
 

 

Strokovno-informativni članek »Trajnostna mobilnost v podjetjih« 

 

Pogosto slišimo, da sodoben način življenja ni trajnosten. S tem mislimo, da živimo tako, da z 

zadovoljevanjem lastnih potreb ogrožamo možnosti prihodnjim generacijam. 

 

Trajnostna mobilnost zagotavlja učinkovite in enakopravne pogoje mobilnosti za vse pri tem pa zmanjšuje 

nezaželene stranske učinke na okolje. V praski omejuje osebi motorni promet in ob enem spodbuja uporabo 

trajnostno naravnanih potovalnih načinov (hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in 

alternativnih oblik mobilnosti). 

 

Večina podjetij trajnostne mobilnosti zaposlenih ne vidi kot neposreden element konkurenčnosti. Dejstvo 

pa je, da pravilno zasnovane in udejanjene smernice Mobilnostnega načrta podjetjem prinašajo številne 

ugodnosti (aktivno upravljanje mobilnosti in dostopnosti na »lastnem dvorišču«, zmanjšanje avtomobilskega 

prometa, prihranek pri vzdrževanju parkirišč,…). Poleg koristi za podjetja uporaba smernic prinaša koristi 

tudi za zaposlene (manj avtomobilov in posledično nižji stroški vzdrževanja, zaradi gibanja manj bolezni…). 

 

Mobilnostni načrt predstavlja sklop ukrepov za spodbujanje rabe trajnostnih prevoznih sredstev. 

Vsebuje informacije o možnostih potovanj zaposlenih do izbrane lokacije z alternativnimi oblikami potovanja. 

Je strategija upravljanja mobilnosti za določen objekt, kompleks, podjetje, skupino podjetij…  

 

Pravilna zasnova Mobilnostnega načrta pri novogradnjah je zelo pomembna. Pri njegovi zasnovi moramo 

biti pozorni na več dejavnikov med drugim tudi na izbiro primerne lokacije, ponudbo javnega potniškega 

prometa, visoko frekvenco povezav, kakovosten dostop za pešce in kolesarje, kolesarnice…Pri zasnovi 

Mobilnostnega načrta za obstoječe stavbe se priporočajo ukrepi kot so upravljanje parkiranja, 

racionalizacija službenega parka, zamiki izmen, dovolilnice za parkiranje, uvedba parkirnine, spodbujanje 

rabe javnega potniškega prometa, skupinski avtobusni prevozi za zaposlene za prevoz na delo in nazaj… 

 

K doseganju trajnostne mobilnosti v času COVID – 19 prispevajo tudi novi načini dela. Poslužujemo 

se dela od doma. Udeležujemo se on – line sestankov in dogodkov. 

 

Trajnostni pristop k mobilnosti v podjetjih je relativno nov pristop. Zaradi navedenega so zaželene 

promocijske dejavnosti, ki bodo podpirale razumevanje in sprejemanje tega pristopa v podjetjih in širši 

javnosti. Zaposlene v podjetjih je potrebno spodbujati k sodelovanju pri aktivnostih, ki bodo prispevale k 

učinkom trajnostne mobilnosti. Zaposleni pa se morajo zavedati, da se z majhnim prispevkom slehernega od 

njih lahko doseže velike korake v smeri doseganja trajnostne mobilnosti v podjetjih in tudi širše. 
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