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OSNOVE PSIHOLOGIJE  

Dobesedni pomen psihologije pomeni dušeslovje (Musek, Pečjak, 1984), veda o duši ali duševnosti. 

Ime tvorita grški besedi »psykhe« (duša) in »logos« (beseda, znanost), kar nakazuje, da je že 

zgodovinsko pojmovanje psihologije kot vede o duševnosti in duševnih pojavih. Danes je psihologija 

predvsem znanost o doživljanju, o neposrednih, zavestnih procesih, o introspektivnem dogajanju. Vse 

vrste doživljanja – čutenje, zaznavanje, predstavljanje in mišljenje – so povezani s telesnimi procesi 

(npr. nevrofiziološkim dogajanjem) in z vedenjem. Vsak posameznik neposredno izkuša svoje 

doživljanje, zato ga ni možno objektivno proučevati. Po drugi plati pa so posledični fiziološki procesi 

in posameznikovo vedenje dostopni tudi drugim, kar omogoča neposredno objektivno raziskovanje, 

ki je podlaga empirični plati znanosti psihologije.  

Psihologija torej proučuje duševnost, duševne pojave (procese, stanja in funkcije), ki so sestavljeni iz 

množice med seboj povezanih in prepletenih dogajanj. Z duševnostjo je tesno povezano naše 

ravnanje, vedenje ali obnašanje. Duševne in vedenjske značilnosti so pri posamezniku organizirane v 

celoto, ki jo imenujemo osebnost.  

 

PROMETNA PSIHOLOGIJA 

Prometna psihologija (Traffic Psychology 2010) je mlada veja psihologije, ki se hitro razširja in 

uveljavlja na svojem področju. Osnove prometne psihologije se nanašajo predvsem na preučevanje 

vedenja uporabnikov cest in psiholoških procesov,  ki se nanašajo na to vedenje, kot tudi na relacije 

med vedenjem in nezgodami.  

Poleg prometne psihologije moramo omeniti vzporedno vejo psihologije, to je psihologija transporta. 

Prometna psihologija se večinoma ukvarja z vedenjem posameznikov, ki uporabljajo ceste in kako 

notranja doživljanja vplivajo na dejanja na cesti. Transportna psihologija pa se v bolj splošnem 

pogledu ukvarja s tematiko premikanja ljudi. Med drugim znana tudi kot psihologija mobilnosti, se 

psihologija transporta osredotoča na probleme mobilnosti, individualne in socialne faktorje v 

premikanju ljudi in objektov.  

Razvoj prometne psihologije se je začel v 20-tih letih prejšnjega stoletja in v 80-tih doživel razcvet.  

Takrat so začeli dokumentirati vožnjo v prometu, jo opisovati, analizirati, zapisovati občutke, ki se 

pojavljajo ob določenih trenutkih, in tako se je začela prometna psihologija. 

Osnovna hipoteza v prometni psihologiji je samoanaliza in osebna zavednost. Zaznavanje samega 

sebe proizvaja skupek dogodkov, samoanaliz, ki pripeljejo do osebne zavednosti. Ta nova zavednost 

ali nov vpogled nam poda priložnost za spremembo lastnega jaza v prometnem vedenju od 

nesocialnega do miroljubnega in nesebičnega. Nezavedna vožnja je odgovorna za prometno norost. 

Nezavedna uporaba cest je odgovorna za trenutne kritične situacije na javnih cestah. Samozavedanje 

in samozaznavanje je zdravilo in rešitev za prometno norost. Tako lahko napišemo, da nezavedna 

vožnja ni smiselna. 
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Tema samozavednega osredotočanja je metoda v prometni psihologiji. Ko vozniki verbalno izrazijo, 

kaj zaznavajo, ko dajejo informacije o okolici, ki temeljijo na občutkih, mislih in dejanjih, takrat 

vzdrţujejo osredotočeno samozaznavanje na promet. Torej verbalno izražanje (verbalizem), prinaša 

zavedanje samega sebe kot voznika. Verbalizem proizvaja protokole, skupke dogodkov, ki se 

prepišejo, ali na psiho ali fizično izražanje, kar je osredotočanje samozaznavanja, posledica tega je 

samozavedanje. Nov vpogled na posameznikovo vožnjo, skozi osebnost in karakter, pripomore k 

posameznikovem zavedanju, da je uporabnik ceste. Samozaznavanje proizvaja samozavedanje tako 

voznika kot ostalih uporabnikov ceste. Samozavedanje je novo znanje o samem sebi in to se odraža 

tudi pri reakcijah. 

Vloga prometne psihologije je primerno upravljanje teh reakcij v prometu. Postati sam svoj prometni 

psiholog pomeni pridobiti spretnosti samoupravljanja v procesu samozaznavanja in samozavedanja 

pri posameznikovem vedenju v prometu in uporabi cest. Primeri vsebujejo: 

- preobrazbo voznikove osebnosti, 

- prepoznavanje lastnih napak, 

- analizo lastnih vozniških vedenj v celoti, 

- preučevanje efekta »harmonike«, 

- zaznavanje lastne »junaške identitete«. 

Za uspešno vožnjo in zmanjšanje prometnih nezgod se mora voznik preobraziti v drugega človeka. 

Pozabiti mora na svoje dosedanje lastnosti, ki jih je v vozilu dosegal in izvajal, ter jih nadomestiti z 

novimi, bolj varnimi dejanji. Samo tako se bo lahko voznik izboljšal in presegel samega sebe.  

Za uspešno preobrazbo voznika je predpogoj zaznavanje lastnih napak. V vozilu moramo biti zelo 

samokritični in prepoznati napake, ki jih delamo med vožnjo, kot so na primer neustavljanje pred 

znakom STOP, ne dajanje smerokazov pri zavijanju, pri prehitevanju na avtocestah in hitrih cestah. 

Šele takrat bomo dosegli preobrazbo in nov, boljši nivo voznika. 

Med vožnjo je potrebna samoanaliza, ne samo dejanj, ampak tudi vedenja do drugih udeležencev v 

prometu in v vozilu. Ne smemo se razburjati in verbalno izražati notranje občutke med vožnjo, ampak 

počakati na konec vožnje ter se pogovoriti o vožnji na miren način. 

Efekt »harmonike« je gibanje v koloni. To gibanje lahko zelo razdraži osebo, povzroča utesnjenost, 

agresivnost. Ljudje se moramo navaditi na kolone in na počasno vožnjo, saj je vedno več udeležencev 

v prometu in ceste niso sposobne sprejeti tolikšne količine vozil. Način, da se izognemo kolonam, je 

vožnja z javnimi prevoznimi sredstvi ali vožnja več ljudi hkrati z enim avtomobilom. 

Med vožnjo se ljudje radi postavljamo pred drugimi, se delamo junake, največkrat zaradi 

pomanjkanja lastne samozavesti. To obdobje junaštva, ki se najpogosteje pojavlja med mladimi 

vozniki, in zbadanje moramo zatreti že v kali, ko smo vozniki začetniki, in ostale v vozilu opomniti, da 

vozimo mi, da je njihovo življenje v naših rokah, da naj ne izzivajo in zbadajo ter uživajo v vožnji na 

naš način, ki smo ga mi sami navajeni brez dodatnih vzpodbud, pritiska in izzivanj. 
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Področja prometne psihologije 

Področje raziskovanja prometne psihologije je sprva mogoče nepomembno, ampak če se vzame v 

obzir število prometnih nezgod in število prometnih nezgod s smrtnim izidom, se sprašujemo, zakaj 

se ti dogodki ponavljajo in najpomembnejše, kaj je vzrok tem dogodkom. Prometni psihologi ne 

sodelujejo samo z gradbeniki in načrtovalci cest ter mest, saj morajo ceste biti bolj učinkovite in 

»prijazne voznikom«, ampak sodelujejo tudi pri vzgoji mladih voznikov. 

Za prometno psihologijo ni enega fiksnega teoretičnega okvirja, ampak je namesto tega veliko 

modelov, ki obrazložijo ugotovitve mobilnosti in prometnega vedenja, kot so zaznavanje, pozornosti, 

čustva, motivacije v prometu. Prometno psihologijo lahko razdelimo na 6 področij: 

- raziskave vedenja in nezgod, 

- preprečevanje nezgod in izboljševanje prometne varnosti, 

- raziskave in obravnave pri vprašanjih mobilnosti, transportne ekonomičnosti in načrtovanja, 

- načrtovanje, oblikovanje in izdelava vozil, 

- psihološke ocene in svetovanja / rehabilitacija, 

- železniška in letalska (zračna) psihologija. 

Raziskave vedenja in nezgod 

Nanašajo se ne samo na različne skupine uporabnikov cest (starostne, vrste prevoza), ampak tudi v 

povezavi z vrsto cest ter motornih vozil. Obrazložitev in napovedovanje vedenja uporabnikov cest je 

odvisno od razvoja potrjenih in zanesljivih modelov o vlogi človeškega faktorja/vpliva v mobilnem 

vedenju in še posebej v voznikovem nastopanju.  

Raziskave vedenja in nezgod se ukvarjajo z: 

- analizo voznih sposobnosti, 

- dojemanje, spoznanje in pazljivost med vožnjo, razlaganje/dojemanje voznih informacij in 

pričakovanj, 

- voznikovo stanje, obremenjenost, budnost in utrujenost, 

- voznikova osebnost, vedenje, motivacije za vožnjo, vznemirjenost in čustva, 

- odnosi in socialna psihologija vožnje, 

- medosebni odnosi in okoljsko ozadje vedenja, javno vedenje, ponavljajoči se konflikti in nezgode, 

- delom na teoriji nadomestnih tveganj. 
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Preprečevanje nezgod in izboljševanje prometne varnosti 

To področje obsega izobraževanje in informacije, ki sledi načelu; uveljavljanje – izobraževanje – 

načrtovanje – vzpodbujanje. Glavni cilj je predstavitev varnosti z vplivanjem in prilagajanje vedenja, z 

uporabo legalnih, izobraževalnih, vozilnih in cestnih ukrepov; šolanje voznikov, izobraževanje 

inštruktorjev vožnje, informacije o prometnih problemih, medijske kampanje, učinkovitost, 

vzpodbujanja. 

Raziskave in obravnave pri vprašanjih mobilnosti, transportne ekonomičnosti in načrtovanja 

Glavna tema je naravnana na uporabnika ter zalaganje in načrtovanje praktičnih oblik. Ta vsebuje 

razlike med potrebami prevozov posebnih skupin (seniorji, invalidi, mladi). 

Glavne teme so: 

- potreba mobilnosti in zahteve potovanj, izbira pomoči prevoza, 

- raziskava potovalnih vedenj, med drugim tudi pristopi na osnovi aktivnosti, 

- spreminjanje mobilnosti in načinovna razdelitev, problemi prilagajanja in odpora na spremembe, 

odvisnost od vozila, 

- načrtovanje in sprejemanje urejanja potovalnih potreb, pred vsem tem so ukrepi pobiranja cestnin 

(Schade & Schlag, 2003), 

- psihološki vidiki v cestnem načrtovanju in okolju prometa, 

- kakovost vodenja, posebno kakovost uslužnosti, uporabnosti in dobrobit. 

 

Načrtovanje, oblikovanje in izdelava vozil 

Psihologija se v proizvodnji običajno ukvarja z vprašanjem ergonomije, ampak od 80-ih let so se 

pojavile notranje naprave v vozilih in podobne nove infrastrukture, kot hitro rastoča dejavnost. 

Napredni sistemi pomoči voznikom (Advanced Driver Assistance Systems – ADAS) in novi 

informacijski sistemi so narejeni tako, da podpirajo voznika na pravi poti. Na podlagi analiz, iz 

voznikovih nalog, s katerimi se srečuje med vožnjo, kjer vsaka naloga potrebuje voznikovo pozornost, 

je osnovna orientiranost psihologov v procesu načrtovanja vozil k potrebam človeka. Tako je 

potrebno analizirati in definirati tehnične potrebe, prilagajati vedenje nadomestnih tveganj, 

sprejemanje novitet in socialni vpliv. 

Psihološke ocene in svetovanja / rehabilitacija 

Ta vrsta ocenjevanja in svetovanja je za voznike, ki kažejo neobičajno vedenje. Vključuje psihološke 

ocene in svetovanja pri novih voznikih, svetovanja pri nezgodah, prekrških (rehabilitacija; pomoč pri 

ponovnem uvajanju v promet), ponovne ocene agresivnih voznikov (vozijo pod vplivom mamil, 

alkohola, ne upoštevajo prometnih predpisov), izbira sposobnih in nadarjenih voznikov za 

inštruktorje. 
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Obširna teorija vedenja voznika 

Obstajata dva vidika možnosti o tem, kaj ljudje kot vozniki počnejo, to sta zunanji in notranji vidik. 

Zunanji vidik na vožnjo vsebuje cestne pogoje in obvladovanje vozila; podatki obeh so dosegljivi iz 

instrumentov, meritev in ocenjevanja. Notranji vidik na vožnjo je pogled voznikov samih: njihovo 

zaznavanje, dojemanje, izražanje, misli, dejanja, občutki. Podatki teh vidikov vedenja voznika ne 

moremo meriti, niti opazovati. Namesto tega se morajo izumiti načini, preko katerih naj vozniki 

beležijo njihove misli, občutke in dojemanja. 

Behavioristična psihologija (behaviorizem) je strogo objektivna, v začetku je proučevala zlasti procese 

učenja, potem pa tudi mnoge druge vidike vedenja. Izogiba se problematiki dualizma pri definiciji 

vseh človekovih vedenjskih sposobnosti. Ker so zaznavanje, mišljenje in občutki ter volja prepoznavni 

kot zmožnost človekovih sposobnosti, so definirani kot vedenje. Vedenje je prav tako odločanje za 

dejanja po nekem dogodku, kot tudi občutki jeze v nezgodi in želje po maščevanju. Človekove 

sposobnosti so razdeljene v tri različne, med seboj ujemajoče se skupine, ki opisujejo človekovo 

naravo: volja, razumevanje in dejanja posameznika. Ta sistem treh skupin je prav tako temelječ na 

vedenju. 

Kar zadeva vedenje volje, je imenovano čustveno vedenje in vključuje čustva, občutke, razloge, želje, 

potrebo in vse ostalo kar je potrebno za dosego zastavljenih ciljev. Kot primer lahko vzamemo 

signaliziranje preden spreminjamo pasove na avtocesti. Voznik se ob signaliziranju izogne konfliktu. 

Ob odsotnosti želje in zavedanja ceste in okolja, naredi voznik napako in povzroči konflikt. Torej zelo 

pomembna spretnost, da se voznik uči vzdrževati željo po izogibanju napak in konfliktov. Pogosto se 

dogajajo napake, ko se v vozniku sooči več želj, na primer, ko je voznik v časovni stiski in dirja, takrat 

se občutek za previdnost in upoštevanje zakonov potuhneta in v ospredje se postavi nagon za hitenje 

in dirjanje. Teorija voznikovega vedenja mora vsebovati sposobnosti za razlago voznikovih napak in 

spretnosti.  

Kognitivno vedenje ima temelje v razumevanju, vsebuje znanje, misli, razum in vse ostalo, kar se 

nanaša na odločanje in analiziranje človeških dejanj. Prej omenjen primer pri menjavanju pasov na 

avtocesti ni le proces, ki vključuje voljo ob menjanju pasov, ampak tudi proces razmišljanja, saj je 

potrebno ob menjavanju pasov pogledati ali ni drugih voznikov in nato logično sklepati ali je 

primerno ali ni zamenjati pasove. Napake pri tem razmišljanju so del nelogičnih in nepremišljenih 

dejanj, ki dostikrat privedejo do konfliktov. Med to vrsto nelogičnega in nepremišljenega obnašanja 

spada menjavanje pasov na avtocesti brez smerokazov, kar je pogost pojavov na avtocestah in lahko 

vpliva tako globoko v podzavest, da se več ne zavedamo ne nakazanih prehitevanj na ostalih cestah. 

Psihomotorično vedenje, znano tudi kot senzomotorično, je zadnja skupina, v katero spadajo dejanja 

posameznikov in vsebuje vse znanje, ki je posredovano skozi čustvena in psihična vedenja. Prej 

omenjen primer pri menjavanju pasov na avtocesti ne zahteva samo dajanje smerokazov, ampak 

zahteva koordinacijo očes in rok, pripravljenost vozila na zaviranje ob potrebi, zavijanje glave nazaj, 

sprememba v dihanju in ostale nevrološke ter notranje občutke. 
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ČLOVEKOVO VEDENJE  

Vse človekovo delovanje, vključno z duševnimi procesi, doživljanjem, vedenjem in celotno 

osebnostjo, nastaja in se oblikuje pod vplivom treh temeljnih dejavnikov – dednosti, okolja in 

samodejavnosti. V dednih zasnovah, v vplivih in spodbudah okolja (tako naravnega kot tudi 

kulturnega in družbenega) ter v človekovi lastni zavestni dejavnosti (samodejavnost) vidimo tudi 

temeljne izvore človekovega duševnega delovanje in človekove osebnosti. 

Naše delovanje je odvisno od vseh treh skupin dejavnikov. Enostranski pogledi, po katerih je samo 

eden od treh omenjenih dejavnikov zares najpomembnejši, so danes neustrezni in zastareli. Nobena 

dejavnost, nobena lastnost  se ne more pojaviti, ne da bi pri tem bil udeležen vsak izmed treh 

temeljnih dejavnikov: dedne zasnove, vplivi in spodbude okolja in samodejavnost. 

Dednost 

Razvoj živih vrst od enoceličnih bitij do človeka poteka pod vplivom dednih zasnov ali genov. Življenje 

posameznika se prične ob spočetju, kjer vsaka spolna celica prispeva k novemu osebku po 23 

kromosomov, na katerih so razvrščene dedne zasnove (geni). 

Dedne zasnove pomenijo začetno stopnjo mehanizmov, ki po biološki poti odločajo o smereh in 

načinih posameznikovega razvoja in soodločajo pri oblikovanju njegovih značilnosti. Zlasti telesne 

značilnosti so močno odvisne od delovanja dednih zasnov: spol, barva oči, barva las, krvna skupina, 

prstni odtisi, ipd. Številne motnje in bolezni so lahko prav tako posledica delovanja genov. Tudi 

duševne značilnosti so pod vplivom delovanja dednih zasnov, vendar lahko zanje v splošnem trdimo, 

da niso le podedovanje temveč so v bistveni meri odvisne tudi od vplivov okolja in posameznikove 

samodejavnosti. Z raziskavami primerjave enojajčnih dvojčkov, ki imajo enake dedne zasnove, z 

dvojajčnimi dvojčki in drugimi sorodnimi pari, ki nimajo enakih zasnov, se da sklepati katere duševne 

in osebnostne lastnosti so bolj in katere manj odvisne od genetike. 

Okolje 

Vplivi okolja omogočajo, da se razvijejo in uresničijo vse lastnosti posameznika, tudi njegove duševne 

in osebnostne značilnosti. Dedne zasnove na primer ne bi imele učinka, če ne bi posameznik v svojem 

razvoju naletel na ugodne vplive in pobude okolja. Vsak živ organizem oblikuje skupno s svojim 

okoljem medsebojno povezan sistem.  

Na okolje lahko gledamo kot na skupek dražljajev, to je energijskih vplivov, ki učinkujejo na 

organizem. Dražljaji posredujejo človeku informacije, ki jih živčni sistem in človekov duševni aparat 

predelujeta (analizirata), nato pa na podlagi teh informacij uravnavata ravnanje oz. obnašanje, s 

katerim človek spet posega v okolje, se mu prilagaja in ga tudi spreminja. 

Samodejavnost 

Človek na vsakem koraku kaže, da ni zgolj pasivno bitje, proizvod dednosti in okolja, temveč je 

aktivno bitje, ki ureja svoje okolje in ga skuša prilagoditi svojim potrebam, ga oblikovati tako, kot mu 

to ustreza. Človek je torej zmoižen delovanje iz svojih lastnih zasvestnih pobud. Dejavnost, ki izvira iz 

zavestnih pobud in zamisli posameznika, imenujemo lastno dejavnost ali samodejavnost. 
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Samodejavnost lahko telesno povežemo s človekovim zavestnim delovanjem in z njegovimi velikimi 

umskimi zmožnostmi. Te zmožnosti mu omogočajo, da si na podlagi izkušenj zamisli izide svojega 

ravnanja. Tako lahko človek zavestno ravna na osnovi predhodne zamisli, npr. določenega cilja ali 

naloge, ki si jo je v mislih zastavil in skuša ta cilj ali nalogo uresničiti v praksi. Pomembni vidik človeške 

predmetne dejavnosti ali prakse je prav v tem, da človek spreminja predmetno podobo svojega 

okolja s pomočjo miselnega predvidevanja, potem, ko mu predmetne, stvarne izkušnje in 

posredovanje drugih ljudi omogočijo takšno predvidevanje.  

Zaradi zmožnosti zavestnega načrtovanja človek ni absolutno odvisen od zunanjih in notranjih 

pogojev, ki ga soodločajo. Samodejavnost mu omogoča tak vpogled v razmere, da lahko v skladu s 

postavljenimi cilji izbira med različnimi možnostmi in da se lahko med temi možnostmi vsaj relativno 

svobodno odloča. V veliki meri pomeni samodejavnost prav zavestno izbiranje in odločanje, ki se 

pojavlja v pomembnih življenjskih situacijah. 
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DUŠEVNI PROCESI 

DRAŽLJAJI IN OBČUTKI  

Okolico in dogajanja v njej pa tudi v samem sebi spoznavamo s čutili. Vidimo, slišimo, vonjamo in 

okušamo, občutimo dotik, zaznavamo toplo in hladno ter bolečino. Ko zapremo oči, občutimo položaj 

in gibanje svojega telesa in njegovih delov v prostoru. 

Zunanja sredina predstavlja zaključeno celoto, iz katere s svojo pozornostjo ali z zavestnimi 

duševnimi procesi izločujemo posamezne predmete. Predmete opažamo kot neko zaključeno celoto z 

vsemi kvalitetami, ki jih imajo hkrati, in čutila nam jih posredujejo, ne da bi se posameznih občutkov 

zavedali.  

Občutki 

Občutek je rezultat delovanja okolice na čutila. Površina človeškega telesa je prepletena s številnimi 

končiči živčnih vlaken, dele, kjer so spleti teh končičev zelo številni, imenujemo čutila. Raznovrstne 

impulze, ki iz okolice delujejo na naša čutila, imenujemo dražljaji. Ti impulzi so določene vrste 

energije (npr. svetloba, zvok, toplota, itd.), ki izzovejo kemične in električne spremembe v živčnih 

končičih in se prenašajo po živčnih vlaknih od čutila do čutilnega centra v skorji velikih možganov. 

Živčna vlakna, ki prevajajo dražljaje od čutil do možganskih centrov, imenujemo senzorna ali 

aferentna živčna vlakna. Posledico delovanja impulzov na čutilni center v možganski skorji 

imenujemo občutki.  

Vsak dražljaj ne more izzvati občutka. Doseči mora določeno jakost – intenziteto, da lahko izzove 

spremembe v čutilih in končno občutek. Najmanjša količina jakosti dražljaja, ki še lahko vzdraži čutilo, 

je absolutni prag dražljaja, občutek, ki ga tak dražljaj ustvari, pa je absolutni prag občutka. 

V vsakem živčnem vlaknu je potencialna energija, ki jo mora dražljaj aktivirati, to pa se zgodi samo 

takrat, če ima dražljaj zadostno jakost. Vrednost absolutnega praga vzdraženosti ni enaka za vsa 

čutila. Razlika v intenziteti dveh istovrstnih dražljajev na isto čutilo se imenuje prag razlike občutkov. 

Pri občutkih razlikujemo vrsto, jakost in trajanje. Občutke delimo glede na vrsto v dve skupini. V prvo 

vrsto štejemo občutke, ki jih zaznavamo s čutili, in sicer: 

– z vidom (vizualni), 

– s sluhom (avditivni), 

– z vonjem (olfaktorni), 

– z okusom (gustativni), 

– z dotikom (taktilni), 

– s posebnimi živčnimi končiči, ki se končujejo v koži, občutimo toplo in hladno, 
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– občutke, ki jih dobimo z gibanjem v raznih smereh v prostoru, pa imenujemo občutki ravnotežja 

(vestibularni). 

 

Druga vrsta občutkov so lastni proprioceptivni občutki, in sicer : 

– občutki, ki nam posredujejo podatke o gibanju udov (kinestetični), 

– o položaju udov (statetični), 

– o tresljajih, ki jim je telo izpostavljeno (vibracijski), 

– o količini uporabljene moči pri gibanju (dinamični). 

 

Lastnost čutil je, da ne glede na vrsto dražljajev zaznavajo samo eno vrsto občutkov. Tako z očesom 

zaznavamo le svetlobo ne glede na vrsto dražljaja. Če zapremo oko in s prstom močno pritisnemo 

nanj, bomo videli svetlobo, z ušesom npr. ne moremo zaznavati barv in če vzdražimo z vročo iglo 

živčni končič na koži za občutke hladnega, ne bomo občutili toplote. 

Druga lastnost občutkov je jakost – intenziteta dražljajev, ki jo sprejemajo čutila. Zvok je lahko tih, 

lahko je glasen, barva je lahko nežna, močna itd. Vsak dražljaj deluje tudi nek določen čas. Od trajanja 

dražljaja je odvisno tudi trajanje občutka. Za občutenje nekega dražljaja je potreben tudi določen čas 

trajanja, da ga čutilo lahko zazna. Dražljaj majhne jakosti mora delovati na čutilo dlje kot pa dražljaj 

velike jakosti. Tudi zelo močen dražljaj, ki deluje na čutilo le kratek čas, izzove le slab občutek. Če nek 

dražljaj deluje dolgo časa na neko čutilo, se čutilo nanj prilagodi (adaptira) in se utrudi, tako da tega 

dražljaja čez določen čas ne občutimo več. To velja za dražljaje normalne jakosti, torej tiste, ki z 

daljšim časom svojega delovanja ne povzročijo okvare ali poškodbe čutila. Živčno vlakno je utrudljivo. 

