja nevarnost.” 

Odziv: “Torej bi želeli, da se vaši otroci vozijo s kolesi?” 

 

Izjava: “Zdi se mi, da bi moral hoditi do trgovine, ampak sem preveč len.” 

Odziv: “Torej se vam zdi, da bi morali hoditi?” 

Opomba: dodajanje fraz “se vam zdi, čutite”, drži pogovor blizu tega, kar je sogovornik rekel, ampak 

naredi poudarek na osebi in ustvari razdaljo med vašim lastnim mnenjem o tem. 

 

Izjava: “Moja pot do dela gre mimo polj, kjer se pasejo konji.” 

Odziv: “Kako to vpliva na vas?” 

Opomba – tukaj se tipa za več informacijami 

 

Izjava: “Želim zamenjati svoj avto. Moj trenuten ne gre dovolj hitro.” 

Odziv: “Zakaj potrebujete hitrejši avto?” 

Opomba – odprta vprašanja, da se preusmeri pozornost ali reši oviro. 

 

Izjava: “Jaz ne kolesarim, je res nevarno.” 

Odziv: “Kakšne izkušnje ste imeli s kolesarjenjem?” 

Opomba – Odpiranje pogovora, da se reši oviro. 

 

Izjava: “Jaz bi rada kolesarila, saj bi to pomagalo pri moji rekreaciji, saj si ne morem privoščiti članarine 

za telovadnico.” 

Odziv: “Kaj lahko mi storimo, da vam olajšamo kolesarjenje?” 

Opomba – Lahko bi odgovorili tudi s “Torej bi radi kolesarili?”, ampak ker tukaj ne obstaja ovira, to ni 

potrebno in lahko preidete direktno k pomoči osebi, da to uresniči. 
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Izjava: “Moja zračnica ima luknjo. Sem zelo slaba pri popravljanju koles.” 

Odziv: “Kako bi lahko to rešili?” 

Opomba – omogočite jim, da sami rešijo oviro – ne skočite prehitro k rešitvi. 

 

Izjava: “Avtobusi niso zanesljivi, so dragi in neudobni.” 

Odziv: “Na katere druge načine bi lahko opravili pot?” 

Opomba - Lahko bi prešli k reševanju ovire z vprašanjem “Zakaj to pravite?”, ampak bi lahko zvenelo kot 

obsodba. Namesto tega uporabite odprto vprašanje, da se pogovor premakne naprej. 
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Priloga 4 – primer pogovora 
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Priloga 5 – primer pogovora (z ustreznimi 
veščinami) 

Svetovalec – Kako potujete do železniške postaje? Odprto vprašanje 

Sogovornik – povanadi se peljem z avtomobilom   

Svetovalec – Kaj menite o vožnji z avtomobilom? Kako se ob njej 
počutite? 

Odprto vprašanje 

Sogovornik – Em, ponavadi mi je všeč, ampak ob gneči obtičim v koloni. 
Negativni odnos, izjava o 
spremembi 

Svetovalec – Na katere druge načine bi lahko prišli do tja? Odprto vprašanje 

Sogovornik – No, rad bi kolesaril, ampak se ne počutim varno Izvaja o spremembi 

Svetovalec – Torej bi želeli kolesariti? Reflektivno vprašanje 

Sogovornik – Ja, rad bi kolesaril, všeč mi je kolesarjenje na mirnih poteh. Potrditev 

Svetovalec – Kaj vam je všeč na kolesarjenju? 
Odprto vprašanje – poudarek na 
pozitivnem in motivaciji 

Sogovornik – Je dobra rekreacija in všeč mi je svež zrak.   

Svetovalec – Vredu, torej bi želeli kolesariti do postaje in všeč vam je 
svež zrak in rekreacija. 

Povzetek 

Sogovornik – Ja, želel bi kolesariti, ampak ni varno. Potrditev  

Svetovalec – Kaj se vam zdi je tisto, zaradi česar se ne počutite varno? Odprto vprašanje 

Sogovornik – Ne maram kolesariti na glavnih cestah, ne maram toliko 
prometa. 

  

Svetovalec – Zaradi česa bi se počutili bolj varno? 
Odprto vprašanje omogoča, da 
oseba razvije svojo rešitev 

Sogovornik – Mogoče bi lahko šel po drugi poti, ampak se bojim, da se 
izgubim. 
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Svetovalec – Kako bi lahko izvedeli o drugih poteh? 
Odprto vprašanje, vprašati, da 
razvije rešitev 

Sogovornik – Če bi obstajal dober zemljevid, ki prikazuje poti in mogoče, 
da bi mi nekdo pokazal pot, po kateri bi lahko šel. 

  

Sogovornik – Veste, kje bi lahko našli takšen zemljevid?  

Sogovornik – Ne, imam le cestni zemljevid.  

Svetovalec – OK, torej, rekli ste, da radi kolesarite in bi radi kolesarili do 
postaje, ampak vas skrbi za vašo varnost. Jaz imam nekaj zemljevidov, ki 
si jih lahko ogledava in najdeva primerno pot za vas. 

Povzetek in pomoč pri iskanju 
rešitev. 

Sogovornik – Super.   
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