Po sprejemu in prevajanju enega impulza za kratek čas ni občutljivo. Ta pojav imenujemo refrakcijo in 

je stanje, v katerem živec ne more reagirati. 

Pozornost in zaznavanje 

Čutila nam posredujejo informacije o okolju in lastnem telesu v obliki živčnih signalov, ki jih pošiljajo v 

zaznavna središča osrednjega živčevja. V teh središčih se oblikujejo celostne zaznave, zaradi katerih 

opažamo predmete, oblike, gibanje, oddaljenost, ipd. Zaznavanje je torej proces predelave čutnih 

informacij, njihove selekcije, organizacije in interpretacije. 

Naše zaznavanje je selektivno, je zavestno usmerjeno le k določenemu obsegu dražljajev. Takšnem 

zavestnemu usmerjanju in izbiranju dražljajev za informacijsko predelavo imenujemo pozornost. 

Prevladujeta dve razlagi pozornosti: teorija filtra in teorija kapacitet. Po prvi si lahko pozornost 

predstavljamo kot proces, ki filtrira pretok informacij: iz začetne množice informacij izberejo naši 

zaznavni centri manjše število tistih, ki jih bomo zavestno obdelali. Na filtriranje vpliva veliko 

psihičnih dejavnikov, med njimi tudi naše motivacijske naravnanosti. Tako so opažali, da imamo višje 

pragove prepoznavanja za dražljaje, ki vzbujajo nelagodje.  
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Teorija kapacitet pa poleg selekcije še posebej poudarja vlogo razpoložljivih kapacitet pri predelavi 

informacij in vlogo psihičnega napora. Množenje 7x7 zahteva npr. bistveno manj napora in kapacitet 

kot množenje 36x17. Zdi se, da so naše kapacitete za predelavo informacij organizirane v nekaj 

dimenzijah: ena dimenzija ločuje predvsem vidno od slušnega zaznavanja, druga pa besedne od 

prostorskih zaznav. Če vzporedno rešujemo npr. dve nalogi, ki zahtevata istovrstno predelavo, bomo 

imeli težave. Če pa zahteva ena naloga npr. besedno, druga pa prostorsko obdelavo, bo zadeva tekla 

nemoteno. Veliko informacijske predelave poteka nezavedno, avtomatično, celo pred samim 

usmerjanjem pozornosti. Tako nam vidni centri že pred usmerjanjem pozornosti postrežejo z 

organiziranimi zaznavami oblik, barv in drugih značilnosti nekega predmeta.  

Naše zaznave so pod močnim vplivom načel zaznavnega organiziranja, pa tudi pod vplivom naših 

motivov, stališč, naravnanosti, ipd. Lahko bi rekli, da vidimo svet ne toliko tak, kakršen v resnici je, 

ampak bolj tak, kakršni smo mi. Nezavedna, avtomatična uporaba zaznavne organizacije je 

odgovorna tudi za številne iluzije, med njimi tudi geometrične, barvne, svetlobne in prostorske iluzije.  

 

MIŠLJENJE  

Definicija mišljenja 

Mišljenje opredeljujemo v širšem in ožjem pomenu. V širšem so to vsi reprezentacijski procesi - 

nadomeščajo ali predstavljajo stvarnost. To so nekatere vrste učenja, notranji govor, branje, 

psihologija, proces odločanja... V ožjem pomenu je to proces reševanja problema. To je situacija 

(predstavljena v zaznavah,  predstavah ali simbolih), ki jo skuša subjekt dojeti v novih zvezah. 

Nastopa v zvezi z motivacijo. Pri mišljenju razlikujemo začetno in končno stanje. Miselna operacija 

skuša začetno spremeniti v končno. Začetno stanje je informacija o problemu na začetku, končno 

stanje pa informacija o stanju, ki ga želimo doseči. Obe sta lahko nepopolni. Pri zapletenem problemu 

nastajajo vmesna stanja, ki se lahko pojavljajo tudi na različnih strategijah. 

Pri mišljenju ločimo miselne procese in miselne strukture. Procesi so operacije, ki spreminjajo 

strukture (direkcije, determinacijske tendence, strategije), miselne strukture pa so tisto, s čimer se 

nekaj dogaja (zaznave, predstave, pojmi, sheme, kognitivne mape, sodbe, goli stavki, ipd.). Procesi 

nam povedo kako, strukture s čim mislimo. Operacije spreminjajo eno stanje v drugo. Vsa možna 

stanja in operacije od začetnega do končnega stanja imenujemo problemski prostor. Reševanje 

problema je pot skozi problemski prostor. Probleme klasificiramo na dobro in slabo definirane oz. 

opredeljene. Dobro so definirani tisti, pri katerih je jasno določeno začetno, končno stanje in 

operacije. Reševanje problemov ima svoj razvoj, ki poteka na dveh nivojih: a) poskusi in napake; b) 

vpogled.  

 

Miselne strukture 

Od njih so najpomembnejši pojmi. Imajo kategorije, ki so osnova za formiranje pojmov; pojmi so 

posplošena skupnost predmetov in pojavov. Pri njihovi definiciji razlikujemo tri vidike: referenčni, 

subjektivni in vedenjski. Pri referenčnem vidiku definiramo pojme po dejanski podobnosti med 
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predmeti in pojavi. Pri subjektivnem gre le za osebno zavedanje te podobnosti (prihaja tudi do zmot). 

Vedenjski vidik upošteva reagiranje na predmete in pojave (na primer na različne ure).  

Pojmi so struktura in produkt mišljenja. Formiramo jih na več načinov. Pri pojmovni asimilaciji 

vključimo nov primerek v že obstoječe pojme. Tvorba novih pojmov je aktivno ali pasivno stapljanje 

izkušenj. Pri aktivnem je iskanje zavedno, pri pasivnem pa ne. Potrebni so procesi diferenciacija, 

abstrakcija in generalizacija. Pri diferenciaciji ločimo ene značilnosti od drugih; določimo pojmovne 

meje. Pri abstrakciji odmislimo karakteristike, ki ne gredo v pojmovno skupino, ki jo ustvarjamo. 

Stvari, ki ostanejo pri posamezniku enega razreda, generaliziramo.  

Pri tvorbi pojmov se preveč zanašamo na primere, ki potrjujejo našo hipotezo. Tako pride do 

stereotipov. Po teoriji identičnih elementov postopoma stapljamo pojme z istimi lastnostmi. Teorija 

skupnih odnosov pa trdi, da stapljamo pojme po odnosih med elementi pojma, avtorji  mediacijskega 

načela pa navajajo, da stapljamo pojme po enakih notranjih reakcijah. 

Klasifikacija in kategorizacija sta predstopnja pojmov. Pri klasifikaciji posplošujemo bistvene 

značilnosti, pri kategorizaciji pa naključne perceptivne značilnosti. Obe zmanjšata kompleksnost 

zunanjega sveta, olajšata identifikacijo, skrajšujeta učenje, ipd. Obstajata težnja po redu, da se 

znajdemo, in težnja po neredu, da ne postanemo prenasičeni z informacijami. Pojmovne sheme so 

tisti pojmi, ki še niso diferencirani, ampak samo generalizirani.  

Tudi propozicije so miselne strukture. V dolgoročnem spominu namreč niso kodirani le posamezni 

pojmi ampak tudi propozicje - semantične enopte oz. postavke (osnovne trditve); misli. Serije 

propozicij se med seboj povezujejo. Propozicije so sodbe, sklepi, odločitve, zapovedi, nasveti, ipd. 

Sodba je bodisi neposredna ugotovitev ali premisa v mišljenju.  

Predstave so naslednja vrsta miselnih struktur. Predstavljajo subjektivno stvarnost; so kopija zaznav. 

So bolj ali manj domišljijske. Klasificiramo jih po modalnosti. Čisti predstavni tipi so izjema. Najbolj 

razvita je vidna predstavljivost. Predstave so rezultati pa tudi struktura mišljenja. Nekateri 

raziskovalci menijo, da izkušnje vkodiramo v spomin kot sliko ali kot pojme in si jih v teh formah tudi 

zapomnimo. 

Logično mišljenje 

Logično razsojanje, izpeljevanje sodb iz drugih sodb je bistvena sestavina našega mišljenja. Pri tem 

lahko iz splošnih sodb izpeljujemo posamezne – takrat govorimo o dedukciji. Kadar iz lastnosti, ki 

veljajo za celoten razred pojavov, sklepamo na lastnost posameznega pojava, smo deduktivno 

sklepali. Pravilnost deduktivnega sklepanja prav nič ni odvisna od resničnosti ali veljavnosti 

posameznih izjav oz. premis, iz katerih smo sklepali na lastnost posameznega pojava.  

Po formalni logiki je indukcija postopek izpeljevanja, ki je nasproten od dedukcije, gre pa za izvajanje 

splošnih sodb iz posameznih. Induktivno sklepanje je pomembno zato, ker nam omogoča, da pridemo 

do posplošitev in s tem do novih spoznanj.  

Najbolj elementaren in tudi pogost način miselnega presojanja je sklepanje po analogiji, kjer gre za 

sklepanje iz posameznega na posamezno na podlagi podobnosti. Pri reševanju problemov in tvorbi 
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hipotez velikokrat sklepamo na podlagi analogij. Sposobnost analoškega presojanja nam omogoča, da 

najdemo podobnosti in vzporedja, kadar se soočimo z novimi situacijami, problemi in neznankami.  

 

SPOMIN 

Ljudje imajo za različne vrste izkušenj različne vrste spominskih reprezentacij, ki jim včasih pravimo 
»kode« ali »sledi«.  Različne kode naj bi bivale v različnih spominskih sestavih, z različnimi časovnimi 
in drugimi lastnostmi. Čeprav so spominske sledi in spominski sistemi »v možganih«, so ti pojmi 
funkcionalni in ne nevrofiziološki. Če govorimo o gibanju informacije med različnimi sistemi, to ne 
pomeni, da se nekaj premika iz ene točke v drugo v naših možganih. Domneva o več spominskih 
sistemih je smiselna le, če: 

 omogoča razlago na naraven način niza različnih ugotovitev in 

 če te ugotovitve lahko pojasnimo z enovitim sistemom le, če je ta model obremenjen z 
neverjetnimi in ad hoc preoblikovanji. 

 

Prvi izčrpen poskus delitve človeškega spomina v različne sisteme sta ponudila Atkinson in Shiffrin 
leta 1968 in je znan kot Modalni spominski sistem. Ta model predpostavlja tri široke skupine 
spominskih sistemov: čutni spomin (SM), kratkoročni spomin (STM) in dolgoročni spomin (LTM). To 
delitev podpira tudi mnogo podatkov. 

Po Atkinson-Shiffrinovem modelu je spomin sestavljen iz treh spominskih shramb: čutnega spomina 

ter kratkoročnega in dolgoročnega spomina. Model vključuje tudi nadzorne procese, kot so strategija 

ponavljanja informacije, da bi jo ohranili v spominu. Model skuša razložiti celoten spomin, predvsem 

pa se osredotoča na razlikovanje kratko in dolgoročnega spomina.  Sporna lastnost modela je mnenje 

da kratko in dolgoročni spomin oblikujeta dve različni skladišči. 

Ko za kratek čas predstavimo vidni dražljaj, čutna sled tega dražljaja traja več sto milisekund po 

njegovem izginotju. Vidnemu čutnemu spominu navadno pravimo ikonični spomin. Osebki lahko 

uspešno poročajo o podmnožicah prikazanih znakov, ki jih je eksperimentator označil po izginotju 

prikaza. Ta prednost delnega poročila hitro izgine, če je znak odložen. To kaže obstoj hitro izginjajoče 

sledi, ki v začetku vsebuje več informacije. Druga vrsta podatkov, ki podpira obstoj ikoničnega 

spomina izvira iz poskusov v katerih so osebki navedli trajanje fenomenološke izkušnje prikaza. 

Raziskave so pokazale več razlik med ikoničnim spominom in vidnim kratkoročnim spominom 

(VSTM): 

 ikonični spomin, ne pa VSTM, zelo motijo kasnejši vidni dogodki na isti mrežnični lokaciji 
(maskiranje nazaj) 

 vzorce shranjene v ikoničnem spominu ne moremo brez težav primerjati z vzorci, ki so  
prikazani različnim delom vidnega polja, kar pa je možno z VSTM   
 

To kaže, da lahko ikonični spomin predstavlja informacijo v okviru na mrežnico osrediščenih 

koordinat, VSTM pa v okviru na objekt in/ali opazovalca osrediščene koordinate. 

Bolj si zapomnimo gradivo nabito s čustvenim tonom, ki ustreza našemu razpoloženju. Na točnost 

vpliva tudi način ocenjevanja spomina, kar se kaže v eksplicitnem in implicitnem spominu. Strokovno 

znanje na nekem področju tudi vpliva na zapomnitev. Strokovnjaki si zapomnijo več kot novinci na 

področju. Pomembno področje raziskav je tudi avtobiografski spomin, posebno živi spomini o 
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čustveno vzburjajočih dogodkih. Ker na spomin vpliva naše splošno znanje o objektih in dogodkih 

(obrazci) se včasih napačno »spomnimo« dogodkov, ki se niso nikoli pripetili. Včasih imamo težave, 

da bi se spomnili ali smo nekaj kar smo nameravali  naredili ali ne (npr. vzeli zdravilo), ali pa 

pozabimo storiti kaj kar smo nameravali. Pomembne so raziskave pričanja, pa tudi možnosti 

izboljšanja spomina. Priklic je najboljši kadar se kontekst ob vkodiranju ujema s kontekstom ob 

obnovi. Brez konteksta v katerem ste vkodirali postavko jo težko obnovite. To kaže na načelo 

vkodirne specifičnosti, ki pravi da je obnova boljša če je kontekst obnove podoben kontekstu 

vkodiranja. Pozabljanje je verjetnejše, če se ne ujemata. Če je gradivo dobro naučeno so spominski 

znaki v gradivu dovolj močni da zasenčijo razmeroma šibke kontekstualne znake. Če ni dobro 

naučeno pa ti pomagajo pri sproženju spominov. Kontekst je torej pomemben, ko se nečesa nismo 

dobro naučili. Prijetnih stvari se bolje spominjamo kot neprijetnih ali nevtralnih, posebej če je odlog 

dolg. Ta izbirni priklic prijetnih dogodkov je del širšega načela Polijana, ki pravi, da prijetne postavke 

navadno predelujemo bolj učinkovito in točno kot manj prijetne. Zdi se, da so prijetne postavke v 

spominu shranjene bolj dostopno in jih zato lažje prikličemo.  

Pri eksplicitnem spominu eksperimentator zahteva, da si mora oseba informacijo zapomniti, kar 

merimo s priklicem ali prepoznavo.  Pri implicitnem spominu te zahteve ni, ampak eksperimentator 

zahteva od osebe da izvede neko zaznavno ali spoznavno nalogo, ki se ne zdi povezana z učenjem 

prejšnjega gradiva. Eksplicitni spomin zahteva zavestno obnovo prejšnje izkušnje, implicitni pa ne. 

Značilnosti ekspertnega spomina: 

 strokovnjaki imajo dobro organizirano in skrbno naučeno strukturo znanja. 

 značilno imajo bolj žive vidne slike za postavke, ki jih morajo priklicati 

 imajo hiter dostop do svojega znanja 

 verjetneje je da preuredijo gradivo, ki se ga morajo naučiti v smiselne kose povezanega gradiva 

 obnavljajo na drugačen način 

 boljši so pri rekonstrukciji manjkajoče informacije iz delno naučenega gradiva. 
 

Avtobiografski spomin je spomin za dogodke in stvari povezane z osebo. Je bistveni del naše 

istovetnosti. 

Obrazec je naše splošno znanje o nekem objektu ali dogodku, ki je pridobljeno iz pretekle izkušnje. 

Obrazci so abstrahirani iz velikega števila primerov iz vsakdanjega življenja in povzemajo pomembne 

značilnosti teh dogodkov. Skupne lastnosti opazimo zaradi ponavljane izpostavljenosti podobnim 

vrstam dejavnosti. Za avtobiografsko gradivo obrazci vodijo v urejeno shrambo vsakodnevne 

informacije o vas v spominu. Omejitve spominskih zmogljivosti nam preprečujejo zapomnitev 

podrobnosti iz dnevnega življenja. Omogočajo pa nam predelavo velikih količin gradiva saj lahko 

povzamemo pravilnosti v naših življenjih.  Po določenem času podobnih dogodkov ne moremo 

razlikovati. Pojem obrazca pa nakazuje tudi, da lahko »prikličemo« dogodke, ki se nikoli niso zares 

pripetili, dokler so pojmovno podobni obrazcem, ki smo jih razvili.  

Včasih je to, česar smo se napačno spomnili lahko neka dejavnost, ki je zares sploh nismo izvršili. Gre 

za nadzorovanje stvarnosti, ko skušamo razlikovati med spomini na resnične in namišljene dogodke. 

Na prvi pogled razlikovanje med obema ni težavno. Vemo kdaj smo dali darilo prijatelju in kdaj smo si 

to le zamislili. Stvarnost dogodka presojamo s pomočjo dveh procesov: dogodek se nam zdi resničen 
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če je spomin, ki ga presojamo bogat v zaznavnih podrobnostih in zahteva malo spoznavnega napora 

za obnovo. 

 

VPLIV STRESA NA SPOZNAVNE PROCESE 

Stres je psihična in fizična preobremenjenost. Zaradi nje prihaja do fizičnih težav in razkroja 

človekove osebnosti. Stres povzročajo fizični (temperatura), biološki (bolezen, lakota), psihološki 

(pričakovanje), socialni dejavniki (revščina) in dogodki (potres, izpiti, ljubezenske in spolne težave). 

Pri stresu se vedno prepleta več razlogov. Frustracija je določen tip stresa, pri katerem je 

posameznikov motiv oviran. Če se mu posameznik ne more odreči, pride do enakih pojavov kot pri 

stresu. Stres je odvisen tudi od notranjih dejavnikov; zaznave in interpretacije. Če stresne situacije ne 

doživljamo kot take, se stres ne pojavi. Tudi pri nestresni situaciji se lahko pojavi stres, če si jo 

razlagamo in jo doživljamo kot stresno. 

Raziskovalci, ki so se ukvarjali s področjem stresa, so ga razdelili na faze: alarm, odpor in izčrpanje. V 

fazi alarma se aktivirajo obrambni mehanizmi telesa; žleze, živčevje, ipd. Če se stres nadaljuje, preide 

organizem v fazo odpora, v kateri se navidezno pomiri, a ostane v pripravljenosti. To organizem 

oslabi in pride do faze izčrpanja, v kateri pride do bolezni, pasivnosti, apatičnosti, regresije, ipd. 

Avtorjem so očitali, da preveč poudarjajo biološke dejavnike stresa, saj namreč ne upoštevajo 

posameznikove dejavnosti, njegove zaznave in interpretacije. 

Reakcije na stres 

Fiziološke Psihološke 

Utrujenost Emocionalna napetost 

Razne bolečine Jeza in agresivnost 

Motnje v prebavi Občutki krivde 

Pospešen pulz Nespečnost, motnje spanja 

Povečan krvni tlak Premajhen ali prevelik apetit 

Motnje dihanja Spolne motnje 

Drhtenje, napetost mišičevja Potreba po alkoholu, mamilih 

Suha usta in grlo Občutek nestvarnosti 

Pretirano znojenje Zavrtost, poklapanost 

vrtoglavica Občutek nestvarnosti 

Potreba po mokrenju Sproščanje navad 

 Motnje v opažanju, spominjanju, mišljenju in 
odločanju 

 Miselni bloki, neustrezne misli in povečana 
sugestibilnost 

 

Občutek nestvarnosti se pojavi pri nenadnem stresu. Lahko pride do patološke reakcije obnašanja; 

kot da je stanje nespremenjeno. Pri reakcijah na stres je zelo pomembno človekovo obvladovanje 

stresne situacije. Psihologi menijo, da stres nastane pri razliki med stanjem in posameznikovem 

obvladovanju le-tega. Najhujše je stanje nemoči. Pomemben je občutek, da se proti stresu borimo. 
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Večina sodobnih stresov ne zahteva fizične aktivnosti, ampak psihično. Stres ima hude posledice na 

mišljenje, učenje, spomin in ustvarjalno mišljenje. Pri ljudeh reakcije zaradi tega največkrat postanejo 

neučinkovite. Stres sprošča navade in reflekse, ki so bili že opuščeni. Pride do popolne nesposobnosti 

mišljenja in miselnih blokov (inhibicij). Poruši se sintaksa ali pride do neobičajne (entropija sintakse). 

Prihaja lahko do amnezije, občutka nestvarnosti in ukvarjanja s trivialnimi zadevami (obrambna 

funkcija). Učinek stresa lahko blokira vse, kar se je človek naučil pred kratkim. Novi spomini se brišejo 

in ni proaktivne interference, zaradi česar pride do visoke sugestibilnosti. Naučeni brezup se močno 

veže na stres in spoznavne procese. Prenehajo reakcije, ki bi lahko rešile situacijo. Človeku se mora 

po majhnih korakih prezentirati uspeh; mu predočiti njegov napredek.  
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MOTIVACIJA 

Motivacija pomeni k cilju usmerjeno obnašanje, pomeni dejavnike, ki aktivirajo in usmerjajo 

obnašanje. Motiv navadno pomeni potrebo ali željo, ki spodbuja dejavnost in jo usmerja. Motivacija 

lahko zajema  proženje obnašanja, izbiranje obnašanja, vzdrževanje obnašanja, usmerjanje obnašanja 

in nenazadnje tudi prenehanje obnašanja.  

Če pomeni motivacija aktivirano in usmerjeno obnašanje, potem so emocije njen neizogibni 

spremljevalec. Zaradi emocionalnega doživljanja so motivi učinkoviti, čustva pa nam »dajejo krila« - 

in ne glede na to, ali gre za pozitivna ali negativna. Naše obnašanje bi bilo bistveno manj učinkovito, 

če ga  ne bi spodbujala čustva, kot so npr. ljubezen ali navdušenje, strah ali jeza.  

Potrebe in spodbude 

Pri človeku se pojavljajo kompleksni motivi, ki se oblikujejo v interakciji med biološkimi in socialnimi 

dejavniki. Zato lahko razlikujemo biološke ali fiziološke in socialne ali psihološke motive. Za vse vrste 

motivov pa je značilna procesna dejavnost, ki zajame štiri faze: javljanje potrebe, motivacijsko 

delovanje, doseganje cilja in zadovoljitev potrebe.  

Potrebe so stanja organizmičnega primanjkljaja, neravnovesja (ali pa tudi preobilja), ki terjajo 

ponovno uravnoteženje. Ni nujno, da so potrebe fiziološke narave: neravnovesje je lahko psihološke, 

informacijske narave, npr. potreba po potrditvi omajanega ugleda, ki jo povzroči šef, ko okara 

podrejenega. Motivacijski cilj je sredstvo, ki povzroči redukcijo, zadovoljitev in s tem prenehanje 

potrebe. Motivacijsko delovanje pa je dejavnost, ki je usmerjena k doseganju cilja.  

Poleg potreb, ki so notranja stanja, lahko motivacijsko delovanje sprožijo tudi zunanji dejavniki, ki jih 

imenujemo spodbude (pozitivne in negativne). Raziskovalci so delili tudi motivacijo potiskanja (push) 

in motivacijo privlačnosti (pull). Na eni strani imamo potisno motivacijo naših potreb in gonov, na 

drugi strani vabilno in odbojno motivacijo spodbud in ciljev. Fiziološke potrebe so tipičen predstavnik 

prve, cilji, ideali in vrednote pa so tipični predstavniki druge. Prvo bi lahko primerjali z delovanjem 

vzmeti, drugo pa z delovanjem magneta.  

Približevanje in izogibanje 

Motivacijske cilje doživljamo emocionalno: če vzbujajo pozitivne emocije, govorimo o pozitivni, če 

vzbujajo negativne cilje, pa o negativni valenci ciljev. Vse motivacijske težnje lahko tako razdelimo na 

dve veliki kategoriji, na težnjo po približevanju in težjo po izogibanju. Psihološke raziskave so 

pokazale, da se ti dimenziji motivacije tesno povezujeta z obema temeljnima dimenzijama emocij, s 

pozitivno emocionalnostjo in negativno emocionalnostjo, prav tako pa se povezujeta tudi z dvema 

temeljnima dimenzijama osebnosti, ekstravertnostjo in nevroticizmom. Težnji približevanje in 

izogibanja imata tudi trdno fiziološko podlago, ki je bila označena kot živčni sistem vedenjske 

aktivacije in živčni sistem vedenjske inhibicije.  
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Hierarhija motivov 

Mnogi fiziološki motivi delujejo avtomatično in sej jih praktično ne zavedamo. To nedvomno velja za 

potrebo po kisiku; dokler normalno dihamo nam dihanje nič ne pomeni, če bi nas pa nekdo začel 

dušiti, bi pa dihanje in kisik postala najpomembnejša stvar na svetu. Psiholog Maslow je tako 

ugotovil, da so za nas višje potrebe sicer psihološko pomembnejše in zanimivejše, vendar pa so 

fiziološke potrebe bolj temeljne in bolj urgentne. Teorija hierarhije potreb govori o tem, da morajo 

biti najprej zadovoljene nižje potrebe (v prvi vrsti fiziološke), preden se lahko začnejo pojavljati višje. 

Nižje potrebe so psihološko manj zanimive, zato pa zahtevnejše.  

 

Notranja in zunanja motivacija 

Cilji in spodbude, ki nas motivirajo, so večkrat zunaj nas samih. Med najpogostejšimi zunanjimi 

spodbudami je plača, brez katere bi marsikdo izgubil motivacijo za svoje delo. Toda velikokrat smo 

motivirani zaradi dela samega. V tem primeru govorimo o notranji motivaciji, ki nas pogosto bolj 

spodbuja kot zunanja motivacija. Dogaja se celo, da začnemo izgubljati prvotno notranjo motivacijo, 

če začnemo dobivati zunanje nagrade za delo, ki nas veseli (»koruptivni učinek« zunanje motivacije).  

Storilnost 

Uspešnost je nedvomno pomemben človekov motiv, ki se pojavi že zgodaj. Pri oblikovanju naših 

storilnostnih teženj so pomembne tako izkušnje s svojimi lastnimi dosežki, kot primerjave z dosežki 

drugih. Prvič je pomembno to, ali doživljamo uspeh ali neuspeh pri lastnih ciljih in drugič to, ali 

doživljamo sebe kot uspešne ali manj uspešne od drugih. Avtorji navajajo, da ima storilnostna težnja 

dve pomembni komponenti, željo po uspehu in strah pred neuspehom. Vsaka od teh pa je psihološki 

zmnožek vrednosti in verjetnosti. Pri tem sta vrednost in verjetnost navadno v obratnem sorazmerju: 

bolj kot je nekaj stvar verjetna, manj se zdi težavna in bolj kot je težavna, manj se zdi verjetna. Tako 

naj upanje v uspeh spodbuja k temu, da si začnemo prizadevati k nekemu dosežku, strah pred 

neuspehom pa nas od tega odvrača. Upanje v uspeh je tem večje, čim bolj se nam zdi uspeh verjetne 
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in vreden, pa tudi strah pred neuspehom je tem večji, čim bolj se nam zdi neuspeh verjeten in 

vreden.  

Psihološka pogodba 

Pojem psihološke pogodbe je relativno nov v raziskovalnem svetu, pojavlja pa se v vseh medosebnih 

odnosih. Zajema psihološki sporazum med dvema osebama, ki je neformalnega značaja in v nasprotju 

z običajnimi pogodbami ni nikjer zapisan. Vključuje prepričanja in pričakovanja o odnosu, ki se 

vzpostavlja med dvema osebama, pa naj bo to na delovnem mestu ali pri sodelovanju v športnih 

aktivnostih. Vsebina psihološke pogodbe vpliva na oblikovanje vzajemnega zaupanja, stopnjo 

zadovoljstva in posledično tudi na posameznikovo storilnost oz. učinkovitost v danem odnosu. Osebi, 

ki sklepata psihološko pogodbo morata uskladiti pričakovanja, ambicije, želje, cilje in obljube, katerih 

se bosta držali tekom sodelovanja. Vsebine se lahko nanašajo na izobraževanje ali usposabljanje, 

komunikacijo, kriterije odličnosti in doseganje le teh, način sodelovanja, način in količino 

informiranosti ter naravo medosebnega odnosa samega.  

Motivacijski konflikti 

Običajno na nas deluje več motivov hkrati. Želje, potrebe, vrednote in interesi so lahko usklajeni; če 

se ujemajo med seboj, tedaj ni problemov. Vedno pa ni tako. Različni motivi si lahko nasprotujejo 

med seboj. In zelo pogosto se zgodi, da zaradi ovir ni mogoče preprosto doseči ciljev in s tem 

zadovoljiti motivov.  

Če v motivacijski situaciji naletimo na oviro, ki preprečuje zadovoljitev in doseganje cilja, govorimo o 

frustraciji. Začetna frustriranost navadno še poveča privlačnost cilja, čustveno angažiranje in 

dejavnost se stopnjujeta. Ovira nas v začetku – zlasti če gre za zmerno oviro – še spodbudi. Če pa 

ovire ne premagamo, postane frustracija neprijetna, pojavita se napetost in čustveni pritisk, ki se 

lahko okrepi do tesnobe, razdraženosti, panike, ipd.  

Ovire so lahko zunanje, ali pa notranje – izpolnitev nekega motiva lahko ovirajo tudi drugi, njemu 

nasprotni motivi. Tak boj med motivi, ki drug drugemu nasprotujejo in se med seboj ovirajo, 

imenujemo konflikt. Govorimo lahko o več vrstah konfliktnih situacij, ki nosijo imena plus-plus, 

minus-minus in minus-plus konflikt.  

Ko govorimo o ambivalentnih ciljih (konflikt minus-plus), je naše obnašanje posebno zanimivo. Pri 

takšnih ciljih imamo opraviti z dvema nasprotujočima si težnjama, s težnjo po približevanju in težnjo 

po izogibanju. Osnovni zakon motivacije je to, da se z bližino cilja interes povečuje, pri ambivalentnih 

ciljih na pa le ta tudi odbija, in to spet tem bolj, čim bliže smo cilju.  
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ČUSTVA  

Vsi vemo kaj so čustva, a težko jih definiramo. Vendar se lahko strinjamo, da so čustva kompleksen 

psihični pojav, ki ima več vidikov. Subjektivno doživljamo čustva kot vzburjena stanja s pozitivnim ali 

negativnim predznakom in z določeno kognitivno vsebino, ki je usmerjena k določenemu objektu ali 

cilju. Subjektivna vsebina naših čustev se da opredeliti s tremi dimenzijami: hedonskim tonom 

(ugodje – neugodje), jakostno dimenzijo (intenzivno – šibko) in aktivnostno dimenzijo (vzburjenje – 

pomirjenje).  Čustva se kažejo v značilnih oblikah obnašanja, npr. smeh, jok, ipd. Poleg opazljivega 

obnašanja spremljajo čustva tudi številne manj opazne in neopazne fiziološke reakcije, med 

najpogostejšimi so fiziološke spremembe v električni prevodnosti kože, spremembe v delovanju srca 

(značilnosti srčnega utripa), krvnega in žilnega sistema (krvni pritisk, količina sladkorja v krvi), dihanja 

(hitrost in amplituda).  

Čustva so tesno povezana z motivi, saj dajejo pomen motivacijskih ciljem, ki pogosto ne morejo biti 

brez emocionalne valence. Tako pozitivne kot negativne motivacijske cilje doživljamo čustveno. 

Seveda pa so povezana tudi s kognitivnimi dejavniki; brez njih bi bila čustva zgolj vzburjenje brez 

prave vsebine.  

Razpon emocionalnega dogajanja sega čez čustva v običajnem pomenu besede in zajema tudi druge 

emocionalne kategorije, npr. razpoloženja. Tako pridemo do nadaljnjih klasifikacij čustvenih pojavov: 

- čustva (»normalna«, so prehodna čustvena stanja, npr. jeza) 

- afekti (močna, kratkotrajna, npr. bes) 

- počutja (bežna, npr. sijajno se počutim) 

- razpoloženja (šibka, trajnejša, niso naravnana na objekt, npr. otožnost). 

Raziskovalci skozi zgodovino so klasificirali različna temeljna čustva, v sodobni psihologiji pa tako 

sprejemamo dve različni klasifikaciji. Plutchik je kot temeljna čustva opredelil: strah, jeza, veselje, 

gnus, pričakovanje, presenečenje, žalost in sprejemanje. Sodobnejši raziskovalci pa povzemajo 

seznam temeljnih čustev po Ekmanu: 
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UČENJE 

Proces učenja je lahko definiran zelo različno. Kognitivni raziskovalci ga npr. definirajo kot prehod iz 

enega miselnega stanja v drugo, spomin pa kot miselno stanje, ki nosi informacijo (Green, 1996). 

Splošno sprejeta definicija učenja pa navaja, da je učenje spreminjanje dejavnosti pod vplivom 

izkušenj z relativno trajnim učinkom. Naučene so lahko duševne motnje, percepcija, načini mišljenja, 

ipd. Človek brez učenja ne bi bil človek, imel bi le pogojne reflekse.  

Kriteriji učenja: 

1. sprememba 

2. relativna trajnost 

3. plastičnost živčevja 

4. opazljivost 

5. izkušnja (biološka, individualna, kulturna) 

Sprememba je lahko sprememba notranjih doživetij ali pa zunanjega reagiranja. Da lahko govorimo o 

učenju, mora biti relativno stabilna in trajna. Plastičnost živčevja predstavljajo spremembe v živčevju, 

ki omogočajo obnavljanje. Učenje mora biti opazljivo, da ga lahko dokažemo in izmerimo (rezultat 

učenja je včasih težko opazljiv). Izkušnja je interakcija med okoljem in posameznikom. Lahko je 

biološka (vedenje v naslednji generaciji v primerjavi s tistim pri prejšnji) - mutacije, individualna 

(lahko obnovimo) - učenje ali pa kulturna (iz generacije v generacijo) - izročilo (materialno, šege, 

navade...). Za človeka naj bi bile značilne vse tri, za živali prvi dve, za enoceličarje pa le prva. 

Spremembe so lahko tudi posledica zorenja. Obstajajo namreč naučene in pa tudi nenaučene 

dejavnosti, ki so kodirane v genski zapis (prebudijo jih dražljaji). Nenaučene dejavnosti so instinkti in 

brezpogojni refleksi. Brezpogojni refleks zajema samo en efektor, instinkt pa reakcijo celotnega 

organizma. Na naučene odgovore vplivajo izkušnje, na  nenaučene pa ne. Za instinktivne reakcije je 

značilno, da so bolj ali manj zapleten vzorec vedenja, ki so posledica nekih dražljajev. Ni možnosti 

učenja. Imajo pozitivni cilj in prilagoditveno funkcijo. Vedenje je specifično in se dogaja pri vseh 

pripadnikih iste vrste, značilna je tudi majhna intervariabilnost. Vpliv okolja je zelo majhen, vedenje 

pa stereotipno in rigidno. V preteklosti so instinkt zamenjevali z nagonom, vendar gre za različna 

pojma. Pri instinktu gre za determiniran nenaučen vzorec vedenja, pri nagonih pa je vzorec vedenja 

naučen, sproži pa se kot posledica univerzalnega vzroka. 

Klasifikacije in vrste učenja 

Učenje klasificiramo, ker ga tako laže sistematiziramo. Delimo ga lahko na več načinov. Eden izmed 

teh je delitev na enostavno in kompleksno. Drug način delitve je na senzorično in motorično. 

Pomembna je tudi delitev na asociativno in neasociativno učenje. Asociativne vrste učenja so: 

klasično in instrumentalno pogojevanje, učenje s posnemanjem, vtiskavanje (asociacije se vtisnejo po 

enkratnem poskusu, običajno kmalu po rojstvu - primer: račke sledijo raci)... Neasociativne vrste pa 

so: habituacija (navadenje - vedenje s trajanjem draženja preneha), senzitizacija (vedenje s trajanjem 

draženja narašča). 
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Pogojevanje je primer enostavnega asociativnega učenja. »Odkril« ga je Pavlov, ko je preučeval 

digestivne procese. Ugotovil je, da slinjenje nastopi tudi pri dražljajih, ki spremljajo hranjenje, 

ukvarjal pa se je tudi z reakcijami želodca - izločanjem kisline in gibanjem. Te pojave je 

eksperimentalno opazoval. Med pogojevanjem nastane zveza med nevtralnim in brezpogojnim 

dražljajem, razlike pa obstajajo tudi med pogojnim in brezpogojnim odgovorom. Brezpogojna reakcija 

je kodirana v genetsko strukturo organizma. Kasnejši raziskovalci so določili razliko med klasičnim in 

instrumentalnim pogojevanjem.  

Klasičnemu pogojevanju pravimo tudi substitucionalno, saj en dražljaj zamenja drugega. Obstaja več 

vrst klasičnega pogojevanja: simultano, odloženo, pogojevanje sledi, časovno pogojevanje ali 

pogojevanje višjega reda. Pri simultanem se brezpogojni in pogojni dražljaj pojavita hkrati. Pri 

odloženem pogojevanju najprej nastopi pogojni, nato pa še brezpogojni dražljaj. Pri tem lahko signal 

za reagiranje postane tudi signal za inhibicijo. Pri pogojevanju sledi je pogojni dražljaj sprožen in 

odneha pred brezpogojnim dražljajem. Pri pogojevanju nazaj se brezpogojni dražljaj pojavipred 

pogojnim. Pri časovnem pogojevanju gre za nekakšno notranjo uro, ki sproža reakcijo. Pogojevanje 

višjega reda je pogojevanje, pri katerem pogojni dražljaj nastopa v funkciji brezpogojnega dražljaja za 

nastanek pogojnega dražljaja višjega reda. Predpogojevanje je primer latentnega učenja (merimo 

veliko kasneje, nastopa morda celo brez motivacije). Pri njem najprej sprožamo najprej dva dražljaja 

hkrati. Po tem sprožamo samo enega izmed teh dražljajev in mu dodajamo nagrado ali kazen. Tudi 

drug dražljaj začnemo asociirati s kaznijo ali nagrado, ki nastopa pri prvem. Če pogojnega refleksa ne 

ojačujemo z brezpogojnim dražljajem, pride do procesa ugašanja reakcije. Ugašanje ni pozabljanje, to 

je le inhibiranje - znak, ki je prej veljal za reakcijo, jo sedaj zavira. Ko reakcija popolnoma ugasne, se 

po premoru spet pojavi. Ta spontana obnova daje šibkejšo reakcijo od najvišje stopnje pogojevanja. 

Protipogojevanje je kazen za vedenje, ugašanje pa ignoranca vedenja (cilj ni dosežen). Ugašanje mora 

biti izvajano dosledno, sicer nima efekta. Na ugašanju temelji metoda progresivne desezintivizacije, s 

katero se zdravi fobije;  predmet fobije si v mislih postopoma približujemo, to pa spremljajo pozitivni 

dražljaji.  

Instrumentalno pogojevanje je pogojevanje, pri katerem je javljanje brezpogojnega dražljaja odvisno 

od reakcije na pogojni dražljaj (ta je lahko tudi notranja reakcija). Glede na valenco dražljajev, ki 

okrepijo, ločimo dve vrsti instrumentalnega pogojevanja: eni povzročajo večanje pozitivne, drugi pa 

manjšanje negativne valence. Tako dobimo štiri vrste instrumentalnega pogojevanja. Pri prvi 

dodajamo pozitivno valenco, pri drugih dodajamo negativno, pri tretjih odvzamemo pozitivno 

valenco in pri četrtih negativno. Pri jačanju in šibenju imamo pozitivno ali negativno valenco. Pri 

jačanju s pozitivno valenco dodajamo pozitivne dražljaje, z negativno valenco pa prekinemo 

negativne dražljaje. Pri šibenju (kazni) z negativno valenco dodamo neprijetni dražljaj, pri takem s 

pozitivno pa odvzamemo prijeten dražljaj. 

Naše učenje je še veliko kompleksnejše od obeh osnovnih oblik pogojevanja. Raziskovalci so 

ugotovili, da se učimo tudi v času, ko se učinkov učenja še ne opazi. Eksperimenti na živalih so npr 

pokazali, da skupina, ki ni bila konstantno nagrajevana, ni kazala napredka v ponovitvah vaje. Dokler 

skupina ni dobila nagrade pa je nenadoma – po enem samem poskusu – zelo napredovala, napredek 

pa je bil tolikšen, da je očitno, da so se živali pred nagrajevanjem marsičesa naučile, svojega napredka 

pa niso pokazale, saj zanj niso bile dovolj motivirane. Šele ko je prišla nagrada, se je pokazal tudi 

učinek dosedanjega učenja, ki je bil do nagrajevanja prikrit. Temu pojavu pravimo latentno učenje. 
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Vedenjski raziskovalci so postali pozorni tudi na druge oblike učenja, še posebej posnemanje. 

Modelno učenje kaže na to, da nekatere kompleksne oblike obnašanje pridobimo na podlagi vzorov 

in modelov obnašanja, ki smo jih opazili pri drugih osebah. Kar smo opazovali, lahko posnamemo 

takoj, ne da bi se nam bilo treba posebej učiti ali vaditi. Dejavnik, ki močno vpliva na našo odločitev, 

ali bomo opazovano obnašanje posneli, je to, ali je bila opazovana oseba, torej model, nagrajena za 

svoje delovanje. Posneti smo pripravljeni zlasti tista dejanja, za katera so bili modeli nagrajeni. Tudi 

nekatere lastnosti modela so pomembne pri odločitvi za posnemanje dejanja: privlačnost in 

simpatičnost modela, podobnost karakteristik med modelom in opazovalcem, socialna moč modela 

(ugled, pomembnost, nadrejenost) ter izstopanje po neki lastnosti v primerjavi z drugimi modeli.  

Najefektivnejše pri kakršnem koli delu pa je učenje z vpogledom. Posledice tega so še posebej opazne 

pri reševanju zahtevnejših nalog, kjer je potrebna organizacija novega znanja z predhodnimi 

vsebinami, shranjenimi v dolgoročnem spominu oz. kognitivnih shemah. Splošna inteligentna 

sposobnost posameznika ima velik vpliv na sposobnosti učenja z vpogledom, saj gre za prenos znanja 

na druge situacije oz. dojemanje pravil, ki se nato v sodelovanju z drugimi kognitivnimi organizacijami 

posplošijo ali prenesejo na druge problemske situacije.  

Dejavniki  

Na učinkovitost učenja vpliva tudi več dejavnikov, ki jih lahko grobo delimo na fiziološke, psihološke, 

fizikalne in socialne dejavnike.  

Fiziološki dejavniki, ki vplivajo na pozornost, zaznavanje in procesiranje informacij ter posledično na 

njihovo ohranjanje v kogniciji posameznika so kratkotrajna telesna stanja (utrujenost, žeja, bolečina, 

ipd), dolgotrajna telesna stanja (kronična obolenja, slabovidnost, ipd.), splošna telesna kondicija, 

prehranjenost, stanje čutil, hormonsko ravnovesje (vpliv na utrujenost, stabilnost motivacije in 

čustev) ter dnevni bioritem posameznika, ki vpliva na budnost organizma.  

Fizikalni dejavniki se nanašajo na neposredni prostor, kjer poteka učenje. Ti so npr. urejenost in 

zračnost, osvetljenost, hrup, temperatura ter dostopnost materialov in pripomočkov za učenje 

V socialnem kontekstu lahko govorimo na vplivu družine oz. njihovega stališča do izobraževanja ter 

neposredni socialno- ekonomski status, prav tako pa na učenje samo vplivajo pretekle izkušnje (način 

poučevanja, zahtevnost, vpliv vrstnikov in prijateljev). V širšem okolju pa kultura  širšem okolju pa 

kultura narekuje splošni odnos do znanja in izobrazbe ter normative, katerih se naj posameznik dokaj 

trdno drži.   

Psihološke dejavnike, ki vplivajo na učenje pa lahko opazujemo skozi učne stile, učno motivacijo, 

umske sposobnosti in čustva. Učne stile lahko razdelimo glede na tempo zaznavanja in predelave 

informacij (impulziven ali premišljeni/refleksivni), glede na konstrukcijo in uporabo znanja (empirični, 

racionalni ali noetični stil) ter glede na organiziranje informacij (celostni ali analitični stil). Grobo 

lahko posameznike razdelimo tudi v različne učne tipe, glede na njihovo organizacijo kognitivnih 

pojmov, način reševanja problemov in modalnosti informacij, ki so shranjene v spominu – vizualni tip, 

avditivni tip in kinestetični tip. Učna motivacija posredno vpliva na proces učenja. Pri zunanji 

motivaciji potrebujemo vedno večje in pogostejše nagrade oz. spodbude, da bo učenje učinkovito, 

notranja motivacija pa je načeloma trajnejša in učinkovitejša, saj gre za učenje kot posledico želje po 
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razvoju in spoznanju. Vloga čustev pri učenju je opazna pa predvsem na področju pozornosti pri 

sprejemanju informacij ter predelavi le-teh. Vplivajo na odnos do učenja, še posebej pri močno 

negativnih ali močno pozitivnih čustvenih stanjih.  

Poleg navedenih imajo velik vpliv na učenje tudi organiziranost gradiva (koherentna organizacija 

gradiva v nasprotju z nesmiselno organizacijo), distribucija učenja ter stopnja procesiranja informacij. 

Raziskovalci so npr. ugotovili, da distribuirano učenje prinaša večje rezultate, saj tako tudi po 

Ebbinghausovih principih oz. učinkih primarnosti in recentnosti prikličemo in obnovimo veliko več 

informacij v večkratnem učenju, kot v enkratni, skupni obdelavi gradiva. Stopnja procesiranja gradiva 

pa je povezana z načinom pomnjenja (senzorno, kratkoročno ali dolgoročno), z organizacijo znanja 

iščemo in ustvarjamo povezave z že znanimi informacijami. Pri plitkem procesiranju, ko gre za 

ponavljanje ali asociiranje na podlagi strukture, se bodo pojavile težave pri ponovitvi oz. priklicu, pri 

globokem procesiranju, kjer se informacije povezujejo z pomenom, pojmi, čustvi ali drugimi 

kognitivnimi shemami, pa se bodo učinki učenja pokazali tudi v dolgoročnem spominu.  

Tekom raziskovanja so se razvile oz. odkrile tudi tehnike, ki spodbujajo učenje oz. imajo dokazano 

višjo učinkovitost pri ohranitvi in priklicu informacij. Te vključujejo organizacijo gradiva v miselne 

vzorce oz. pojmovne mreže, uporabo organizatorjev (ali kazalnikov) in učnih kartic ter učenje s 

pomočjo mnemotehnik ali asociacij.  
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OSEBNOST 

Osebnost je celostni vzorec relativno trajnih značilnosti po katerih se posamezniki razlikujejo med 

seboj. Gre torej za vse tisto pri posamezniku, kar nam predstavlja njegovo istovetnost in po čemer ga 

lahko ločimo od drugih. Bistveni določili osebnosti sta njena relativna trajnost in njena distinktivnost. 

Prva pomeni, da so osebnostne značilnosti predvsem tiste, ki prihajajo do izraza v različnih situacijah 

in časih, druga pa pomeni, da se te značilnosti pri vsakem posamezniku pojavljajo v enkratni in 

neponovljivi kombinaciji.  

Osebnostnih značilnosti in lastnosti je ogromno. Zato so raziskovalci ugotavljali katere so tiste poteze 

in dimenzije, ki pojasnjujejo največ medosebnih razlik na vseh glavnih področjih osebnosti: 

konstitucija, temperament, značaj in sposobnosti. Konstitucija sodi na telesno področje osebnosti, 

temperament in značaj na konativno področje, intelekt in sposobnosti pa na kognitivno področje.  

Konstitucija 

Telesna konstitucija je predmet zanimanja že od Hipokratovih časov naprej. Tako so se tekom 

zgodovina oblikovale glavne konstitucionalne teorije, ki navajajo, da gre za tri temeljne tipe 

konstitucije. Teorija je zanimiva predvsem zato, ker predpostavlja, da so konstitucionalni dejavniki 

povezani s psihičnimi, predvsem z temperamentom. Tako bi naj bil ektomorfni tip (visok, vitek, 

nežen) bolj introverten in idealističen, endomorfni tip (širok, okrogel, kratki udi) predvsem 

ekstraverten in realističen, mezomorfni tip (mišičast, robusten) pa energetičen in neobčutljiv.  

Temperament in značaj 

Tudi prve tipologije temperamenta so se pojavile v Hipokratovih časih. Temperament naj bi se skladal 

s  štirimi temeljnimi prvinami in tako bil na podlagi tega določen že vnaprej:  

- ogenj : kolerik ( silovitost, razburljivost, neobvladanost) 

- zrak : sangvinik (lahkotnost, živahnost, optimizem) 

- voda : flegmatik (mirnost, hladnokrvnost) 

- prst: melanholik (pesimizem, otožnost, potlačenost) 

Novejši raziskovalci so se usmerili k iskanju temeljnih dimenzij osebnosti. Sodobno najbolj sprejeta je 

teorija petih velikih dimenzij oz. pet velikih faktorjev osebnosti. 

DIMENZIJA KOMPONENTE 

Ekstravertnost Toplina, druženje, samozavest, aktivnost, iskanje 

vzburjenja, pozitivne emocije 

Prijetnost / Sprejemljivost Zaupanje, odkritost, altruizem, prilagojenost, 

skromnost, blagost 
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Vestnost Kompetentnost, red, čut dolžnosti, storilnost, 

samodisciplina, preudarnost 

Nevroticizem Tesnobnost, sovražnost, depresivnost, 

samokritičnost, impulzivnost, ranljivost 

Odprtost Domišljija, estetski čut, globoko doživljanje, akcije, 

ideje, vrednote 

 

 

INTELEKT IN SPOSOBNOSTI 

Od sposobnosti  je odvisno, kakšni bodo naši dosežki pri reševanju miselnih in tudi življenjskih 

problemov. Sposobnosti so relativno močno dedno določene. Med psihološko zanimive sposobnosti, 

talente in spretnosti se uvrščajo predvsem umska inteligentnost, ustvarjalnost ter čustvena, socialna 

in moralna inteligentnost.  

Raziskovalci se strinjajo, da je inteligentnost splošna sposobnost učinkovitega mišljenja in reševanja 

problemov. Njega osnova je hitrost in točnost predelovanja in formacij. Učinkovita predelava 

informacij je namreč osnova za sposobnost abstraktnega mišljenja, v sposobnostih za učenje, za 

razumevanje in uvidevanje miselnih odnosov. Kljub veliko opravljenim raziskavam, je na tem 

področju mnogo nedorečenega. Pojavlja se npr. dilema ali je bolj smotrno upoštevati splošno, 

generalno umsko inteligentnost (g-faktor), ki jo merimo z IQ, ali je bolj upravičeno govoriti o 

posameznih komponentah ali celo tipih inteligentnosti. Tako Gardner navaja različne tipe 

inteligentnosti: jezikovna, logično- matematična, prostorska, glasbena, telesno-kinestetična, 

interpersonalna, intrapersonalna, naravna in duhovna oz. eksistencialna.  

Generalni faktor inteligentnosti je skupni imenovalec vseh komponent naše umske sposobnosti, 

vendar lahko ločimo več komponent. Najpomembnejši sta fluidna in kristalizirana inteligentnost. 

Fluidna inteligentnost vpliva zlasti na sposobnosti logičnega mišljenja in presojanja, razumevanje 

likovnih odnosov in na spomin. Je zelo odvisna od dednosti in predstavlja našo naravno, dispozicijsko 

inteligentnost. S starostjo narašča tja to do 15. leta starosti, nato se za nekaj časa ustali in nato začne 

neizogibno padati. Kristalizirana inteligentnost prav tako vpliva na logično mišljenje, zlasti pa je 

povezana z besednim razumevanjem. Povezana je tudi z razumevanjem mehanskih odnosov in 

računsko uspešnostjo. S starostjo narašča tja do 30. leta in tudi pozneje pri umsko aktivnih osebah 

zlepa ne upade. V bistvu pomeni tisti del naše naravne inteligentnosti, ki smo ga investirali v 

izobrazbi, učenje in druge izkušnje.  

Naša uspešnost v življenjskih situacijah je predvsem odvisna tudi od čustvene, socialne in praktične 

inteligentnosti, prav tako pa tudi od duhovne in moralne inteligentnosti. Ostali napovedovalci 

uspešnosti so osebnostni dejavniki (vestnost), motivi, vrednote, razpoloženja, ipd. Znanje je seveda 

pomemben dejavnik uspešnosti na mnogih področjih, toda njegov vpliv je močno kontaminiran z 

deležem inteligentnosti, motivacije, delovnih navad in drugih dejavnikov, ki korelirajo z znanjem.  
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DUŠEVNE OBREMENITVE  

Frustracije in konflikti, problemi in težave, vse to so do neke mere normalni življenjski pojavi. V 

zmerni obliki nas spodbujajo, saj so izziv, brez katerega bi bilo življenje manj zanimivo in privlačno. Če 

pa se pojavijo prepogosto, nas obremenjujejo. V tem primeru govorimo o duševnih obremenitvah. 

Hujše frustracije in konflikti nas nedvomno obremenjujejo. Poznamo pa tudi druge oblike psihičnih 

obremenitev. Pojave, ki telesno ali duševno obremenjujejo našo osebnost, imenujemo stresorji, 

njihove posledice pa označujemo z izrazom stres. Stres je sklop odzivov našega organizma na 

delovanje stresorjev, ki poteka po zakonitem vzorcu. V prvi, alarmni fazi, povzročijo stresorji navadno 

upad in dezorganizacijo delovanja (šok), kmalu pa se pojavijo znaki mobilizacije in pripravljanja na 

spoprijem s stresom (protišok). V naslednji fazi odpora se okrepita delovanje in prizadevanje 

organizma, da bi uspešno obvladoval učinke stresorjev. Če ta prizadevanja uspejo, se delovanje 

povrne na običajno raven, če pa so neuspešna in takšna tudi ostanejo, začne delovanje pešati, 

pojavijo se znaki izčrpanosti in motnje, v skrajnem primeru se stres konča s smrtjo (faza izčrpanosti).  

V širšem smislu je stresor vsak vpliv, ki učinkuje na organizem. Vsi stresorji niso škodljivi ali 

obremenjujoči. Tako lahko ločujemo pozitivni stres ali evstres, od negativnega stresa ali distres. 

Psihološko so pomembni predvsem tisti stresorji, ki povzročajo duševne in vedenjske učinke. Takšnih 

pa je veliko. Med njimi lahko ločimo tiste, ki se dogajajo vsakodnevno, in pa tiste, ki so enkratni. 

Raziskovalci so ugotovili, da so obremenjujoči stresi lahko posledica delovanje enkratnih hudih 

stresnih dogodkov, lahko pa so tudi posledica delovanje ponavljajočih se vsakdanjih drobnih stresov. 

Drobni stresi so lahko prijetni in spodbudni, lahko pa so neprijetni in če se takšni kopičijo, nam lahko 

zagrenijo življenje.  

Danes je dognano, da lahko kopičenje distresa negativno vpliva ne samo na duševno počutje, temveč 

tudi na telesno zdravje. Negativni stres se pojavlja kot dejavnik tveganja pri nekaterih obolenjih, zlasti 

pri tistih, ki jim pripisujemo psihosomatsko naravo ali izvor. To pomeni, da gre za telesne motnje, kjer 

so med vzroki tudi duševni dejavniki. Tako so ugotovili povezavo med negativnim stresom in obolenji, 

kot so visok krvni pritisk, nekatere oblike sladkorne bolezni, srčni infarkt. Pri nekaterih poklicih se 

pogosteje pojavljajo stresne situacije. V neki raziskavi so npr. ugotovili, da se pri kontrolorjih poletov 

na velikih letališčih pojavlja bistveno več psihosomatskih težav, kot je povprečje.  

Reagiranje na strese in druge obremenitve 

Vse življenje se soočamo z ovirami, težavami in problemi, ki jih moramo reševati in premagovati. 

Vendar ni vseeno kako se spoprimemo z njimi. Uspešno premagovanje pomeni življenjsko spodbudo 

in je znak osebnostne zrelosti. Neuspešen izid soočanja s težavami pa lahko pomeni hudo duševno 

obremenitev, v skrajnem primeru celo pravi življenjski zlom.  

Soočanje je tem bolj uspešno, čim bolj je usmerjeno k premagovanju problema in k temu, da bi doseli 

zastavljeni cilj, torej takrat, ko je usmerjeno k problemu. Neuspešno pa je, kadar preveč prevlada 

čustvena napetost in se usmerimo k neposredni razbremenitvi te napetosti. Tedaj je soočanje 

usmerjeno k čustvovanju in po pravilu le malo prispeva k dobri rešitvi problema, v katerem smo se 

znašli. 
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Med konstrutktivnimi načini soočanja z ovirami je predvsem neposredna odstranitev ali premostitev 

ovire.  

Dostikrat pa ovir ni mogoče preprosto odstraniti. Predpisov, ki nam niso všeč, ne moremo ukiniti ali 

izbrisati, tekmecev v športnem tekmovanju ne moremo odstraniti. V takšnih primerih lahko kljub 

temu najdemo konstrutkivne rešitve. Lahko se npr. preusmerimo k drugemu cilju, ki pa mora biti 

približno enakovreden. Pogosta nam samo trenutna situacija onemogoča zadovoljitev potrebe in 

doseganje cilja; v takšnih primerih pomaga, če zadovoljitev odložimo na čas, ko bomo cilj laže doseli 

in ko se bo njegova vrednost morda še povečala. Nekatere moralno nesprejemljive težnje (npr. 

nasilnost) lahko npr. izrazimo na dovoljen in sprejemljiv način v subilimirani obliki, tj. v dejavnostih, 

kjer je sproščanje teh teženj primerno (npr. borilni športi, ipd.).  

Veliko je nekonstruktivnih načinov soočanja. Verjetno je najbolj nekonstruktivno slepo agresivno ali 

destruktivno vedenje. Nekonstruktivno je tudi nezrelo, otročje obnašanje, ki ga označujemo kot 

regresivno; ihta, metanje po tleh, cmerjenje, ipd. Tud beg pred oviro, prehitra vdaja, pasivno čakanje 

in podobni odzivi so navadno neučinkoviti.  

V raziskavah se je pokazalo, da obstajajo osebnostne razlike med osebami, ki dobro in z malo 

negativnimi posledicami prenašajo tudi razmeroma hude obremenitve, in osebami, ki že manjše 

obremenitve precej prizadenejo. Tako lahko razlikujemo med posamezniki glede na njihovo osebno 

čvrstost: pri prvi skupini oseb je ta velika (veliko stresa, malo posledic), pri drugi skupini pa majhna 

(malo stresa, veliko posledic). Ugotovili so, da je osebna čvrstost tem večja, čim bolj se posameznik 

loteva življenjskih nalog in ovir aktivno in angažirano (angažiranost), čim bolj jih jemlje kot izziv in ne 

kot neobvladljivo prepreko (izzvanost) in čim bolj je prepričan, da lahko sam nadzoruje dogodke in 

svoje življenje (občutek nadzora).  

Nasploh je obvladovanje obremenitev uspešnejše, če jih zaznamo kot izziv, ki nas spodbuja k 

premagovanju. Takrat je tudi bolj verjetno, da se bomo na obremenitve odzvali konstruktivno. Manj 

konstrutkivno in uspešno bo naše soočanje z njimi, če bomo videli v njih le grožnjo, škodo ali pretečo 

izgubo, ki se ji ni mogoče izogniti.  

Obrambni mehanizmi 

Obrambne reakcije, ki jih imenujemo tudi obrambni mehanizmi, imajo precejšen pomen v našem 

življenju. Z njimi se naš »jaz« brani pred nesprejemljivimi impulzi, velikokrat je to pri soočanju z 

ovirami in v konfliktnih situacijah. Zaradi same narave delovanje obrambni mehanizmi ne rešijo težav 

in njihov ponavljajoči se učinek lahko vodi v nekakšen začarani krog nezadovoljstva, nazadnje pa celo 

v resne čustvene motnje.  

V konfliktni in frustracijski situaciji se torej sprožijo duševni mehanizmi, ki povzročijo, da vidimo stvari 

drugačne, kot v resnici so. S takimi slepilnimi manevri se začasno zmanjšajo neprijetni občutki, 

zmanjša pa se tudi konstruktivnost našega vedenja.  

Potlačevanje spada med osnovne obrambne mehanizme. Gre za potiskanje neprijetnih dogodkov in 

konfliktov iz zavesti. Tako jih sicer na videz »pozabimo«, jih pa s tem ne odstranimo. Ker pa se 

potlačenega ne zavedamo, tudi ne moremo uspešno obvladati motečih posledic.  
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Včasih skušamo potlačene težnje samemu sebi prikriti z nasprotnimi zavestnimi »ugotovitvami«. Do 

šefa, ki ga nezavedno sovražimo, smo pretirano vljudni in uslužni (sprevračanje, obračanje v 

nasprotje). Kara rečemo z velikim poudarkom »Jaz, da ga ne bi maral – kje neki!« (odklanjanje, 

zanikanje), je prav mogoče, da smo ravno potlačili kak sovražni impulz. Včasih si ne moremo  priznati 

sovraštva do bližnje osebe ali avtoritete, potlačeno agresivnost in sovraštvo pa zato v sprevrženi 

obliki nezavedno prenesemo na drugo osebo ali stvar (premestitev, premik).  

Pogosto se branimo tako, da svoje negativne lastnosti pripisujemo drugim (projekcija). Projekcija 

nam pomaga, da vidimo druge v slabši in zato sebe v boljši luči. Njej je nasprotna introjekcija, kjer 

dobre lastnosti drugih pripisujemo sebi. Če se poistovetimo, identificiramo s kako zelo ugledno in 

pozitivno osebo, prevzamemo njene idealne lastnosti in tako se nam spet dvigne vrednost.  

Pogost in razmeroma zapleten obrambni mehanizem je racionalizacija, nekakšno opravičevanje 

samega sebe. Cilje, ki jih nismo dosegli, omalovažujemo; stvari, ki jim nismo kos, postanejo 

nepomembne, ipd; če dobimo slabo oceno je krivo vse drugo, samo pomanjkljivo učenje ne.  

Pomemben je tudi mehanizem izravnavanja ali kompenzacije. Če se na kakem področju čutimo šibke 

in nekompetentne, bomo to nezavedno skušali izravnati z večjim uspehom na drugem področju. 

Nekdo, ki ni dober v šoli, se bo morda poskušal uveljaviti v športu. Včasih pa gre kompenzacija tako 

daleč, da skušamo z velikimi napori izravnati primanjkljaj na samem manjvrednem področju. V 

takšnih primerih govorimo o nadkompenzaciji.  

Nasploh skušamo velikokrat namesto težavnega ali nedosegljivega cilja izbrati kot nekak nadomestek 

drug, lažje dosegljiv cilj. Takšno vedenje imenujemo nadomeščanje ali substitucija cilja.   
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ČLOVEK KOT SESTAVNI DEL CESTNEGA PROMETA 

 

Na varnost in učinkovitost cestnega prometa vplivajo trije dejavniki: 

- človek, 

- vozilo, 

- okolje. 

Vpliv teh treh dejavnikov na dogajanje v prometu je vzajemno povezano tako, da človek, vozilo in 

okolje tvorijo sistem, v katerem funkcijo upravljanja izvaja človek, objekt upravljanja je vozilo, okolje 

pa je vir informacij. 

Vozilo kot vmesnik in orodje 

Orodje, katerega voznik, udeleženec upravlja in povzroča konflikte, je vedno drugačno, drugače 

uporabljeno, ni nikoli enako. Vsako prevozno sredstvo je unikat v rokah posameznika, ne glede, če je 

enaki model vozila. Vozila imajo podobne karakteristike: plin, zavore, krmilo, pnevmatike, ogrodje, 

ampak imajo lastne vozne sposobnosti; vsako se vede drugače, ne samo zaradi voznika, ampak tudi 

zaradi karakteristik in na koncu tudi okolja. Vozilo lahko pomembno vpliva na razplet okoliščin. 

Proizvajalci avtomobilov so tudi odgovorni za prometne nezgode, ki se dogajajo na cestah. 

Proizvodnja hitrih avtomobilov in promocija le-teh vpliva na odločitve kupca. Zaradi osebnega 

zadovoljstva kupujejo avtomobile, ki so hitri in glamurozni. S tem dokazujejo ostalim udeležencem v 

prometu svojo veličino, materialno stanje, toda ne zavedajo se, da pravzaprav škodijo sebi in ostalim 

v prometu. Čeprav so avtomobili, predvsem hitri in veliki, bolj varni, se pri velikih hitrostih ta varnost 

skoraj izniči in ne obvaruje. Majhni avtomobili ne morejo dosegati velikih hitrosti in so zaradi tega 

tudi prikrajšani za varnost, ki jo nudijo veliki avtomobili. Osnovna varnost, kot so zračne blazine, je 

vključena v varnost vseh vozil, toda varnostna kletka, bočni varnostni pragovi in ostali elementi so za 

majhne avtomobile neprimerni, ker zahtevajo večjo moč motorja, kar na koncu stane več in bi cena 

majhnih avtomobilov bila enaka ali celo večja kot pri velikih. 

Okolje 

Voznik in vozilo nista celota brez okolja. Okolje je tisto, ki vozniku podaja informacijo, spodbuja 

vedenje in omogoča nabiranja izkušenj. Čutila nato dražljaje iz okolja po svoje interpretirajo, ki se 

nato na koncu izražajo kot odločanja. Vendar ni samo okolje, cesta, vozišče, trasa, ampak tudi 

vremenske razmere in ostala vozila, ki vplivajo na odločanja in ravnanje voznika in vozila v prometu, 

na koncu pa seveda tudi sovoznik in ostali posamezniki okrog voznika v vozilu. Najbolj iz okolja 

izstopa cesta, kot vir vseh informacij, ki jo mora voznik sproti in hitro interpretirati po najboljših 

močeh, po predpisih in v varnostnih okoliščinah. Če tega ne naredi, se pripetijo dogodki, ki se v 

najhujših okoliščinah lahko končajo s smrtnim izidom. 
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Odnos med udeleženci 

Vsak posameznik v prometu ima lastne izkušnje, motivacije, značaj in odločanja. Po svoje si razlaga 

vplive in dogajanja okoli sebe. Ampak zaradi tega, ker je v prometu mnogo udeležencev in je vsak 

svoj posameznik z lastnimi izkušnjami, razlaganjem okolja, motivacijo, prihaja do odstopanj, ki se 

mnogokrat končajo kot skoraj konflikti, konflikti ali nezgode. Sodobni cestni promet je prinesel tudi 

številne kakovostne spremembe. Pred človeka je postavil povsem nove zahteve, kakršnih ni najti v 

večtisočletnem izkustvu naše vrste. Kolesarji se počutijo nebogljene in venomer ogrožene. Vozniki 

vidijo v drugih voznikih neljube tekmece, v pešcih pa posebej zaščiteno »živalsko vrsto«. 

Pešec, kolesar in vprežni voz so bili v našem stoletju pregnani z vozišča in izrinjeni na pločnike, 

kolesarske steze, bankine in kolovoze, zato so v stalnem nasprotovanju z voznikom. Cestno omrežje 

je žal tako urejeno, da je njihovo srečevanje neizogibno. Pešci se zavedajo pravic, ki jim jih daje 

prometna zakonodaja, in jih tudi zlorabljajo. Kolesarji želijo biti enakovredni z avtomobilisti in 

neobzirno vztrajajo na nameravani poti, največkrat brez ustreznih signalov. Vozniki se jezijo na oboje, 

ker jih nimajo za enakovredne udeležence v prometu. Označeni prehodi za pešce so bojišča, kjer se 

sprošča veliko medsebojne napadalnosti. Tako eni kot drugi trmasto kljubujejo drug drugemu: pešci s 

predrzno »počasnostjo«, vozniki z izsiljevanjem neprekinjene vožnje. Vozniki zelo neobjektivno 

zaznavajo čas. Tista minuta, ko morajo čakati pred prehodom, se jim zdi neskončno dolga, hoja 

pešcev pa polžje počasna. Pešci, kot priče, niso objektivni pri presojanju krivde ob prometni nezgodi. 

Preveč se poistovetijo z žrtvijo (pešcem) in valijo vso krivdo na voznika, čeravno ni nujno, da je tudi v 

resnici tako. Vozniki seveda trdijo prav nasprotno. Srečevanje med pešci, kolesarji in vozniki v 

prometu torej ni najbolj »miroljubno«. Kolikor toliko znosno sožitje se ustvarja postopoma zaradi 

spoznanja o lastni varnosti, nadzora policistov in dviga prometne kulture.  

Mnogo večjo odgovornost imajo pri tem vozniki. Ti morajo biti še posebej pozorni do otrok, invalidov 

ter starih in slabotnih. Zlasti otroci (predšolski in mlajši šolarji) so v prometu zelo nebogljeni. Ker je 

otrok majhen in ima zožen obseg vidnega polja, ne vidi celotne prometne situacije. Tudi 

razpoznavanje smeri, od kod prihaja zvok (in z njim vozilo), še ni dovolj razvito. Otrok se težko znajde 

v prostoru, slabo razlikuje levo/desno in blizu/daleč. Zato ne more presoditi, kako oddaljen je 

avtomobil in s kakšno hitrostjo se giblje. Pozornost predšolskih otrok je kratkotrajna in enostranska: 

otrok se lahko usmeri k eni sestavini prometne situacije, pri tem pa zanemari vse druge. Ker njegova 

dejanja še obvladujejo čustva, se lahko v vsakem trenutku zgodi, da bo ravnal nesmiselno. Brezglavo 

bo stekel čez cesto za žogo ali za kužkom. Tudi če bo pogledal v eno smer cestišča, bo nemara 

spregledal drugo. Vozniki morajo med vožnjo predvideti prav vse, tudi otroško neugnanost, 

radovednost in nevednost.  

Policist kot predstavnik oblasti zbuja v ljudeh neki strah, nelagodje, občutek ogroženosti. K temu 

prispeva svoj delež že uniforma, ki razoseblja svojega nosilca, medsebojni odnos pa naredi strogo 

uraden. Vsak poseg policista v voznikovo vožnjo povzroči neko stopnjo in vrsto razburjenja, pa čeprav 

gre samo za vljudno opozorilo, koristno za voznika. Voznik nerad prizna prekršek, ker ni dovolj 

samokritičen. Boji se, da bi policist odkril še kakšne druge pomanjkljivosti. Povrh tega pa priznanje 

pomeni, da gre za slabega voznika. Že samo opozorilo doživlja kot razvrednotenje samega sebe, 

predvsem pa svojih vozniških sposobnosti. Večina voznikov misli, da so dobri vozniki in le redki 

priznavajo, da se za krmilom ne znajdejo najbolje. Po policistovem posegu je voznik še nekaj časa 
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vznemirjen in ne vozi najbolj zbrano. Zato nekateri menijo, da prometni organi naj ne bi prekinjali 

vožnje prepogosto, zlasti če gre za običajen nadzor ali malenkostne spodrsljaje. Vsekakor pa morajo 

ukrepati pri večjih prekrških, ker s tem zavarujejo druge udeležence v prometu.Med organi policije in 

vozniki bi moralo biti več sodelovanja in medsebojnega spoštovanja. Vozniki se morajo zavedati, da 

policisti delujejo v njihov prid in za njihovo varnost ter v njih ne smejo videti samo kaznovalcev.  

Voznik, zlasti začetnik, se nerad vozi sam in zato vzame na vožnjo še enega ali več sopotnikov. Na 

začetku mu pri vožnji pomagajo bližnji sorodniki ali osebe, v katere ima popolno zaupanje. V teh 

osebah najde zaveznika, ki mu pomagajo in svetujejo pri vožnji in nadgradnji novo pridobljenega 

znanja. Ko dobi zadostno količino znanja in samozavesti od bližnjih, se začne postavljati in razkazovati 

svoje vozniške veščine. Ker precenjuje svoje zmožnosti, pogosto zaide v težavne prometne položaje, 

ki jim še ni kos. To še posebej velja, če je sopotnik za voznika pomembna oseba, ki ji hoče ugajati. 

Začetnik je lahko tudi preveč negotov in se ob sopotnikih nelagodno počuti. Zaradi »treme« ni tako 

pozoren na dogajanje na cesti in hitro spregleda kaj pomembnega. Zatika se mu pri tehniki vožnje, ki 

še ni dovolj samodejna. Novopečeni voznik, navajen poslušati inštruktorja in slediti njegovim 

nasvetom, večkrat slepo uboga nevarna navodila sopotnikov (Ustavi tu! Zavij tja!) in s tem ustvarja 

nepričakovane zaplete v prometu. Nekateri mladi vozniki se takoj po pridobljenem vozniškem 

dovoljenju počutijo dovolj sposobne za samostojno vožnjo in vsako ponujeno pomoč zavračajo ter 

vztrajajo pri svojem znanju. 

Na vožnjo izkušenih voznikov včasih odločilno vplivajo tudi sopotniki. Strokovnjaki menijo, da bi bilo 

mnogo manj prometnih nezgod, če bi poleg dobrih voznikov sedeli dobri sopotniki. Voznik ne more 

voziti zbrano, če ima ob sebi sitneža. Najhujši so tisti sopotniki, ki menijo, da so umetnost vožnje 

zajeli z veliko žlico, pa tudi tisti, ki jih je nenehno strah. Prav tako nevarna sta sopotnik, ki preveč 

govori, in takšen, ki ne zna sedeti pri miru.  

Sopotnik lahko ovira voznika na več načinov: 

- prijemlje za krmilo ali sega po ročni zavori, 

- nenehno opominja, sitnari in se vtika v vožnjo, 

- nepretrgoma in na ves glas govori o stvareh, ki niso v nikakršni zvezi z vožnjo in dogajanjem na cesti, 

- z nenadnim krikom, vriskom ali smehom prestraši voznika, 

- obrača voznikovo pozornost na turistične in naravne znamenitosti ob cesti, 

- vsiljuje svoj način vožnje, nadleguje in se prepira z voznikom. 

 

Poglejmo si še kakšen naj bi bil zgleden sopotnik: 

- voznika nikoli ne moti med vožnjo, 

- z voznikom se pogovarja, v pravem trenutku pa zna molčati, 

- govori mirno, tiho, a dovolj glasno, 
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- pomaga vozniku (obriše steklo, prižge radio), 

- če voznik ne pozna poti, mu pravočasno razloži, kje naj pelje oz. ustavi. 

 

ZNAČILNOSTI DOBRIH IN SLABIH VOZNIKOV 

Zaradi tega, ker je človek kot osebnost razmeroma neodvisen, neponovljiv in enkraten, lahko 

napišemo nekatere najbolj pogoste primere voznikov.  

Kaj odlikuje dobrega voznika? Suvereno obvlada svoje vozilo oz. tehniko vožnje – tudi na težavnih 

terenih in v neugodnih vremenskih razmerah. Temeljito pozna prometne znake, predpise in pravila 

varne vožnje ter se po njih tudi ravna. Hitro se znajde in učinkovito ukrepa v kočljivih in zapletenih 

prometnih situacijah. Spoštuje druge udeležence v prometu, se jim stalno prilagaja, popravlja njihove 

napake in s tem zmanjšuje možnost nezgod. Način vožnje prilagaja tako svojemu znanju, 

sposobnostim, zdravstvenemu stanju in trenutnemu počutju kakor tudi gostoti prometa, stanju 

vozila, značilnostim cestišča ter vremenskim in drugim razmeram. Vozi z optimalno hitrostjo, kar 

pomeni, da nenehno usklajuje hitrost gibanja z vsemi subjektivnimi in objektivnimi dejavniki. Ne 

spušča se v tvegana prehitevanja. Drugih udeležencev ne draži z izsiljevanjem prednosti, kakor tudi 

ne s preveč veliko previdnostjo oziroma prepočasno vožnjo. 

Za slabega voznika je značilno prav nasprotno vedenje, kot smo ga opisali pri dobrem. Pomanjkljivo 

obvlada tehniko vožnje, zlasti v megli, dežju, snegu, ob poledici ipd. Slabo pozna prometne predpise 

ali pa jih zavestno krši. Zelo rad tvega in se zavestno spušča v nevarne in kočljive situacije. Do drugih 

udeležencev je brezobziren in ne upošteva njihovih potreb. Pogosto je raztresen in ne pazi na 

dogajanje v prometu. Nasploh je nediscipliniran, neuvideven in nestrpen. Na vozišču se vede, kot da 

je sam na cesti ter ne spoštuje niti prometnih znakov. Skupina slabih voznikov je zelo raznolika in ne 

označujejo vseh iste lastnosti. 

 

PROMETNA ETIKA 

Na vsaki daljši poti naleti voznik na številne ovire: rdečo luč na semaforju, pešce, kolesarje, kolone in 

zastoje, slabo vreme, okvare na vozilu itn. Vse to voznika draži. Zvišuje mu čustveno napetost (in z njo 

srčni utrip in krvni tlak), spravlja ga v stanje nelagodnosti, razdraženosti ali celo besa. Pretirana 

napetost teži k sprostitvi. Voznik čuti potrebo, da bi si dal duška, da bi se čustveno razbremenil. 

Kot udeleženec v cestnem prometu se človek znajde v zelo različnih vlogah: voznik, pešec, kolesar, 

potnik, inštruktor, prometnik itd. Vsak voznik je kdaj tudi pešec ali kolesar. V vedenju in doživljanju 

ljudi na cesti so velike razlike, ki jim botrujejo starost, izkušenost, poučenost, izobrazba, zdravstveno 

stanje in osebnostne poteze. Vsem udeležencem je v prid, da se promet razvija tekoče, hitro in varno. 

To lahko dosežejo samo, če vse skupine udeležencev med seboj tesno sodelujejo in če poznajo 

lastnosti oziroma načine vedenja in odzivanja drugih. Drugače povedano, vsi naj: 

- pozorno spremljajo ravnanje drugih uporabnikov ceste, 
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- predvidijo njihove reakcije, 

- spoštujejo njihove pravice in interese, 

- uskladijo in prilagodijo način vožnje in gibanja ne samo prometnim predpisom, temveč tudi 

ukrepom drugih udeležencev, 

- preprečujejo nevarne situacije in si medsebojno pomagajo. 

Voznik pogosto doživlja druge voznike kot tekmece. Vznemirjajo ga vozila, ki vozijo pred njim in za 

njim. Prve poskuša prehiteti, od drugih hoče pobegniti. Kjer je prehitevanje oteženo, ustvarja ta 

težnja strnjene kolone. Vozniki ne upoštevajo več varnostne razdalje in se preveč približajo drug 

drugemu. Vozniki med vožnjo ne morejo imeti neposrednih stikov in so odvisni izključno od različnih 

znakov, ki jih nekateri dajejo, drugi pa ne. To v slehernem vozniku zvišuje notranjo napetost, ki 

prehaja ob neugodnih zunanjih vplivih bodisi v napadalnost bodisi v povečano negotovost. Voznike 

zelo razdražijo »počasna« vozila. Tekoč in varen promet je predvsem odvisen od sodelovanja in 

solidarnosti voznikov. V skladu s prometno etiko in varnostjo se morajo vozniki vesti tako: 

- hitrost prilagodijo gostoti prometa, stanju vozila, vremenskim razmeram, stanju cestišča ter 

svojemu telesnemu in duševnemu stanju,  

- dosledno spoštujejo vse prometne predpise in pravila varne vožnje, 

- nikoli ne vozijo po pitju alkoholnih pijač in jemanju zdravil, za katera vedo, da škodljivo vplivajo na 

vozniške sposobnosti. Kadar ne poznajo učinkov zdravila, se o tem pozanimajo oz. posvetujejo z 

zdravnikom; 

- pri vožnji pozorno spremljajo prometne razmere, posebno pozorni so na to, kar se dogaja za 

vozilom (uporaba vzvratnega ogledala),  

- pozorni so do drugih voznikov, pešcev, kolesarjev, 

- drugim voznikom omogočajo vključevanje v promet ter varno in hitro prehitevanje, 

- pozorno pazijo na ravnanje drugih voznikov in predvidevajo njihove namere, 

- popravljajo napake drugih voznikov, npr. zaustavijo vozilo, kadar drugi kršijo pravilo prednosti, 

- izogibajo se oviranju prometa, tj. prepočasni vožnji na cestah, ki so rezervirane za promet z 

motornimi vozili, 

- vozijo v takšni oddaljenosti od vozila pred seboj, da imajo vedno dovolj časa za zaustavljanje 

(varnostna razdalja), 

- pravočasno in dosledno obveščajo voznike o vseh svojih namerah,  

- izogibajo se tekmovanju na cesti, 

- pri vožnji se izogibajo cest s pregostim prometom, 
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- ne obračajo naglo vozila in ne menjajo voznega pasu, preden si ne ogledajo položaja v ogledalu in 

opozorijo drugih na svoje namere, 

- dosledno skrbijo za to, da jih bodo drugih udeleženci v prometu v vseh okoliščinah (mrak, megla) 

pravočasno videli, 

- ponoči pravočasno zasenčijo dolge luči, da ne bi zaslepili drugih udeležencev v prometu, 

- nikoli ne vozijo zaspani ali utrujeni, 

- ne vozijo jezni ali čustveno vzburjeni, 

- nikoli ne vozijo na meji svojih sposobnosti in zmogljivosti svojega vozila, 

- stalno vzdržujejo svoje vozilo v dobrem tehničnem stanju (zlasti pomembno je stanje motorja, 

zavor, krmilnega mehanizma) in skrbijo za čistočo oken in luči. 

»Čeprav je današnja mladina (Zupančič, 30. oktober 2009, Retrovizor – Dnevnik) povsem drugačna, 

kot je bila mladina pred desetimi ali več leti, nevarnosti na cestah v Sloveniji v največji meri 

predstavljajo vozniki, ki ne sodijo v kategorijo mladega voznika ali voznika začetnika. Ti se sicer z izzivi 

sodobnega kaotičnega prometa spopadajo veliko bolj pogumno in samozavestno, brez napak pa tudi 

pri njih ne gre. Nič čudnega, saj še vozniki in voznice z nekajletnimi izkušnjami, na primer, še danes ne 

znajo po pravilih prepeljati kakšno krožišče. 

Inštruktorji pravijo, da je čar varne vožnje v predvidevanju, da bo nekdo okoli vas naredil napako in 

da se nanjo ustrezno pripravite. Tega predvidevanja na naših cestah potrebujete zelo veliko, saj mora 

danes voznik v veliki meri misliti namesto zmedenega voznika pred njim, ki se vede, kot da je sam in 

ga ne zanima, v kakšne nevarnosti spravlja sebe in druge. Če pa ga kdo na to opozori, je takoj ogenj v 

strehi. Nekateri so dojeli, da so mogoče s svojim manevrom v nevarnost spravili nekoga drugega, 

veliko pa jih z vedno enakimi napakami hladnokrvno vozi naprej. 

Zato v avtošolah danes poučujejo tudi pravila kulturne vožnje in človeške etike, ki ju Slovencem in 

Slovenkam še kako primanjkuje. Nekulturno in egoistično vedenje za volanom je rezultat takega 

vedenja v vsakdanjem življenju. Tako, kot živimo, tudi vozimo: nervozno, nepotrpežljivo, agresivno. 

Rezultat tega so dnevne novice o tragedijah na cestah. »Kaj moremo, taki smo«, pravimo, dokler se 

to dogaja samo drugim, največji problem pa to postane, ko se dotakne tudi nas. 

V šole bi lahko poslali tudi kakšne prometne načrtovalce, ki znajo ceste speljati tako, da jih niti 

genialni Einstein ne bi mogel dojeti, pa kakšne graditelje cest in druge »aneks« cestne izvajalce, ki 

cesto naredijo tako slabo, da je že kot nova podobna slabo vzdrževani, nekaj desetletij stari 

prometnici. Mogoče bom nekoč uspel doumeti, zakaj jim pri vsem tem znanju in tehnologiji nikoli ne 

uspe »ujeti« enak nivo med asfaltno površino in kanalizacijskim jaškom! 

Vse skupaj se potem skuha v godljo, ki ji danes pravimo slovenske cestnoprometne razmere. Mladi 

vozniki prihajajo iz avtošol polni znanja in optimizma, a jih cesta in preostali vozniki zelo hitro 

prevzgojijo v sebi enake. V negativnem smislu, seveda. Če bomo uspeli doseči, da se bodo mladi 

zavedali, kolikšno gorje prinaša alkohol za volanom, smo naredili prvi korak v smer, da bomo lahko 

nekoč, v neki idilični prihodnosti, malce bolj varni na cesti. Do takrat pa ...« 
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ČLOVEK – DEJAVNIK PROMETNE VARNOSTI 

Problemi cestnega prometa so bili najprej predvsem tehnološke narave: izgradnja zanesljivih, 

gospodarnih, varnih in udobnih vozil, uporabnih na tedanjih cestah, in seveda izgradnja slednjih. 

Človek je tedaj deloval v neposrednem stiku z okoljem, takojšnja povratna informacija, ki jo je ta stik 

omogočal, pa mu je takoj povedala ali dela prav ali narobe. Razvoj tehnologije je človeka odrešil 

večine neposrednega fizičnega napora, elektronska revolucija pa še nekaterih miselnih nalog. Če so 

pozitivni učinki omenjenih sprememb očitni (npr. hitrost in udobnost gibanja), pa so to tudi 

pomanjkljivosti, predvsem še vedno nizka stopnja prometne varnosti, onesnaženje okolja, hrup, ipd. 

Obenem je razvoj pometa privedel do odložene ali zmanjšane povratne zveze ob različnih manevrih. 

Celo nekatera nevarna vedenja, npr. prekratka varnostna razdalja, so pogosto nagrajena, varna 

vedenja pa kaznovana (npr. z občutkom, da smo prepočasni). Jasna je tudi povezava med hitrostjo in 

prometnimi nesrečami. To je sicer razumljivo, saj so ljudje biološko uravnani na hitrost pešačenja, tj. 

do 10 km/h, ne pa na deset ali večkrat višje hitrosti. Zaradi tega se preprosto ne morejo vedno 

pravočasno odzvati na zahteve razmer. Delovanje in zmogljivosti naših čutil ter zmožnost odzivanja 

nista prilagojeni novim razmeram (pomanjkljiva zaznava visokih hitrosti, neprilagojen nočni vid, ipd.). 

Pri obravnavi prometnega okolja se psihološkemu vidiku ne moremo odreči, saj šele človek v 

interakciji s tako ali drugače oblikovanim okoljem pokaže njegove prednosti ali pomanjkljivosti. Tako 

vse dosedanje raziskave ugotavljajo prevladujočo vlogo človeškega dejavnika v povzročanju nesreč, 

po nekaterih ugotovitvah (Rumar, 1985) je človek odgovoren za več kot 90% nesreč. V približno 57% 

nesreč je človek edini vzrok, 44% nesreč pa bi se dalo preprečiti, če bi odpravili bodisi okvaro na 

vozilu ali ustrezno uredili okolje.  

Kakor je po spoznanjih vrste neodvisnih raziskav človek glavni dejavnik nastanka nesreč, se skoraj 

samodejno ponuja težnja po njegovem »izboljšanju«, prav tako tudi  zato, ker so se mnogi inženirski 

posegi izkazali za premalo učinkovite.  

Rasmussen (1987) je pri preučevanju človeškega spoznavnega nadzora postavil hierarhični model 

odločevalskega procesa. Razlikuje tri vrste vedenja, ki jih nadzirajo različni spoznavni mehanizmi: na 

spretnostih, na pravilih ter na znanju temelječe vedenje. Na prvi ravni poteka vedenje samodejno. 

Informacija sproži dejavnost, ne da bi bil potreben izrecen premislek o njenem pomenu in 

odločevalčevih ciljih (npr. prestavljanje v nižjo prestavo pri vožnji v hrib). Na pravilih temelječe 

vedenje nadzirajo pravila in izkušnje. Vedenje sedaj več ni samodejno, ampak ustrezen znak sproži 

prepoznavo in posledično naučeno pravilo, ki določa aktivacijo določenega vedenja. Med obema 

omenjenima ravnema ni ostrega prehoda in ustrezata znanim razmeram. Učinkovito delovanje v 

novih razmerah zahteva globlje razumevanje njihove narave in izrecno upoštevanje ciljev in 

možnosti. Oblikujejo se miselni modeli odnosov v okolju. Razvrstitev prometnih nalog po 

Rasmussenovim modelom vidimo v spodnji tabeli. 
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 Strateške Taktične / maneverske Operacijske / nadzorne 

Znanje Znajdenje na 
neznanem območju 

Nadzor drsenja Začetnik na prvi vožnji 

Pravila Izbira med znanimi 
potmi 

Prehitevanje drugih vozil Upravljanje neznanega 
vozila 

Spretnosti Pot, ki se uporablja pri 
vsakdanji vožnji 

Vožnja skozi znano 
križišče 

Obvladovanje vozila na 
ovinkih 

 

Voznikove zmogljivosti za predelavo obvestil so omejene. Lahko rečemo, da ima ta zmogljivost tako 

svojo zgornjo kot tudi svojo spodnjo mejo. Človeški živčni sistem najbolje deluje v vmesnem obsegu. 

Tako prekoračitev zgornje, kot ne doseganje spodnje meje lahko povzročita prekinitev normalnega 

delovanja možganov. Z obema možnostima se srečujemo med vožnjo.  

Čutno preobremenitev lahko povzročata bodisi hitrostni stres ali obremenitveni stres. Pri prvem gre 

za stopnjo, s katero dražljaji delujejo na čutila, oz. za hitrost prihajanja obvestil. Drugi se nanaša na 

število neodvisnih virov obvestil, npr. prometnih znakov, drugih vozil, cestišča, kazalnikov v vozilu, 

ipd. Med vožnjo samo sta oba običajno tesno povezana. Višja hitrost ob več virih obvestil ni isto kot 

enaka hitrost ob posameznem viru ali nižja ob enakem številu virov. Križišča predstavljajo velik vir 

obremenitvenega stresa (npr. potreben pregled nad širšim območjem, posebno ob zavijanju), o 

čemer priča nesorazmerno veliko nesreč, ki se v njih pripetijo. Nekatere raziskave pa celo ugotavljajo, 

da vozniki veliko previdneje pristopajo k zelo prometnim nepreglednim križiščem, kot pa k tistim, kjer 

je promet redek. Objektivno zahtevnejša križišča so torej dejansko varnejša. Vozniki najverjetneje 

podcenjujejo nevarnost trčenja v bolj varnih križiščih in se v njih manj ustrezno vedejo.  

Po drugi strani pa se čutna podobremenitev nanaša na voznikovo zaznavo redkih, nerednih in 

nejasnih obvestil v enoličnem in dolgočasnem okolju. Zamislimo si samo vožnjo po pusti ravni cesti, 

po možnosti ponoči. Upadanje budnosti razlagata med drugimi tudi teorija pričakovanja in teorija 

vzburjenosti. Po prvi nižja pogostost signalov zniža opazovalčeva pričakovanja, in je zato manj 

pozoren. Druga govori o upadu vzburjenosti, kadar iz okolja prihaja premalo dražljajev, kar ponovno 

vpliva na znižanje pozornosti. Vse kar dviga raven čutnega vnosa, vpliva tudi na večjo budnost.  

Vse omenjeno torej pomeni, da mora prometni sestav glede količine obvestil, ki jih posreduje vozniku 

ostajati v določenih mejah. Ne sme biti prebogat in ne prereven z obvestili in čim bolj prilagojen 

trenutnim potrebam prometnega udeleženca.  

Osebnost in prometna varnost 

Če vemo, da je človek glavni povzročitelj prometnih nesreč, se pojavi vprašanje kakšni so ljudje, ki jih 

predvsem povzročajo. Zelo pripravno bi bilo, če bi lahko že vnaprej, pred povzročitvijo nesreče, izločili 

vse slabe voznike, vse tiste, ki utegnejo ogroziti sebe in/ali druge. Kar precej truda je bilo vloženega v 

iskanje rešitev v okviru pojma »nagnjenost k nesreči« v smislu nekakšne osebnostne lastnosti, ki bi se 

naj pojavljala ne glede na okoliščine oz. pod prepričanjem o prevladi dednosti v oblikovanju 

človekovega vedenja. Vendar raziskave niso mogle najti razlogov v osebnostnih lastnostih 

posameznikov, čeprav je bila nagnjenost k nesrečam sicer statistično dejstvo. Raziskovalci sklepajo, 
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da je seznam osebnostih lastnosti, ki so povezane s to nagnjenostjo, tako obsežen in raznolik, da 

nikakor ne gre za enoten tip posameznika.  

Upoštevati moramo tudi dejstvo, da so nesreče po opredelitvi slučajni, nenamerni dogodki. Prav 

zaradi dejavnika slučajnosti so povezave in osebnostnimi lastnostmi in udeležbo v nesreči nizke. Še 

tako k nesreči nagnjen posameznik, je ne bo nujno povzročil med vsako vožnjo. Po drugi strani pa je 

človeško vedenje v veliki meri tudi situacijsko pogojeno. Vsaka nesreča tako predstavlja interakcijo 

varnih in/ali nevarnih dejanj, odvisnih od posamezne situacije in od posamezne osebe (Trimpop, 

1994). 

Vendarle pa lahko izpostavimo nekaj značilnosti voznikov, ki so bolj ali manj povezane s prometnimi 

nesrečami. Poudariti je potrebno, da so te zveze statistične in praviloma nizke, kar pomeni, da se ne 

bodo uresničile pri večini posameznikov, ki sodijo v posamezno kategorijo ali ki majo bolj izraženo 

neko lastnost. Pri demografskih značilnostih se pokaže, da je voznikova starost povezana s 

povzročanjem nesreč, spol pa ne. Glede na število prevoženih kilometrov imajo največ nesreč mladi 

in stari vozniki, najmanj pa tisti srednjih let. Manj nesreč imajo tudi poročeni vozniki. Ne glede na 

starost pa imajo manj izkušeni vozniki več nesreč. Fizično prizadeti vozniki so manj udeleženi v 

nesrečah od ostalih voznikov, zato so pa bolj udeleženi bolni vozniki.  

Obsežne raziskave (Quenault, 1967) razlik med dobrimi in slabimi vozniki so ob primerjavi voznikov z 

in brez nesreč pokazale, da so razlike le v značilnosti njihove vožnje. Dobri in slabi vozniki so se 

razlikovali po: 

- razmerju med pogostostjo uporabe ogledala pri manevru in številom manevrov, 

- razmerju med številom prehitevanj in številom, ko je bil voznik prehiten, 

- številu nepotrebnih manevrov, 

- številu tveganj, tj. vedenj, ki so vodila k nujnemu zaviranju ali neizvajanju nekega dejanja. 

 

Razlike so vodile k razvrstitvi voznikov v štiri skupine: varne, nepremišljene, razkrojene dejavne in 

razkrojene nedejavne voznike. Medtem ko varni vozniki niso tvegali ali izvajali nepotrebnih 

manevrov, so nepremišljeni vozniki sicer pretežni del časa vozili pravilno, toda od časa do časa so le 

napačno presojali, kar je vodilo k tveganju. Predvsem se je napačno presojanje pojavljajo pri 

prehitevanju in vožnji mimo drugih.  

Razkrojeni vozniki so se manj zavedali ustreznih obvestil, kot bi bilo potrebno za varno vožnjo. 

Redkeje so uporabljali ogledalo, niso se ozirali na križišča pri vožnji po glavni cesti (gledali so le 

naravnost naprej), slabo so predvidevali bodoče razmere na cesti, ipd. Po tveganju so se obnašali, kot 

da ni bilo nič, čeprav so bili opazovalci preplašeni. Razkrojeni dejavni vozniki so tvegali aktivno in 

zavestno (npr. prehitevali v nevarnih okoliščinah), nedejavni pa so tvegali enostavno zato, ker so 

vztrajali pri vedenju, ki ni več ustrezalo razmeram.  

Raziskovalci ugotavljajo tudi, da ljudje, ki kršijo prometne predpise, kršijo tudi druge družbene 

norme. Tvegana vožnja je le ena od pojavnih oblik njihovega neprilagojenega načina življenja. 

Raziskave so pokazale, da je vsakodnevna vožnja voznikov, ki so že povzročili nesrečo, bolj tvegana 

kot vožnja voznikov, ki v nesreči še niso bili udeleženi. Nekateri celo trdijo, da ljudje vozijo tako, kot 
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živijo. Če so v zasebnem življenju previdni, strpni in skrbijo za druge, bo tudi vožnja odražala njihov 

stil življenja. Človek, ki je povsod v življenju neuspešen, želi postati »nekdo« z vožnjo, ki se kaže v 

poudarjanju moči, hitrosti in videza vozila, ter v zanemarjanju varnosti. Neuspešen človek lahko 

poskuša premagati svoje težave s pomočjo alkohola in drugih sredstev. Ljudje, ki imajo kakršnekoli 

težave (npr. medosebni odnosi, družina, delo, zdravje), so v tem obdobju veliko bolj nagnjeni k 

nesrečam kot drugače.  

Zaznavanje prometnih znakov 

Prometni znaki ponujajo opozorila, prepovedi, vodenje in druga potrebna obvestila, s katerimi 

olajšujejo ali omejujejo vožnjo. Simbolični sistem evropskih prometnih znakov vkodira kategorijo, ki ji 

znak pripada, v njegovo obliko. Tako so npr. opozorilni znaki trikotni, znaki prepovedi okrogli in znaki 

vodenja pravokotni. Znaki različnih kategorij se razlikujejo tudi po barvi in velikosti. tako lahko voznik 

uvrsti prometni znak, še preden ga je v celoti zaznal. Prometni znaki so učinkoviti le, če jih voznik 

razume in če sporočilo vpliva na njegovo vedenje. Mnoge raziskave so pokazale, da si vozniki različno 

zapomnijo različne prometne znake. V poskusih, ko so voznike zaustavili, potem ko so se vozili mimo 

posameznega prometnega znaka, so ugotovili, da je 75 do 80 % voznikov pravilno obnovilo znak za 

omejitev hitrosti, znak za splošno nevarnost ali prehod za pešce pa le 18 %.  Razlike so razlagali z 

motivacijskimi dejavniki in učenjem, oz. različnimi posledicami kršitve različnih znakov ter njihovo 

različno pogostostjo. Najverjetneje si vozniki vzpostavijo subjektivno lestvico pomembnosti znakov, ki 

določa različno stopnjo njihove zaznave.  

Raziskava vpliva različnih kategorij znakov, ki zahtevajo enako vedenje (Lajunen, Hakkarainen in 

Summalo, 1996) je pokazala, da ima izrecno sporočilo na znaku večji vpliv na voznika. To je npr. 

zaznano pri pravokotnem znaku, ki označuje začetek naselja in znaku za omejitev hitrosti, ki 

neposredno sporoča omejitev hitrosti.  

Znaki naj bi pripravili voznika na vedenjske zahteve, ki jih zastavlja potek ceste oz. razmere na njej. 

Spodbudili naj bi potrebni motorični odziv. Prej ko voznik vidi znak, več časa bo imel na razpolago za 

predelavo informacijo in ustrezno ukrepanje. Toda znani so rezultati mnogih raziskav, da si vozniki ne 

zapomnijo vseh znakov enako dobro, oz. da jih nasploh slabo obnavljajo. Prav tako se je pokazalo, da 

izkušeni vozniki redkeje osredotočajo pogled na znake v primerjavi z neizkušenimi (Crundall in  

Underwood, 2001). Ugotovitev, da vozniki lahko spremenijo vedenje, ne da bi se spomnili znaka 

morda kaže na drugačno, nezavedno predelavo obvestil oz. nezavedno pripravljalno funkcijo 

prometnih znakov. Avtorji navajajo tudi, da se ta proces razvija z naraščajočo izkušnjo.  

Obveščevalni znaki lahko prinašajo tudi zmedo, kadar se ne skladajo z ustaljenimi pričakovanji. To 

lahko vodi v nepričakovane manevre voznika, ki ni povsem gotov, kako bo prišel na cilj. Podobno 

zmedo lahko vnašajo znaki, ki dajejo nepopolno obvestilo ali ga podajajo na neobičajen način.  

Znaki na neki cesti oblikujejo sistem in jih moramo upoštevati kot celoto. Zato ni vseeno kako in kje 

so postavljeni in koliko se jih pojavlja naenkrat. Vse prepogosto so postavljeni ob točkah največje 

obveščevalne obremenitve, npr. ob križiščih. Predstavljati morajo nepretrgan sestav in voznika 

vnaprej pripravljati na odločitve. Ker lahko voznik kak znak tudi spregleda, mora biti vnaprejšnjih 

obvestil več. Sporočila znakov morajo biti usklajena z drugimi viri, npr. zemljevidi in med seboj. 
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Posebej pozorno morajo biti označene zahteve po neobičajnih ali nepričakovanih manevrih (npr. 

prepoved vožnje po cesti, po kateri je bilo prej to možno).  

 

TEORETIČNE RAZLAGE VEDENJA VOZNIKOV  

Klasični inženirski pristop, ki meni, da varnost neposredno narašča s tehničnimi izboljšavami, je sicer 

prispeval pomembne izboljšave, a ni zmogel pojasniti vseh dogajanj na cesti. V zadnjih letih se vse 

bolj uveljavljajo interakcijski modeli, ki različne prvine prometnega sestava obravnavajo v njihovi 

medsebojni zvezi. Summala (1997) je tako postavi hierarhično teorijo vedenja voznika, kjer navaja, da 

voznik rešuje hierarhično povezane naloge od enostavnih do izjemno zapletenih. Na najnižji ravni so 

to vodenje vozila, upoštevanje pravil, izogibanje oviram, ipd. Kratkoročna in dolgoročna izbira poti, 

izbira vozila, uporaba varnostnih pripomočkov in  spremljanje osnovnih nalog potekajo na naslednji 

višji ravni. Na najvišji ravni so naloge, ki ne potekajo samodejno in vključujejo presojo in odločanje, 

kar zahteva stalno pozornost, nadzor delovanja samodejnih funkcij in ukrepanje. Mnoge voznike 

zavede prav enostavnost upravljanja vozila, da ko to poteka samodejno, na znanem območju, z 

znanim avtom in spregledajo opozorilo, da postajajo razmere izredno zapletene in je potrebno 

ukrepati.  

Teorija homeostaze tveganja 

Wilde (1994) ponuja idejo, da je stopnja nesreč izid samouravnavajočega se proces povratne zveze. V 

osnovi teorija homeostaze trdi, da so ljudje pri vsaki dejavnosti pripravljeni sprejeti neko subjektivno 

določeno raven tveganja oz. ogrožanja svojega zdravja, varnosti ali drugih zadev, ki jih cenijo, v 

zameno za koristi, ki jih ta dejavnost prinaša. Ljudje stalno ocenjujejo količino tveganja, ki naj bi mu 

bili izpostavljeni. Primerjajo jo s sprejemljivo ravnijo in skušajo čim bolj  zmanjšati razlike med obema. 

Če je subjektivna raven tveganja nižja od še sprejemljive, bodo povečali izpostavljenost nevarnosti in 

obratno. Ciljna raven tveganja je tista, pri kateri je razlika med koristmi in stroški največja. Čeprav 

obstajajo primeri, ko ljudje težijo k tveganju, pa gre za praviloma za pasivno sprejemanje nujnih 

posledic izbire dejavnosti. Kadar so pričakovane koristi tveganega vedenja visoke in pričakovani 

stroški razmeroma nizki, bo ciljna raven tveganja visoka. Ljudje ne težijo k ničelni ravni tveganja, saj 

absolutna varnost ne nudi nobene koristi razen same sebe. Ljudje ne razmišljajo neprestano o 

nevarnosti, saj bi bilo to paranoično. Zaznana raven tveganja bo vedno odvisna od njihovih izkušenj z 

neko dejavnostjo ali dogajanji, od ocene trenutnih razmer in od stopnje zaupanja v lastne zmožnosti 

za obvladovanje razmer.  

Ugotovitve raziskav podpirajo omenjeni model. Tako so se vozniki ob uvedbi ABS zavornega sistema 

vedli v nasprotju z osnovnimi pričakovanji razvijalcev sistema. Znižano tveganje zaradi izboljšave 

vozila so prilagodili ciljnemu tveganju z manj varno vožnjo. Izgube zaradi nesreč in vedenje voznikov 

naj bi bila vzajemno povezana v zaprtem uravnalnem krogu, z ravnijo sprejemljivega tveganja kot 

zunanjo nadzorno spremenljivko. Za doseg večje varnosti torej niso dovolj zgolj tehnične ali 

tehnološke rešitve, saj gre za celovit sistem, v katerem se posamezne sestavine odzivajo druga na 

drugo in v spremenjenih pogojih delujejo drugače.  
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Fuller in Santos (2002) sta ponudila vmesniški model vožnje, naloge in zmožnosti. Vožnjo opisujeta 

kot dinamično nadzorno nalogo, med katero mora voznik izbirati ustrezne informacije iz okolja 

(predvsem vidne), da bi se lahko odločal in izvedel ustrezne nadzorne odzive, s katerimi bi dosegel 

varno gibljivost. Ključni dejavniki so pri tem okolje, ki ga sestavljajo fizični in cestni pogoji (površinska 

sprijemnost – adhezija in vidnost), drugi prometni udeleženci in informacijska kazala, nadzorne in 

delovne značilnosti vozila. V to nalogo voznik prinaša svoje konstitucionalne značilnosti, znanje, 

spretnosti in svojo kompentenco. Na njegovo učinkovitost bodo v vsakem trenutku vplivali človeški 

dejavniki (npr. utrujenost, čustva, stres, zdravje, motnje, droge, ipd.) in določali njegovo zmožnost. 

Upoštevaje oba vidika dobimo enostaven model vmesnika med zahtevami naloge in voznikovo 

zmožnostjo. Kadar zmožnost presega zahteve naloge, bo voznik vozil varno, če pa zmožnost ne 

presega zahteve naloge, nastopita trk ali izguba nadzora. Fuller meni, da vozniki večino časa vozijo 

tako, da bi dosegli želeno gibljivost in potovalne cilje ob zagotavljanju težavnosti naloge v 

sprejemljivih okvirjih. Dinamična interakcija voznika z razvijajočim se cestnim in prometnim 

scenarijem določa objektivno težavnost naloge, njena zaznava pa se primerja z voznikovo ciljno 

težavnostjo. Posledično voznik prilagaja vožnjo želeni ravni težavnosti. Posledice tega pristopa so 

sledeče: 

- varnost bo ogrožena, če nastopi neskladnost med zaznavno težavnostjo voznikove naloge in 

njeno objektivno težavnostjo, tako da voznik podcenjuje stvarno težavnost naloge, 

- če voznik lahko poveča hitrost, ne da bi povečal zaznano težavnost naloge, bo to storil, 

- kjer so pogoji taki, da zahteve naloge presegajo voznikovo zmožnost in ne more storiti 

ničesar, da bi te zahteve zmanjšal ali povečal svoje zmožnosti, se bo tem pogojem skušal 

izogniti. 
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Model odločanja na osnovi prepoznave 

Voznik med vožnjo sprejema niz odločitev o raznih manevrih, hitrosti, ipd. Od odločitev je odvisno 

njegovo ravnanje in posledice slabe odločitve so lahko tragične. V zadnjih desetih letih so nastale 

sodobne teorije odločanja, med njimi pa je najbolj znan model odločanja na osnovi prepoznave, 

kateri se lahko aplicira tudi na cestni promet.  

Odločevalci, torej tisti, ki se odločajo, naj bi presojali naravo razmer s pomočjo primerjanja s 

podobnimi, že doživetimi razmerami. Na osnovi te presoje izberejo razmeram ustrezno dejavnost. 

Soočeni z novimi razmerami uporabljajo spomin na neke prejšnje razmere in ustvarijo poskusno 

predstavo novih razmer. Predstava razloči opažene podatke, oblikuje pričakovanja o bodočih 

dejavnostih in določi omejitve o tistih značilnostih razmer, ki morda ne bodo zaznane. Predstavo 

razmer neprestano preverjamo z novimi podatki. Tisti, ki se skladajo s predvidevanji, so ključni za 

napovedovanje bodočih dogodkov in za sklepanje o značilnostih dogodka, ki niso bile zaznane. 

Neskladni podatki lahko bodisi izboljšajo predstavo ali pa nakažejo, da jo je potrebno v celoti 

zamenjati.  

Ta proces imenujemo odločanje na podlagi prepoznave (Klein, 2002). Sestavljajo ga trije koraki: 

prepoznava razmer, zaporedna ocena izbir in miselna simulacija. V prvem koraku odločevalec 

prepozna (razvrsti) razmere kot znane ali nove. Proces temelji na prepoznavi, saj je le-ta njegova 

ključna značilnost. Znane (tipične) razmere vodijo do znanih (tipičnih) dejanj, novega pa predstavljajo 

nov izziv, s katerim se ni možno spoprijeti z uporabo starih veščin. Da bi prepoznal razmere in 

usmerjal izbiro ustreznih dejanj, odločevalec prepoznava kritične znake, ki označujejo vrsto razmer in 

vzročne dejavnike, ki pojasnjujejo kaj se dogaja in kaj se bo pripetilo. Na tej osnovi si zastavi verjetne 

cilje (ki jih je v danih razmerah možno doseči) in nadaljuje z izbiro ustreznih dejanje glede na svoje 

cilje in pričakovanja. V naslednjem koraku odločevalec eno za drugo presodi možnosti delovanje, 

dokler ne najde zadovoljitve. Dejavnosti izbere iz dejavnostnega niza, v katerem so urejene po svoji 

tipičnosti, od najbolj do najmanj tipične. Zadovoljivost posamezne dejavnosti presodi v procesu 

miselne simulacije. Miselno simulira predvidene zaporedne korake, njihove možne izide, verjetne 

težave in možnosti njihovega razreševanja. Kot rezultat simulacije odločevalec dejavnost bodisi 

izvede, preoblikuje ali pa zavrne in se usmeri na naslednjo v nizu. Model je opisen, to pomeni, da ne 

predpisuje načina odločanje, ampak opisuje njegov dejanski potek pri strokovnjakih na nekem 

področju. Opisuje, kako se ti ljudje učinkovito odločajo pod vplivom stresa. Osredotočanje na kritične 

znake in prepoznava vzročnih dejavnikov zmanjšata informacijsko preobremenitev in občutek zmede, 

ki paralizira začetnike. Model poudarja ključno vlogo znanja in izkušenj na danem področju. 

Odločanje brez tega ni učinkovito. Kritična lastnost odločanja strokovnjakov v stresnih razmerah torej 

niso nadpovprečne analitične ali računske spretnosti, ampak boljše razlikovanje, zastavljanje 

verodostojnih ciljev, boljše analogije med razmerami, zamišljanje bogatejšega možnega poteka, 

izmišljanje ustreznih delovanj in hitrejša prepoznava neustreznih.  

Teorija odločanja na osnovi prepoznave govori o odločanju izkušenih odločevalcev in ne o odločanju 

začetnikov – v našem primeru so to izkušeni vozniki. Bogate izkušnje jim omogočajo prepoznavo 

kritičnih znakov, ki nato usmerjajo njihovo ravnanje. Preprosto povedano, izkušen voznik v kritičnih 

razmerah (npr. pri prehitevanju , zavijanju, ipd.) ne bo tehtal različnih alternativ in se nato za eno 

odločil, ampak bo preprosto vedel, kaj mora storiti (npr. ustaviti, spremeniti smer, ipd.). Kadar bo šlo 
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za povsem nove razmere, ki jih še ni izkusil, bo v mislih preigral možne posledice dane akcije in če bo 

zamišljena simulacija uspešna, bo tako tudi deloval. Uspešno odločanje je torej odvisno od izkušenj, 

kar pa je znano tudi iz prometne prakse. Trening varne vožnje omogoča npr. pridobivanje kritičnih 

izkušenj (npr. manevriranje po poledeneli cesti) na varen način.  

Model odločanja na osnovi prepoznave 

 

Vozniški model izogibanja nevarnosti 

Fullerjev (1984) model izogibanja nevarnosti nakazuje kaj bi lahko bili kritični znaki, prepoznava 

katerih je osnova za taka ali drugačna vedenja voznika. Po tem modelu naj bi se voznik med vožnjo 

trudil, ne le da pride na cilj, ampak tudi, da se izogne neprijetnim dražljajem in situacijam. Dražljaji na 

poti so redko sami po sebi neprijetni, ampak postanejo taki ko rezultat interakcije med tem, kar 

voznik počne in značilnostmi samih dražljajev. Praviloma je lastna aktivnost voznika tista, ki določa ali 

bo njegova interakcija z okoljem neprijetna. Dražljaji imajo torej le potencial neprijetnosti. Ko je 

podan razlikovalni dražljaj (npr. prometni znak, dež, ipd.) za nek ovirajoči, potencialno neprijetni 

dražljaj (npr. oster ovinek, poledenelo cesto, zožitev), lahko voznik bodisi naredi vnaprejšnji izogibalni 

odziv, ki če je uspešen, prepreči ali nevtralizira potencialni neprijetni dražljaj, ali pa se ne odzove oz. 

se odzove neustrezno. Ker povezava med razlikovalnimi in neprijetnimi dražljaji ni popolna, neprijetni 

dražljaj (npr. drsenje) ne bo nujno sledil neustreznemu odzivu. A če sledi, mora voznik narediti 

odločeni izogibalni odziv, ali pa pride do nesreče. Bolj, ko so izogibalni odzivi odloženi, večja je 

verjetnost nesreče, saj je vedno manj časa za ukrepanje, ukrep sam je pa bolj silovit (npr. naglo 

zaviranje). Voznik se mora naučiti povezati razlikovalni in neprijetni dražljaj, kar pa ni vedno lahko, saj 

neupoštevanje razlikovalnega dražljaja ne vodi vedno v nesrečo.  
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Vozniški model izogibanja nevarnosti

 

 

Rumarjev model voznikovega vedenja 

Rumar (1991) je opredelil enostaven model voznika, ki naj bi upošteval vsaj nekatere od spoznavnih 

omejitev. Model kaže kako dražljaji iz okolja vplivajo na različna čutila, in zaporedje sit določa, katera 

informacija bo uporabljena in katera ne. Le najpomembnejši del obvestil bo prešel omenjeni kanal in 

postal zunanja osnova za odločitve. Na omenjene osnovne funkcije vplivajo različne višje, npr. naši 

motivi. Motivacija in izkušnje vplivajo na raven in smer pozornosti ter na pričakovanja. Tri sita 

predstavljajo značilne omejitve, ki lahko vodijo v napake, neželena vedenja in končno do nesreče.  

Tri sita nakazujejo tri značilne napake. Fizična sita so dana z naravo okolja (npr. ovire za razgled, hrup, 

ipd.) in jih je treba čim več odstraniti, da vozniku vsaj omogočimo, da zazna in presodi razmere. 

Zaznavno sito je odvisno predvsem od fizioloških omejitev. Potrebujemo določene najmanjše 

(pražne) količine energije, določene najmanjše razlike med njimi, da bi jih lahko zaznali oz. razlikovali. 

Delovanje tega sita je očitno med nočno vožnjo, pri zaznavi hitrosti nasprotnih vozil ali pa lastnega 

vozila, ipd.  

Spoznavno sito je bolj odvisno od motivov, izkušenj in pričakovanj. Pomemben dejavnik je 

pomanjkanje povratne zveze. Njegovo delovanje je očitno pri zaznavi in vplivu prometnih znakov, pri 

vedenju v križiščih, predvidevanju gibanja drugih udeležencev v prometu, oceni nevarnosti, 

sprejemanju varnostnih ukrepov, ipd. Vozniki zaznavajo in si zapomnijo prometne znake glede na 

pomembnost, ki jim pripisujejo. Ta je določena z izkušnjo. Znak za splošno nevarnost navadno 

prevozijo brez potrebe po kakršnemkoli odzivanju in se zato njegova pomembnost zniža. Vedeti 

moramo tudi, da sta istočasno lahko učinkovita največ dva prometna znaka. Če jih je na nekem mestu 

preveč, bodo samo prispevali k voznikovi preobremenitvi, koristili pa mu ne bodo. Namesto znakov 
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vozniki pogosto uporabljajo druga, bolj naravna obvestila. Med njimi je pogosta tako imenovana 

psihološka prednost (Bole, 1998). Nanaša se na prednost, ki jo vozniku »dajejo« nekatere značilnosti 

ceste in njene okolice, tj. nekakšni naravni znaki, ki so lahko v nasprotju z formalnimi, tj. s 

prometnimi znaki, ki označujejo ta del ceste. Nekatere ceste imajo psihološko »višji status« kot ostale 

in vozniki, ki vozijo po njih bodo prepričani v to, da imajo v križišču prednost. To neformalno statusno 

razliko povzročajo dejavniki kot so: širina ceste (zadostuje že razlika 20 cm), cesta, ki gre naravnost, 

gostota in hitrost prometa (zadostuje že razlika 20 vozil na uro), osvetljenost, prisotnost trgovin, ipd. 

Čim več teh dejavnikov usklajeno deluje, tem pomembnejši je status poti in njena psihološka 

prednost. Pomanjkanje usklajenosti s formalno prednostjo predstavlja pomemben dejavnik 

povzročanja nesreč in zato ne čudi količina nesreč v križiščih.  

Med protiukrepi, ki izhajajo iz zgoraj omenjenih dejavnikov, sodijo naslednji: 

- prilagajanje okolja človekovim omejitvam (npr. osvetljevanje cest), 

- seznanjanje prometnih udeležencev s temi omejitvami in omogočanje, da jih varno izkusijo med 

usposabljanjem, 

- nudenje povratnih zvez, ki jih promet navadno ne omogoča, 

- spreminjanje voznikovih vredno in stališč do varnosti v prometu.  

Zaznava lastne hitrosti navadno poteka predvsem na podlagi navideznega gibanja pokrajine v vidnem 

polju. Zdi se, kot da premikajoče se slike izhajajo iz neke točke pred nami (žarišče širjenja) in se 

najprej počasi, nato pa vse hitreje premikajo mimo nas. Večino tega gibanja zaznamo z obrobnim 

vidom. Raziskave so pokazale, da vozniki pri zmanjševanju hitrosti podcenjujejo svojo hitrost, pri 

pospeševanju pa jo precenjujejo. Vozniki so v obeh primerih izbrali hitrost, ki je bil med začetno in 

zahtevano. Omeniti moramo še pojav prilagoditve, saj dlje kot voznik vozi z neko hitrostjo, bolj se je 

privadi in večja napake dela pri ocenjevanju kasnejših hitrosti. Zdi se mu npr., da pri znižanju hitrosti 

vozi veliko počasneje kot sicer. Posledice takšnega mišljenja na varnost v prometu si lahko 

predstavljamo. 

Vrsta raziskav je tudi opozorila na dele vidnega polja, ki jih voznik predvsem opazuje. Spremembe v 

vidnem vzorcu lokacij in povečanje njihove gostote v teku časa kažeta, da izkušnja igra pomembno 

vlogo v določanju opazovanja. najprej vozniki opazujejo široko območje, ko pa poznajo cesto se 

osredotočijo na veliko manjše območje. Ker se mora voznik, ki poti ne pozna, opreti predvsem na 

prometne znake, morajo biti ti ustrezno razporejeni, oz. sovpadati z voznikovim opazovanjem. Voznik 

z obrobnim vidom nadzoruje druga vozila in robne oznake voznega pasu. Zato je pomembno, da so te 

lahko opazne, saj je obrobni vid manj oster. Pomembne so tudi razlike med začetniki in izkušenimi 

vozniki. V teku prvih ur voznik pregleduje široko območje, tudi točke visoko nad obzorjem. Po 

približno mesecu dni izkušenj so navpična osredotočanja bolj omejena, vodoravna pa bolj raznolika. 

Po treh mesecih so bolj osredotočena na žarišče širjenja ceste, voznik pa se veliko bolj zanaša na 

obrobni vid, s katerim nadzira stranski položaj vozila. Z  nabiranjem izkušenj se voznik vse bolj 

osredotoča na manjše območje. Začetniki gledajo bliže in bolj desno pred vozilom v primerjavi z 

izkušenimi vozniki. Pogosteje opazujejo robnik za oceno položaja vozila, spregledujejo več prometnih 

znakov, težje prepoznajo oddaljene nevarnosti in manj pogosto gledajo v ogledalo. So še nespretni in 
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preobremenjeni s pridobivanjem vidnih obvestil. Ti rezultati kažejo, da je v teku prvih ur skoraj vsa 

zmogljivost predelave obvestil z ohranjanjem položaja vozila na cesti. S pridobivanjem izkušenj se za 

to bolj uporablja obrobni vid, voznik pa se bolj osredotoča na večjo razdaljo. Tako pridobi več časa za 

predelavo obvestil, posebno pri višjih hitrostih.  
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PSIHOAKTIVNE SNOVI  IN CESTNI PROMET 

Psihoaktivne snovi so učinkovine, ki delujejo neposredno na možgane, kemično vplivajo na prenos 

informacij med možganskimi celicami (preko nevrotransmiterjev – snovi, ki prenašajo sporočila med 

celicami v možganih) in vplivajo na duševno stanje človeka: njegovo zaznavanje, dojemanje, 

čustvovanje, razpoloženje, vedenje, doživljanje. Prav vpliv na duševnost je osnovni razlog, zakaj ljudje 

že od nekdaj uživajo te snovi. Verjetno v zgodovini ni bilo kulture, v kateri ne bi uporabljali vsaj ene, 

vendar so v skupnostih za njihovo uporabo praviloma veljala neka pravila - omejitve, ki so določala, 

kaj je sprejemljivo. 

 

Psihoaktivne snovi razvrščamo na več načinov: 

 legalne (alkohol, tobak, kofein, …) – prepovedane (marihuana, kokain, …) 

 naravne oz. rastlinskega izvora (morfij, …) – sintetične (LSD, …) 

 v medicinski rabi: DA (morfij, pomirjevala, uspavala, …) – NE (kokain, ekstazi, …) 

 po učinku: halucinogeni (LSD, marihuana, …) – depresorji oz. zaviralci osrednjega živčevja 

(alkohol, opijati, pomirjevala, barbiturati, inhalanti, …) – stimulansi (kokain, amfetamini, 

nikotin, kofein, …) 

 po načinu rabe: preko ust (alkohol, …) – njuhanje (kokain, …) – kajenje (marihuana, …) – 

injiciranje (heroin, pomirjevala, …) – inhaliranje (opijati) – preko kože (opijati) – preko 

zadnjika (opijati) 

 

V zvezi s psihoaktivnimi snovmi uporabljamo več pojmov: 

 

Raba – to pomeni na splošno uporabo teh snovi; v ožjem pomenu besede bi lahko pomenilo 

nekakšno »normalno« rabo neke od teh snovi. Je pa zelo vprašljivo, če sploh obstaja »normalna« 

raba psihotropnih snovi, oz. uporaba, ki bi bila potrebna za normalno, zdravo življenje. Seveda je v 

posebnih okoliščinah uporaba kakšne od teh snovi smiselna in šteje med normalno rabo, npr. 

uporaba morfija, kadar ga predpiše zdravnik za lajšanje hujših bolečin. 

 

Zloraba – to je raba, ki je drugačna od »normalne« oziroma predpisane (npr. uporaba uspavala ali 

opijata drugače kot predpiše zdravnik). 

 

Tvegana raba – raba neke snovi na načine in/ali v količinah, ki bo verjetno sčasoma privedla do težav 

(oz. povečano tveganje). 

 

Škodljiva raba – raba neke snovi, ko že lahko ugotovimo posledice oz. kakršne koli težave zaradi rabe 

te snovi, vendar še ni izražena zasvojenost. 

 

Zasvojenost oz. odvisnost – bolezen zaradi rabe neke od teh snovi, ko so izpolnjena vsaj 3 od 6 meril, 

ki jih je določila Svetovna zdravstvena organizacija - SZO (1. močna želja po n.pr. pitju alkohola, 2. 

težave pri obvladovanju pitja, 3. vztrajanje v pitju kljub škodljivim posledicam, 4. večje posvečanje 

pitju alkohola na račun drugih aktivnosti in obveznosti, 5. povečana toleranca, 6. telesne motnje ob 
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prenehanju pitja – t.j. abstinenčna kriza). SZO je v 90-ih letih uporabila izraz odvisnost, čeprav sedaj 

vse več strokovnjakov uporablja izraz zasvojenost, ki je bolj ustrezen, saj izraža bolezensko stanje. 

 

Izraz odvisnost se v kontekstu bolezni nekako zlorablja, saj je odvisnost človeka od marsičesa 

normalno stanje; npr. odvisni smo od zraka, tekočine, dojenček je odvisen od pomoči drugih ljudi, … - 

brez tega umremo. Zasvojenost pa je bolezen, bolezen možganov, saj  pri zasvojenih ljudeh pride po 

dolgotrajni uporabi neke snovi tako rekoč do trajnih sprememb v možganih. Ljudje, ki so zasvojeni, so 

bolniki, vendar brez snovi, s katero so zasvojeni, ne umrejo, imajo pa abstinenčno krizo, lahko hude 

težave, ki pa praviloma v nekaj dneh minejo. Človek lahko postane zasvojen s kakšno od 

psihoaktivnih snovi, lahko pa tudi z drugimi snovmi (npr. odvajala), vedenjem (igre na srečo, 

računalniške igrice, spolnost, …), s hrano, pa tudi z odnosi. 

 

Prvi stik z neko psihoaktivno snovjo – potencialno drogo je pogojen z okoljem, npr. v nekaterih 

muslimanskih državah praktično ni mogoče priti do alkohola. Na odločitev za uporabo neke snovi pa 

poleg dostopnosti vplivajo še drugi dejavniki okolja (npr. družina, vrstniki, norme v družbi, verska 

prepričanja), nekatere genetske in karakterne značilnosti, psihosocialni dejavniki, pričakovani učinek 

same snovi in še kaj. 

 

Glavni problem vseh psihotropnih snovi v zvezi s prometom je njihov takojšnji učinek na delovanje 

možganov, kar pa je po drugi strani najpomembnejši razlog, zakaj ljudje sploh uporabljajo te snovi. 

Skoraj vse te snovi zmanjšujejo zmožnost za vožnjo, zato je njihova raba pred ali med aktivno 

udeležbo v prometu tvegana in bistveno poveča možnost za nezgodo zaradi prepočasnega ali 

neustreznega reagiranja, napačne presoje situacije ipd. Zaradi takojšnjega učinka na možgane in s 

tem zmanjšane zmožnosti za vožnjo ni tako pomembno, ali gre za človeka, ki le občasno uporablja 

neko psihoaktivno snov ali pa gre za človeka, ki je zasvojen z njo. Eden in drugi ne bi smela v promet, 

če sta pod vplivom takšne snovi. Zaradi dolgotrajnih sprememb v možganih pa je človek, ki je 

zasvojen, praviloma manj zmožen za vožnjo tudi takrat, kadar ni neposredno pod vplivom neke snovi. 

 

Značilnosti voznikov, ki vozijo pod vplivom 

V okviru obsežne mednarodne raziskave so posebej preučevali tudi psihološke značilnosti voznikov, ki 

so vozili pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog (zdravila niso vključena).  

Vožnja pod vplivom alkohola / drog je povezana z nekaterimi osebnostnimi lastnostmi in potezami 

kot so iskanje dražljajev, ekstravertiranost, negativna emocionalnost, socialna odklonskost, 

impulzivnost in sovražnost, agresivnost. Nekateri vozniki, ki so vozili pod vplivom, imajo splošno bolj 

tvegan način življenja in posledično tudi bolj problemsko in odklonsko vedenje. Značilen je specifičen 

proces odločanja,ki je pogosto osnova za vožnjo pod vplivom, zmanjšana kontrola impulzov in samo-

kontrola, slabši stili spoprijemanja s stresom in frustracijami, napetostmi ter zunanji lokus kontrole. 

Veliko prekrškarjev se zdi, da ima v splošnem težke življenjske pogoje (brezposelnost, nižja izobrazba, 

neurejeni partnerski in drugi socialni odnosi itd.) in trpijo za akutnim emocionalnim stresom, ter se 

nanj odzivajo z odklonskim in družbeno manj sprejemljiv vedenjem.   
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Kljub temu, da so vozniki, ki so vozili pod vplivom, v splošnem zelo heterogena skupina, lahko 

prepoznamo nekatere skupne značilnosti 

Socio- demografske spremenljivke: večinoma moški, mladi, nižja izobrazba ali poklicna raven, nižji 

socialno-ekonomski status, samski ali ločeni; 

Spremenljivke vezane na promet: predhodni prometni prekrški (prehitra vožnja ali nepravilno 

prehitevanje); 

Navade uživanja alkohola /drog: tvegana ali škodljiva raba (glavni dejavnik tveganja), za prve 

prekrškarje je značilna pogosto zmerno pitje, uživanje drog; uživanje različnih substanc hkrati ter 

druga klinična slika; 

Osebnostne lastnosti: iskanje dražljajev ali agresivnost, splošen tvegan stil življenja, nizka 

samokontrola, slabe strategije spoprijemanja s problemi; 

Proces odločanja: odklonska stališča in odnos, slabo poznavanje problematike, premalo znanja o 

vplivu alkohola, drog, slabo zaznavanje tveganja, močan vpliv socialnega okolja, skupinskih norm in 

pričakovanj. 

Prepoznane značilnosti voznikov, ki so ponovili prekršek vožnje pod vplivom: 

Socio-demografske značilnosti: moški, mlajši, nižja izobrazbena raven; 

Spremenljivke povezane s prometom: visoko število predhodnih prekrškov, višja stopnja tveganja 

ponovitve. 

Ugotovitve raziskave kažejo, da so bila kot odločilna stališča, ki so povezana z večjo verjetnostjo 

vožnje pod vplivom alkohola stališča favoriziranja pitja alkohola (funkcije alkohola), vpliv socialnega 

okolja (vrstniški pritisk), specifične norme sprejemanja alkohola (stališča do pravil, zakonodaje), 

zavedanje tveganja in možnih posledic (permisivna stališča), pomanjkanje znanja in informacij glede 

alkohola (osnovno vedenje) ter tendenca k socialno zaželenim odgovorom.   

Osnovna motivacija za izogibanje in preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola so bili naslednji 

razlogi: strah pred priprtjem, strah pred prometno nesrečo, poškodovanje drugih in izguba 

vozniškega dovoljenja. Za ženske je bilo najpomembnejši razlog strah pred nesrečo, medtem ko za 

moške izguba vozniškega dovoljenja. Zaznana verjetnost priprtja je bila enako pomembna za vse (z 

brez, enim ali ponavljajočimi prekrški) in ni pomembno vplivala za odločitev glede vožnje pod 

vplivom. Glavna zaznana posledica priprtja ali ujetja v prekršku je bila povezana z kaznijo, imenom v 

časopisu ter kazensko kartoteko.   
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Zakonodaja  

Zakonodaja na področju vožnje pod vplivom alkohola oziroma prepovedanih drog, psihoaktivnih 

zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi je urejena medresorsko. Poudarek je še vedno bolj na alkoholu, 

materialne določbe pa vsebujejo Kazenski zakon in zakoni s področja prometne varnosti, postopke pa 

ureja prekrškovna in kazenska zakonodaja.  

 

Prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali psihoaktivne snovi povzročijo podaljšanje reakcijskega 

časa, pogosto napačne odločitve ter izjemno povečanje verjetnosti za nastanek prometne nesreče. V 

Sloveniji velja za voznike popolna prepoved vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih 

zdravil (zdravila, označena z rdečim trikotnikom, ki imajo močno psihoaktivno delovanje in 

zmanjšujejo sposobnosti voznika) ali drugih psihoaktivnih snovi, in njihovih presnovkov. 

 

Seznam nekaterih predpisov, ki vsebujejo določbe glede alkohola in prepovedanih drog, 

psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in se posredno ali neposredno nanašajo na vožnjo 

pod vplivom le-teh:  

 Kazenski zakonik (KZ-1) (Uradni list RS, št. 55/08, 39/09) 

 Zakon o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) 

 Zakon o omejevanju porabe alkohola  (ZOPA) (Uradni list, RS št. 15/03) 

 Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) (Uradni list RS, št. 108/99, 

44/00, 2/04-ZZdrI-A, 47/04-ZdZPZ) 

 Odločba o seznamu mamil (Uradni list RS, št. 5/98 (23/00 popr.), 69/98, 84/99, 108/99, 

109/10-ZVoz) 

 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 109/10) 

 Zakon o voznikih (Zvoz) (Uradni list RS, št, 109/10) 

 Pravilnik o edukacijskih in psihosocialnih delavnicah (Uradni list RS, št. 45/11) 

 Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS, št. 47/11) 

 

Zakon o pravilih cestnega prometa 

 

Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu, niti ga začeti voziti, če je pod vplivom alkohola. 

Količina alkohola v organizmu je določena s koncentracijo alkohola v krvi ali tej ustrezno 

koncentracijo alkohola v izdihanem zraku. 

 

Vozniki, ki jim je določena meja alkohola 0,0 g alkohola/kg krvi ali 0,0 promilov: 

• voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije  D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE;  

• voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za lastne 

potrebe; 

• voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago;  

• poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta poklic;  

• učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika v vožnji motornega  

vozila;  

• kandidat za voznika med usposabljanjem v vožnji motornega vozila;  
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• spremljevalec;  

• voznik začetnik;  

• voznik motornega vozila, ki nima vozniškega dovoljenja ali v vozniškem dovoljenju  

nima vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozi;  

• voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje prepoved vožnje motornega vozila ali  

mu je vozniško dovoljenje odvzeto ter voznik, ki prevaža skupino otrok. 

 

Vozniki, ki imajo lahko do vključno:  

0,5 g alkohola/kg krvi ali 0,5 promilov — ob pogoju, da ne kažejo znakov  motenj v vedenju, katerih 

posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu: 

 

105. člen ZPrCP  

(drugi odstavek ) 

 drugi vozniki 

g/kg mg/l UREDITEV PO ZPrCP 

0,00 do  

vključno 0,50 

0,00 do  

vključno 0,24 

300 € + 4 KT 

več kot 0,50 do 

vključno 0,80 

več kot 0,24 do 

vključno 0,38 

600 €+ 8 KT 

več kot 0,80 do 

vključno 1,10 

več kot 0,38 do 

vključno 0,52 

900 €+ 16 KT 

več kot 1,10 do 

vključno 1,50 

več kot 0,52 do 

vključno 0,71 
najmanj 1200 € + 18 KT  

nad 1,50 nad 0,71 

 

Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga začeti voziti, če je pod vplivom prepovedanih 

drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo 

njegovo sposobnost za vožnjo. Pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih 

psihoaktivnih snovi, je vsak voznik, pri katerem se s posebnimi sredstvi, napravami ali s strokovnim 

pregledom ugotovi prisotnost takih snovi v krvi ali slini. Kadar se s toksikološko preiskavo telesnih 
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tekočin ugotovi prisotnost prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ali 

njihovih presnovkov le v urinu, govorimo le o porabi teh snovi. 

 

VPLIV ALKOHOLA NA SPOSOBNOSTI 

Alkohol vpliva na osrednji živčni sestav. Njegov vpliv na človekovo učinkovitost je neposredno 

sorazmeren količini alkohola v krvi. Neštete raziskave so prikazale podatke, ki pričajo o večji 

verjetnosti, da bo voznik v višjo ravnijo alkohola v krvi povzročil prometno nesrečo. Tako npr. Vamoši 

(1961) navaja, da so vozniki z 1,00 ‰ alkohola v krvi bili sedemkrat pogosteje udeleženi v nesrečah, 

kot tisti z 0,3 ‰, tisti z 1,5 ‰ pa že tridesetkrat pogosteje. 

Raziskava Shinarja (1978) je pri preizkusu poklicnih voznikov pokazala, da po treh kozarcih alkoholne 

pijače niso več mogli varno voziti. Po petih pa so izgubili sposobnost jasnega mišljenja, zaznave in 

nadzora vozila.  

Zaradi neposredne povezave so v mnogih državah uzakonili najvišjo zgornjo še dopustno mejo 

alkohola v krvi. Raziskave pričajo, da človek, odvisno od telesne teže, zdravja in drugih pogojev, zelo 

verjetno ne bo zmožen za vožnjo že, če ima v krvi med 0,5 in 1,0 ‰ alkohola, povsem zagotovo pa, če 

ga ima več kot 1,0 ‰. Alkohol je nedvomno eden najmočnejših depresantov osrednje živčnega 

sestava, ki ga lahko dobimo brez recepta. Že prisotnost malih količin alkohola zniža zmožnost 

ustreznega odzivanja v nevarni situaciji. Učinki alkohola so trojni: 

- poslabšajo se vozniške sposobnosti, 

- zniža se zmožnost za presojo učinkovitosti in nadzor, 

- poveča se pripravljenost na tveganje. 

Z naraščanjem količine alkohola v krvi najprej slabijo naše sposobnosti vidnega in zaznavnega 

presojanja, nato pravilnega odločanja in splošne gibalne usklajenosti. Vse te sposobnosti so 

pomembne za varno vožnjo.  

Reakcijski časi postajajo daljši, vidna ostrina pa se poslabša že pri ravni 0,2-0,3 ‰. Pijan voznik 

spregleduje prometne znake, napačno ocenjuje oddaljenost in hitrost. Praviloma vozi tudi prehitro 

glede na pogoje cestišča. Pod vplivom alkohola nastopa pri voznikih tudi značilen pojav, imenovan 

tunelski vid. Vidno polje se zožuje in omejuje na predmete in pojave neposredno pred voznikom. 

Glede na pomembnost obrobnega vida za varno vožnjo, so posledice očitne. Vidno pregledovanje 

okolja je pri pijanem vozniku precej manj aktivno in bolj omejeno na središče ceste. Manj je pozoren 

na ostale objekte ali vozila na cesti, ima zmanjšano zmožnost za učinkovito usmerjanje pozornosti, 

ipd.  Že pri koncentraciji 0,1 ‰ se slabša koordinacija, pri malo višji pa nadzor drže in fizična moč. 

Težava pri pijanih voznikih je v tem, da se svoje pijanosti ne zavedajo, med drugim tudi zaradi vpliva 

alkohola na spoznavne zmožnosti. Pod vplivom alkohola se pojavi evforično razpoloženje in ljudje 

menijo, da so celo bolj učinkoviti kot navadno. Čutijo se močneje, ko so dejansko šibki, zmožne, ko 

njihove zmožnosti izginjajo, kar pa vse vodi v preveliko samozaupanje.  

Obstaja več znakov, ki nam povedo ali je nekdo pijan ali ne. Zmerna pijanost povzroča zatikanje v 

govoru, posebej pri težkih besedah, poslabšanje rokopisa, nezmožnost hoditi po ravni črti, ipd. 
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Pogosto ima pijan človek tudi težave, če bi ostal v pokončnem položaju z zaprtimi očmi. Pijani vozniki 

pogosto potrebujejo pomoč, da bi prišli do vozila, ko so pa enkrat v njem, se jim zdi, da je vse v redu.  

Za večino voznikov so predvsem pomembni tisti znaki pijanosti, ki jim povedo, ali je v vozilu pred 

njimi pijan ali trezen voznik. Nekaj značilnosti vožnje pijanih voznikov (tistih, ki imajo več kot 0,5 ‰ v 

krvi): zaustavljanje brez vzroka na prometnem pasu, premajhna varnostna razdalja, zavijanje s 

prevelikim polmerom, vožnja v drugo in ne v nakazano smer, vožnja po srednji črti oz. po črti, ki deli 

prometne pasove, vozilo skoraj zadane nek objekt ali drugo vozilo, počasen odziv na prometne 

signale, neprižgane luči, signaliziranje ni usklajeno z voznikovim početjem, hitre spremembe 

pospeška oz. pojemka, prepočasna ali prehitra vožnja, neustrezno ustavljanje, brezciljno zaviranje, 

nepravilno obračanje, ipd. Že posamezen znak opozarja, da z voznikom nekaj ni v redu, prisotnost 

dveh ali več od naštetih pa verjetnost še zvišuje.  

V obsežnih študijah ugotavljajo, da imajo vozniki, ki so v času prometne nezgode alkoholizirani, 11-

krat večje tveganje, da bodo povzročili prometno nezgodo in skoraj 4-krat večje tveganje za smrtno 

poškodbo kot nealkoholizirani v enako težkih prometnih nezgodah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Prekomerno pitje alkoholnih pijač povzroča številne telesne in duševne okvare. Pri tem gre lahko za 

akutno zastrupitev z alkoholom ali pa za obsežen spekter okvar, ki jih povzroča dolgotrajno čezmerno 

uživanje alkoholnih pijač. Ožje zdravstvene motnje se praviloma prepletajo z blažjimi ali hujšimi 

vedenjskimi motnjami pivca. Vrh vseh zapletov je vsekakor zasvojenost oziroma alkoholizem 

(sindrom odvisnosti od alkohola), ki predstavlja novo stanje: najrazličnejšim motnjam se pridruži 

osebnostno spreminjanje človeka v smislu blažje ali hujše ali zelo hude avto- in heterodestruktivnosti. 

 

Zasvojenost z alkoholom je v prometu tesno povezana z vožnjo pod vplivom alkohola. Slednja 

predstavlja eno od najnevarnejših posamičnih oblik nediscipline v prometu in enega od najbolj 

pogosto omenjanih in izdvajanih vzrokov prometnih nezgod. Pijanost v prometu je zato predmet 

številnih raziskav, katerih osnovni namen je predvidevati obnašanje pivcev alkoholnih pijač v 

prometu. 

 

Kratkotrajni vplivi alkohola 

Vpliv alkohola se hitro pokaže z razširitvijo podkožnih žil, pulz je pospešen, krvni tlak se najprej 

nekoliko zniža, nato pa zviša, Že najmanjše količine alkohola povzročijo biokemične spremembe v 

možganih na nivoju nevrotransmiterjev. Deluje kot zaviralec - najprej blokira zaviralne funkcije 

najvišjih centrov, zaradi česar začenjajo popuščati socialne zavore in kontrole, javlja se občutek 

sproščenosti, ugodja in zadovoljstva. Človek postane bolj zgovoren, bolj družaben, manj napet, 

pozabi na vsakdanje težave, bolj samozavesten, bolj prepričan v svoj prav, težje se vživlja v drugega, 

manj pripravljen prisluhniti drugemu in upoštevati pravila v okolju, težje obvladuje svoja čustva, 

spremenijo se psihomotorne sposobnosti, težje presoja kompleksne situacije. Z višanjem 

koncentracije alkohola v krvi se postopoma spreminjajo tudi funkcije drugih vse nižjih centrov v 

možganih: motnje koncentracije, koordinacije, ravnotežja; pride lahko tudi do motenj v delovanju 

notranjih organov, kar lahko sproži n.pr. bruhanje, motnje srčnega ritma, glavobol ipd. Pri še višjih 

koncentracijah alkohola v krvi postopoma pride do motenj zavesti, tako da pri koncentraciji nad 

5g/kg pri večini nastopi smrt zaradi motnje v delovanju centra za dihanje. 
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Alkohol torej že v kratkoročnem časovnem okvirju zavira delovanje vseh človekovih funkcij, ki so 

pomembne za varno udeležbo v cestnem prometu. Najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega 

presojanja, spreminja razpoloženje, poveča samozavest in nekritično borbenost. Človek se že po 

zaužitju manjših količin alkohola počuti močnejšega. Navkljub subjektivnemu občutku večje moči 

(prepričani smo, da vozimo bolje kot dejansko), pa se po uživanju alkohola zmanjša učinkovitost, še 

prav posebej pa sposobnost razumnega ravnanja. Posledica tega je vožnja preko svojih zmožnosti in 

zmožnosti vozila, ob tem voznik ne upošteva prometnih razmer in drugih udeležencev v cestnem 

prometu (45). V prometu to konkretno pomeni izzivanje nevarnosti: prepočasna ali prehitra vožnja, 

težje obvladovanje ali spreminjanje smeri vožnje, ne vklopljeni smerni kazalci, ustavljanje pri zeleni 

luči, vožnja v rdečo luč itd. 

 

S svojim delovanjem na osrednji živčni sitem, alkohol zmanjšuje pazljivost in moč presojanja. Še 

posebno upade sposobnost hitre ocene situacije in reagiranja. Podaljša se čas reakcije na vizualne, 

akustične in motorične dražljaje. Pride do zožitve vidnega polja, zmanjšanja akomodacije očesa, s tem 

pa do upada sposobnosti zapažanja. Zaradi naštetega lahko pride do izpada objekta iz vidnega polja 

ali pa do dvojne slike objekta. 

 

Dolgotrajni učinki alkohola 

Dolgotrajno pitje alkohola lahko povzroča spremembe praktično na vseh organskih sistemih, odvisno 

od celotne količine popitega alkohola in pogostnosti pitja, pa tudi od genetskih predispozicij: 

- živčevje (npr. depresija, nervoza, motnje spanja, motnje spomina, demenca, božjast, 

psihoze, omrtvičenost in/ali mravljinčenje stopal in prstov, tremor, alkoholizem) 

- prebavila (npr. alkoholna okvara jeter, želodčne težave, bolezni trebušne slinavke) 

- srčno-žilnem sistemu (npr. popuščanje srca, motnje srčnega ritma, povišan krvni tlak) 

- žleze (npr. motnje poraščenosti, kožne spremembe, motnje pri menstruaciji, motnje 

potence in libida, motnje plodnosti, …) 

- drugi organski sistemi (npr. krvotvorni, imunski sistem, …). 

-  

Pitje alkohola je povezano s pojavom nekaterih oblik raka (npr. rak v grlu, žrelu, požiralniku, na 

dojki, na debelem črevesu). Poleg tega je pitje alkohola tesno povezano z motnjami v delovanju 

družine, delovnega okolja in celotne družbe, z različnimi oblikami nasilja (fizično, duševno, spolno) 

v družbi in v družini, z nezgodami (v prometu, doma, na delu), s samomori, z uporabo drugih drog 

in drugo socialno patologijo. Vse to se pogosto kaže še preden nekdo postane zasvojen z 

alkoholom oz. alkoholik.  

 

Pod vplivom alkohola je človekovo vedenje spremenjeno, kar vpliva na odnose med partnerjema v 

družini in do otrok. Na srečo nemalo ljudem uspeva ohranjati nadzor nad pitjem alkohola vsaj 

večino časa, če pa nadzor popusti, prihaja do nesoglasij in prepirov doma, odnosi v družini se 

postopoma zverižijo in neredko pride do nasilja do partnerja in/ali do otrok. Težave zaradi 

alkohola so eden najpogostejših vzrokov za razvezo, po drugi strani pa veliko družin, v katerih je 

pitje alkohola problem, ostaja skupaj in v njih trpijo vsi - oba partnerja, še posebej pa otroci. 

 

Pitje alkohola ni problem le posameznika in za družine, ampak je problem za celotno družbo. 

Poleg motenj, ki jih povzroča v odnosih na delovnih mestih, v lokalih, na javnih prireditvah in še 
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kje, kjer pogosto prihaja do nasilnih dejanj, so stroški, povezani s posledicami pitja alkohola, zelo 

veliki: slabša produktivnost, bolniški stalež, poškodbe na delu, poškodovanje imetja, itd. Skupni 

stroški so dosti večji v primerjavi s prihodki proizvajalcev alkohola in davki, ki jih od alkohola dobi 

država.  Poseben problem predstavlja alkohol v prometu, saj je ena tretjina hujših prometnih 

nezgod neposredno povezana z alkoholom, za nemalo lažjih prometnih nezgod brez poškodovanih 

udeležencev pa najbrž sploh ne vemo, saj jih ne prijavijo policiji. Žal je še vedno v veljavi nelogičen 

predpis, ki amaterskim voznikom dovoljuje vožnjo pod vplivom alkohola (do 24 mg alkohola v 

izdihanem zraku oz. do 0,5 g alkohola/kg krvi), čeprav je dokazano, da že manj alkohola v krvi, kot 

je dovoljeno, zmanjšuje sposobnost za vožnjo (zato poklicni vozniki ne smejo imeti nič alkohola v 

krvi).  

 

Škodljivi vplivi alkohola v organizmu so različni: od komaj zaznavnih motenj do popolne onemoglosti. 

Pri blagi začetni opitosti lahko posameznik brez večjih naporov obvlada dejavnosti, ki jih dobro pozna 

in ki jih opravlja samodejno. Ker pri zmerni opitosti dobro naučena dejavnost, denimo upravljanje 

vozila, poteka še zadovoljivo, lahko to izzove lažen občutek, da zaužiti alkohol ne vpliva na vozniške 

sposobnosti. V večini primerov se vožnja v vinjenem stanju konča srečno, toda zgolj zato, ker med 

vožnjo niso naleteli na neobičajni dogodek. Takšne izkušnje vlijejo posamezniku prepričanje, da tudi 

opit povsem obvladuje vožnjo. Vendar niti zmerno opiti voznik ni več popolnoma zmožen ustrezno 

ukrepati v novih in nepredvidljivih situacijah. Ugotovljeno je, da voznik ni zmožen ocenjevati stopnje 

lastne alkoholiziranosti. Morda le oceni prehod iz treznosti v alkoholiziranost, ne pa tudi naraščajoče 

opitosti. Alkohol povzroča občutno bolj tvegano vedenje v prometu.  

 

Hitrost prehajanja alkohola v krvi je odvisna predvsem od vrste pijače in hrane, ki smo jo ob tem 

pojedli. V povprečju potrebuje telo dobre pol ure, da pride v kri približno dve tretjini zaužitega 

alkohola, ostanek pa v nadaljnjih 60 do 70 minutah. V povprečju se 0,15 grama alkohola na kilogram 

krvi razgrajuje eno uro. Če smo imeli opolnoči 2 grama alkohola na kilogram krvi, bomo zjutraj ob 

7.00 uri na poti v službo imeli še vedno 1 gram alkohola na kilogram krvi, v dopoldanskem času pa še 

vedno 0,5 grama in bomo še vedno predstavljali nevarnost v prometu (opoldne bo koncentracija 

okrog 0,2 g/kg in šele popoldne ob 14.00 uri 0,0 g/kg).  

 

Že pri koncentraciji alkohola v krvi 0,5 g/kg se javljajo znaki opitosti, tako da se stanje med 0,5 g/kg in 

1,5 g/kg označuje kot pripito stanje. Kaže se z vazomotorično vznemirjenostjo (pojačano in 

pospešeno delovanje srca, povečan krvni pritisk, širitev žil, pojavi se subjektivni občutek toplote), 

psihomotorično vznemirjenostjo (intelektualna agilnost, duševna živahnost, želja za sodelovanje v 

vseh razgovorih in akcijah) in emocionalnimi spremembami (povečana občutljivost, veselost, 

jezljivost, prepirljivost). 

 

Pri koncentraciji alkohola v krvi med 1,5 in 2,5 g/kg se govori o pijanem stanju. Vsa opisana znamenja 

so tu še bolj očitna, pokaže se še plehkost, drznost, nepremišljenost, surovost itd. Pojavljajo se znaki 

narkotičnega delovanja (dremavost, nesigurnosti v gibih in hoji, znatno zmanjšanje pazljivosti, 

koncentracije in razumevanja). 

 

Koncentracija alkohola med 2,5 – 3,5 g/kg povzroča težko pijano stanje ali stanje težke alkoholne 

intoksikacije, ki se kaže z jasnimi znaki narkotičnega delovanja. Močna zavora vazomotorike in 
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psihomotorike (zaspanost, spanje, težko dihanje, padec krvnega pritiska in pulza, periferna cianoza). 

Pogosto se v tem stanju pojavi bruhanje kot prvinski obrambni mehanizem, nehotna mikcija in 

stolica. Pri koncentracijah večjih od 3,5 do 4 g/kg se pojavi običajno komatozno stanje, v katerem 

lahko nastopi tudi smrt. Zenice so v začetku razširjene in slabo reagirajo na svetlobo in akomodacijo, 

v kasnejši fazi se zenice zožijo. Smrt nastopi običajno v akutnem stanju pod sliko zatajitve vitalnih 

centrov. 

 

Procesov razgradnje se ne da pospešiti s kavo, čaji, tuširanjem z mrzlo vodo, sprehodi ali podobnimi 

poskusi, ki jih vozniki pogosto uporabljajo. 

 

Največje število nesreč povzročijo vozniki pri koncentraciji alkohola v krvi okrog 1 g /kg krvi. Refleksi 

so trikrat počasnejši kot je normalno. Ta upočasnjenost reagiranja je glavni vzrok nesreč, posebno v 

mestnem prometu. 

 

 

Vpliv alkohola na prometno varnost  

 

0,2  

g alkohola/kg krvi 

pomeni: 

 rahlo zavrta možganska aktivnost, zato občutek sproščenosti 

 sposobnost opazovanja premikajočih se luči se poslabša (ponoči nismo več sposobni 

pravilno oceniti razdalje do vozil) 

0,3  

g alkohola/kg krvi 

pomeni: 

 sposobnost globinskega opazovanja se zmanjša (razdalje ne moremo več pravilno 

oceniti), zato tvegamo prehitevanje in vozimo s prekratko varnostno razdaljo 

0,5  

g alkohola/kg krvi 

pomeni: 

 zmanjšana kontrola in izguba zavor – večja pripravljenost na tveganje 

 objekti, ki jih opazujemo, se nam zdijo bolj oddeljeni, kot so v resnici (v ovinek 

pripeljemo s preveliko hitrostjo); 

 pojavi se lahko t.i. rdeča slepota (vedno težje zaznamo rdečo signalizacijo); 

 zmanjševati se začne sposobnost hitrega preusmerjanja pogleda z enega predmeta na 

drugega; 

 prilagajanje naglim svetlobnim spremembam je vedno težje (zasenčene luči nasproti 

vozečega vozila nas lahko začasno oslepijo); 

 bistveno sta zmanjšani pozornost in zmožnost pravočasnega reagiranja (pot ustavljanja 

je daljša, ker kasneje pritisnemo na zavoro – če pri hitrosti 50 km/h pritisnemo na 

zavoro eno sekundo kasneje, se pot ustavljanja vozila podaljša za 14 metrov); 

 pojavijo se motnje ravnotežja (nevarno za tiste, ki se vozijo na vozilih z dvema kolesoma) 

1,0  

g alkohola/kg krvi 

pomeni: 

 zmanjšana sposobnost koncentracije in koordinacije 

 bistveno je motena reakcija oči na svetlobo (težko se prilagajamo hitrim svetlobnim 

spremembam); 

 bistveno je zoženo vidno polje (ne moremo več pravočasno dojemati kaj prihaja z naše 

leve in desne strani); 

 zaznavanje in ocenjevanje globine prostora in  pozornost se zmanjšata za polovico (na 

določene nevarnosti sploh ne reagiramo več); 

 reakcijski čas in z njim pot ustavljanja se povečujeta 
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Količina alkohola in njen vpliv: 

KOLIČINA/MERICE UČINEK 

0,2 do 0,5 

 1 – 2 MERICI/URO 

SPROSTITEV  3 MERICE/2 URI 

 4 MERICE/3 URE 

0,5 do 0,8 

 3 – 4 MERICE/URO 

ZMANJŠANA KONTROLA  5 MERIC/2 URI 

 6 MERIC/3 URE 

0,9 do 1,5 

 6 MERIC/URO 

NEKOORDINIRANOST  7 MERIC/2 URI 

 10 MERIC/3 URE 

1,5 do 2,0 

 7 – 8 MERIC/URO 

SEDACIJA  9 MERIC/2 URI 

 10 MERIC/3 URE 

2,0 do 2,5 

 8 – 9 MERIC/URO 

ZASPANOST  10 MERIC/2 URI 

 11 MERIC/3 URE 

2,5 do 3,0 

 10 MERIC/URO 

ANASTEZIJA  11 MERIC/2URI 

 12 MERIC/3 URE 

3,0 do 4,0 

 10 – 12 MERIC/URO 

KOMA  13 MERIC/2 URI 

 14 MERIC/3 URE 

4,0 do 5,0 

 12-15 MERIC/URO 

SMRT  16 MERIC/2 URI 

 17 MERIC/3 URE 

 

 

Ena enota oz. standardna merica alkoholne pijače vsebuje približno 10 gramov čistega alkohola:      

- 1dcl vina (12 % alkohola) 

- 2,5 dcl piva (5 % alkohola) 

- eno šilce žgane pijače (šilce – 0,03 dcl) (40 % alkohola) 

- 2 do 2.5 dcl sadjevca (mošta, tolkovca, jabolčnika) (5 % alkohola) 

- 0.7 dcl močnega vina (prošek, sherry) (18 % alkohola) 

- 0,5 dcl likerja ali aperitiva  (25 % alkohola).  

 

 

Glede na količino popitega alkohola, na način pitja in na posledice zaradi pitja razlikujemo: 

 abstinenco 

 manj tvegano pitje 

 tvegano pitje 

 škodljivo pitje 

 alkoholizem ali sindrom zasvojenosti z alkoholom. 
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Abstinenca pomeni, da človek nikoli ob nobeni priložnosti ne pije alkoholnih pijač. Časovno jo 

lahko opredelimo kot trajno (človek, ki nikoli ni pil alkoholnih pijač) ali kot abstinenco v zadnjih 12 

mesecih. Slednje velja v primerih, če se človek enkrat odloči, da ne bo več pil alkoholnih pijač 

zaradi nekega razloga, npr. sprejme vero, ki odklanja pitje alkohola (islam, mormoni, ipd.) ali 

sprejme načelo življenja brez alkohola ali zaradi zdravstvenih razlogov ipd. 

 

Manj tvegano pitje je pitje, ki verjetno ne bo privedlo do okvar zdravja, čeprav bo trajalo veliko 

let. Meja je odvisna od starosti, spola in zdravstvenega stanja posameznika.  

MOŠKI:  

 do 14 enot na teden (n.pr. do 2 dcl vina na dan ali 1 steklenica piva na dan)  

 ne več kot 5 enot ob eni pivski priložnosti (n.pr. silvestrovanje, rojstni dan, …) 

 en ali dva dneva v tednu povsem brez alkohola 

ŽENSKE:  

 do 7 enot na teden (n.pr. do 1 dcl vina na dan) 

 ne več kot 3 enote ob eni pivski priložnosti (n.pr. silvestrovanje, rojstni dan, …) 

 en ali dva dneva v tednu povsem brez alkohola 

Otroci, mladina do 16 let starosti, nosečnice, doječe matere, bolniki z nekaterimi boleznimi (n.pr. 

jetra, trebušna slinavka, božjast, duševne bolezni, …), aktivni udeleženci v prometu, upravljavci 

raznih strojev naj ne pijejo nobenih alkoholnih pijač. 

 

Tvegano pitje so tisti načini in količine pitja alkohola, ki bodo verjetno sčasoma privedli do težav 

(telesnih,  duševnih, duhovnih, socialnih in/ali težav v medosebnih odnosih), vendar te še niso 

prisotne. To je pitje, ki presega meje manj tveganega pitja ali pitja ob posebnih priložnostih, ko se 

pričakuje popolna abstinenca (n.pr. delo na višini, delo s stroji, udeleženci v prometu). Že pitje 20–

40 g alkohola na dan pri moških zveča tveganje za nastanek okvar zdravja, pri ženskah pa že 10 – 

20 g na dan. Tveganje je odvisno od starosti pivca, spola, okoliščin pri pitju (npr. vožnja 

avtomobila), pivskih navad (npr. tveganje je povsem drugačno ob vsakodnevnem pitju enega 

kozarca kot ob popiti buteljki v enem večeru) ter sociokulturnega okolja, ki lahko spodbuja 

tvegano vedenje ali pa ga zavira. 

 

Škodljivo pitje je pitje, ko že lahko ugotovimo posledice oziroma kakršnekoli težave zaradi pitja 

alkohola, vendar še ni izražen sindrom zasvojenosti z alkoholom. Lahko gre za spremembe ali 

težave s telesnim ali duševnim zdravjem, težave v družini, na delovnem mestu, s policijo ipd. 

Težave so lahko manj izražene, tako da so komaj prepoznavne, lahko pa so opazne že na prvi 

pogled; lahko se razvijajo počasi (npr. ciroza jeter) ali nastanejo v trenutku (npr. padec z lestve 

zaradi vpliva popitega alkohola).  

 

 

Sindrom zasvojenosti z alkoholom oz. alkoholizem je bolezen, ki jo opredelimo s  pomočjo šestih 

meril. Za zasvojenost gre, če so bili v preteklem letu izraženi vsaj trije od naslednjih znakov:  

1. močna želja po pitju alkohola,  

2. težave pri obvladovanju pitja,  

3. vztrajanje v pitju kljub škodljivim posledicam,  

4. večje posvečanje pitju alkohola kot drugim aktivnostim in obveznostim,  
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5. zvečana toleranca do alkohola ter  

6. telesne motnje ob prenehanju pitja – abstinenčna kriza.  

 

Podatkov o rizičnosti vožnje pod vplivom alkohola je zelo veliko. Že pred leti so ugotavljali, da vsak 

dvig koncentracije alkohola v krvi za 0,02 g/kg skoraj podvoji tveganje vpletenosti v nezgodo z 

smrtnim izzidom.  Zador je, na primer, ugotovil, da če je pri koncentraciji alkohola v krvi 0,0 – 0,4 g/kg 

rizičnost 1, potem je pri 0,5 – 1,0 g/kg rizičnost že 10, pri koncentracijah do 1,4 g/kg naraste že na 50, 

pri več kot 1,5 g/kg pa se strmo dvigne na 385,1. Raziskovalci navajajo, da je verjetnost povzročitve 

cestnoprometne nezgode pri vozniku z 1,5 g/kg alkohola v krvi 25-krat večja kot pri treznem vozniku 

(pri zelo občutljivih – zaradi takih ali drugačnih vzrokov pa je tako povečanje tveganja ugotovil že celo 

pri koncentraciji 1 g/kg alkohola v krvi. Če je tveganje za katerikoli izhod treznega voznika 1, 

strokovnjaki ugotavljajo, da je že pri koncentraciji 0,5 g/kg alkohola tveganje za CPN s smrtnim izidom 

2-krat večje kot pri popolnoma treznem vozniku, pri koncentraciji 0,9 g/kg alkohola je tveganje 5-krat 

večje in pri 1,5 g/kg alkohola 16-krat večje kot pri povsem treznem vozniku. V manjši meri se tveganje 

povečuje za poškodbo oz. le materialno škodo. 

 

Posebno poglavje so povratniki. To so vozniki, ki jih ponovno dobijo pri vožnji pod vplivom alkohola. 

Ugotovili so, da se verjetnost povratništva (v vožnji pod vplivom alkohola) veča s številom prekrškov, 

da je bila večina ponovitev prekrška v prvih treh letih, da pa višina alkohola v krvi ob prvem prekršku 

in verjetnost ponovitve tega statistično nista povezani. 

 

Na sposobnost za vožnjo ima večji vpliv akutna intoksikacija z alkoholom kot pa kronični alkoholizem. 

Pri kroničnih alkoholikih je poleg akutnega pijanstva pomemben tudi psihični in fizični propad, 

karakterističen za kronični alkoholizem. Nekateri raziskovalci menijo, da uživanje alkohola med 

občasnimi pivci povzroča večje tveganje za nezgodo primerjalno glede na redne pivce in da so 

občasni pivci pogosteje udeleženci v cestnih prekrških v primerjavi s kroničnimi pivci. To si lahko 

razlagamo s tem, da odvisnost pogosto privede do socialno-ekonomskega propadanja in imajo zato 

taki vozniki redkeje lastni avto, redkeje so poklicni vozniki in zato predstavljajo manjšo nevarnost za 

javni prevoz in tak voznik si z dolgoletnimi izkušnjami pridobi model obnašanja v vožnji pod vplivom 

alkohola (glavna skrb pri vožnji v opitem stanju mu je, da uide nevarnosti ter kontrolam policije in 

zato vozi počasneje, previdneje). Nealkoholik pa se v opitem stanju obnaša ravno obratno in tvega 

tudi tam, kjer trezen ne bi nikoli, po drugi strani pa bo voznik, odvisen od alkohola, ki vozi pod 

nedovoljenim in nevarnim vplivom alkohola, prej sedel za volan alkoholiziran, kot pa bo to storil 

nealkoholik. Alkoholik, ki abstinira, zaradi psihosomatskih sprememb vezanih na abstinenco, sploh ne 

more voziti. Ko pije, postane nevaren v vožnji. To pa očitno kaže, da voznik, odvisen od alkohola, v 

nobenem primeru ni zmožen voziti motornega vozila. 

 

Voznike, ki vozijo v cestnem prometu, lahko torej razdelimo glede na njihovo treznost in morebitno 

zasvojenost z alkoholom na nealkoholike in alkoholike – oboji pa so lahko trezni ali opiti. Poznamo pa 

še eno kategorijo ljudi in seveda tudi voznikov, ki jih  imenujemo čezmerni pivci alkoholnih pijač. To 

so tisti, pri katerih pitje alkoholnih pijač že povzroča škodo (pri njih gre torej za škodljivo uživanje 

alkohola), pa jih vendar (še) ni možno uvrstiti med zasvojene z alkoholom. V prometu se občasno 

razkrijejo z vožnjo pod vplivom alkohola, v medicini pa z različnimi okvarami zdravja. Stvar je 

pomembna, ko gre za vprašanje, ali preiskovanca usmeriti v zdravljenje ali ne. Kadar pa gre za oceno 
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vozniške sposobnosti, pa je zadeva drugačna. Menimo, da prekomernih pivcev, ki vozijo pod vplivom 

alkohola, zlasti še povratnikov v tem prekršku, ne moremo imeti za sposobne za vožnjo, dokler kazalci 

govorijo o takem pitju alkoholnih pijač. 

 

Številne države se borijo s problemom vožnje pod vplivom alkohola, ene bolj, druge manj uspešno. 

Slovenija prav gotovo spada med države, ki so manj uspešne na tem področju (nimamo alkoholne 

politike; glede na porabo alkohola na prebivalca sodimo v evropski vrh; imamo neustrezno 

zdravstveno selekcijo udeležencev v cestnem prometu, ki vozijo pod vplivom alkohola). 

 

Pozitiven vpliv starega zakona je bil opazen le pri t.i. zmernih pivcih, ki so po uveljavitvi zakona 

manjkrat sedli za volan potem, ko so nekaj spili. Na tiste z visokimi koncentracijami alkohola pa zakon 

ni dovolj pozitivno vplival, saj se je njihov delež po sprejemu zakona absolutno sicer malo zmanjšal, 

glede na koncentracijo alkohola v izdihanem zraku pa občutno povečal. Razlog je iskati v tem, da se je 

število zmernih pivcev, ki so zniževali povprečno koncentracijo alkohola v izdihanem zraku, 

zmanjšalo. 

 

Mnoge študije so potrdile, da bo voznik – alkoholik praviloma vozil tudi vinjen in da ga kazen 

(preventivni ukrep odvzema – prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja) od tega ne bo odvrnila. 

Če bi torej iz prometa izločili voznike, ki so odvisni od alkohola, bi bistveno zmanjšali število tistih, ki 

vozijo pod vplivom alkohola. Posebej moramo poudariti, da samo izločanje voznikov, odvisnih od 

alkohola, iz prometa, ne more rešiti problema – niti povečati varnosti prometa, niti nasploh zmanjšati 

problemov, ki so v zvezi s pitjem alkoholnih pijač.  

 

V splošnem velja, da je odvzem vozniškega dovoljenja za različno obdobje najbolj preprost ukrep za 

zmanjšanje nevarnosti v prometu  zaradi voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola. Ocene pa kažejo, 

da z vožnjo nadaljuje približno 75% voznikov. Zato je poleg kaznovanja potrebno oblikovati tudi 

terapevtske obravnave, ki naj bi kršiteljem pomagale spremeniti stališča  oz. prepričanja do glede 

vožnje pod vplivom alkohola.    

 

Kazni že same s svojo prisotnostjo vplivajo na povečanje discipline v cestnem prometu. Izbor pa je 

relativno siromašen in pri mnogih voznikih (tudi odvisnih od alkohola) z majhnim preventivnim 

učinkom (povratništvo). Koliko sploh imajo kazni lahko uspeh, ko udeležence v cestnem prometu ne 

more disciplinirati niti nevarnost nastopanja mnogo težjih posledic, izgube življenja ali prizadetosti 

zdravja v cestno prometnih nezgodah. Strokovnjaki alkohologi menijo, da kaznovanje alkoholikov in 

voznikov ne more preprečiti, da bi opustili ustaljeni vedenjski vzorec in ne bi vozili več pod vplivom 

alkohola. Voznika alkoholika lahko od ponovne vožnje pod vplivom alkohola odvrne le zdravljenje. 

 

Zaradi določil starega Zakona o varnosti cestnega prometa  so se vsi tisti, ki jim je prenehala 

veljavnost vozniškega dovoljenja, pojavili kot prosilci te pravice pri kateremkoli pooblaščenem 

zdravniku – specialistu medicine dela, prometa in športa (ni regijske pripadnosti) in brez odločbe 

upravnega organa. Tako seveda zamolčijo pravi vzrok pregleda - pojavljajo se kot prvi prosilci oz. 

iskalci vozniškega dovoljenja želenih kategorij. 

 

Zakon o voznikih zahteva, da  moramo zdravstveno selekcijo povratnikov oblikovati tako,: 
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 da se voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola (med 0,5 g alkohola na kg krvi do vključno 0,8 g 

alkohola na kg krvi oziroma nad 0,0 do 0,5 za nove voznike in določene kategorije voznikov) 

lahko udeleži zdravstvenega  pregleda s svetovanjem pri izbranem zdravniku, s čimer si ob 

predložitvi potrdila  Ministrstvu za pravosodje zmanjša število kazenskih točk za polovico;  

 da se s predlogom zakona daje pooblastilo izbranemu osebnemu zdravniku, da imetnika 

vozniškega dovoljenja v primeru, če med pregledom ali zdravljenjem podvomi o njegovi 

telesni ali duševni zmožnosti, napoti na kontrolni pregled k pooblaščeni zdravstveni 

organizaciji, ki v primeru ugotovljene zdravstvene nezmožnosti za vožnjo obvesti upravno 

enoto; 

 da se skladno s spremenjenimi pogoji glede ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja v 

primeru, da je osebi izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi 

vožnje pod vplivom alkohola (nad 1,1 g/kg alkohola v krvi), ta mora poleg ponovnega 

opravljanja vozniškega izpita udeležiti tudi ustreznega rehabilitacijskega programa; 

 da sodišče voznikom, ki so jim bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom 

alkohola (0,8 do 1,10 g/kg alkohola krvi), prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih 

psihoaktivnih snovi lahko število kazenskih točk zmanjša za 4, če opravijo kontrolni pregled in 

ustrezen rehabilitacijski program v ustreznem roku; 

 da sodišče voznikom, ki jim je bila izrečena stranska sankcija prenehanja veljavnosti 

vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola (1,1 in več g/kg alkohola v krvi), 

prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, izreče možnost 

odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, če opravijo kontrolni 

pregled in ustrezen rehabilitacijski program v ustreznem roku; 

 da se za rehabilitacijske programe štejejo: 

 

Edukacijske delavnice v obsegu najmanj 6 pedagoških ur z vsebinami varnosti cestnega prometa, 

obravnavi tveganj zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali 

drugih psihoaktivnih snovi, ter odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih med udeleženci v 

cestnem prometu. Namenjena je  osebam, pri katerih je bilo v kontrolnem pregledu ugotovljeno, da 

ne sodijo med tiste, ki tvegano in škodljivo pijejo, in je šlo v primeru vožnje in alkohola za enkratni 

dogodek, povezan z izjemno situacijo. Izvajajo jo s strani ministrstva za promet v soglasju z ministrom 

za zdravje pooblaščenih institucijah. Njen cilj je udeležence osvestiti glede vpliva alkohola na 

sposobnost za vožnjo. Z izmenjavo izkušenj in mnenj se v okviru delavnice vodeno vpliva na stališča in 

omogoči refleksije na preteklo vedenje. Delavnica vključuje tudi načrtovanje spremembe ravnanja 

glede alkohola in vožnje. 

 

Psihosocialne delavnice v obsegu najmanj 17 pedagoških ur, od tega najmanj dve uri individualne 

obravnave in najmanj 15 ur dela v skupini z vsebinami varnosti cestnega prometa, obravnavi tveganj 

zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih 

snovi, odgovornosti voznikov in  psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu. 

Namenjena je  osebam, za katere se v kontrolnem pregledu ugotovi, da sodijo med tiste, ki tvegano 

in škodljivo pijejo. Izvajajo jo s strani ministra za promet v soglasju z ministrom za zdravje 

pooblaščenih institucijah. V psihosocialni delavnici se udeleženci seznanijo s problemom vožnje pod 

vplivom alkohola (vpliv na sposobnosti za vožnjo, pogostost, statistični podatki, ...). Delavnica 

vključuje  emocionalni pristop ter soočanje z možnimi posledicami in možnimi načini spreminjanja 
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ravnanja v prometu glede vožnje pod vplivom alkohola. Cilj delavnice je sprememba ravnanja na 

podlagi izmenjave izkušenj, prepričanj in spreminjanja stališč, motivov, refleksije na preteklo ravnanje 

in načrtovanje sprememb vedenja v prihodnosti. 

 

Programi zdravljenja, ki potekajo po standardiziranih programih zdravljenja odvisnosti od alkohola in 

drugih drog.  Program zdravljenja je namenjen osebam, za katere se v kontrolnem pregledu ugotovi, 

da so odvisne od alkohola.  Ne glede za kakšno kršitev gre, voznik izgubi vozniško dovoljenje iz 

zdravstvenih razlogov, če je ugotovljena odvisnost od alkohola ali drog in ga lahko pridobi nazaj šele 

na kontrolnem pregledu, kjer na podlagi mnenja psihiatra alkohologa presodijo, da je zdravstveno 

sposoben za vožnjo. Izvaja se v okviru  zdravljenje odvisnosti od alkohola in je plačan iz sredstev 

obveznega zdravstvenega zavarovanja. Mednarodna klasifikacija bolezni MKB-10 uvršča odvisnost od 

alkohola med duševne in vedenjske motnje in jo podrobneje definira kot skupek vedenjskih, 

kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvije po ponavljajočem se in dlje časa trajajočem uživanju 

alkohola. Pri odvisnosti od alkohola pride do sprememb možganske nevrobiologije. Možgani se lahko 

po daljšem obdobju abstinence od alkohola ustrezno regenerirajo. Cilj procesa zdravljenja odvisnosti 

od alkohola je abstinenca od alkohola, kar pa je predvsem nevrobiološka osnova, ki omogoči ustrezne 

spremembe stališč in prepričanj odvisnega človeka ter psihosocialno rehabilitacijo zdravljencev. 

 

VPLIV NEKATERIH ZDRAVIL NA VOŽNJO  

Za nemoteno izvajanje vsakodnevnih aktivnosti, zlasti za upravljanje vozil, morajo biti naše duševne 

in telesne (psihofizične) sposobnosti ustrezne. Jemanje nekaterih zdravil jih lahko zmanjša – pojavijo 

se znaki zaspanosti, zmanjša se pozornost, upočasni se hitrost odziva… Zdravila povzročajo še druge 

neželene učinke, ki imajo za posledico  bistveno zmanjšano varnost v prometu in pri delu s stroji.  

 

Najpogostejši neželeni učinki zdravil, ki vplivajo na varno upravljanje vozil so: 

- zmanjšana pozornost, 

- zaspanost, 

- upočasnjena hitrost odziva ali nadzor dogajanja, 

- vrtogalvica, 

- motnje vida, sluha, 

- slabost, 

- nenadna agresivnost… 

 

Neželeni učinki zdravil se pri posamezniku izražajo v različnih jakostih in oblikah, na kar vplivajo 

številni dejavniki, kot so: spol, starost, telesna zgradba in telesna masa, bolezenska stanja, sočasno 

jemanje drugih zdravil ali pitje alkohola…. 

Za raliko od alkohola, kjer je povezava med njegovo popito količino oziroma koncentracijo v krvi in 

njegovim vplivom na sposobnost upravljanja vozil in strojev določena, pri zdravilih takih mejnih 

vrednosti ne poznamo. Zato je pomembno, da se pred prvim jemanjem zdravila o njem pozanimamo 

pri zdravniku ali farmacevtu in se dobro seznanimo o njegovih morebitnih znanih vplivih na 

sposobnosti upravljanja vozil in strojev.     
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Predpisano zdravilo ne zagotavlja ugodnega učinka kar samo od sebe. Da bo kar najbolj koristilo, se 

moramo ravnati po zdravnikovih ali farmacevtovih navodilih. Ocenjujejo, da dva izmed petih ljudi, ki 

jim zdravnik predpiše zdravila, teh ne jemljeta pravilno ali pa sploh ne. Vzroki so nerazumevanje 

navodil, strah pred stranskimi pojavi in pomanjkanje motivacije, ki je pogosto posledica izginotja 

simptomov.  

 

Tudi zdravila, ki jih lahko kupimo v prosti prodaji, so primerna za samozdravljenje le, če jih jemljemo 

po navodilih. Kot vsa druga zdravila pa so lahko nevarna, če jih uporabljamo nepravilno. Z jemanjem 

teh zdravil lahko uspešno odpravimo  številne manjše težave, od kašlja ali prehlada  do manjših 

poškodb. Kljub temu je potrebno vedno skrbno prebrati navodila o odmerkih in  nasvetu, kdaj je 

potrebno obiskati zdravnika. Navodila tudi opozarjajo, v katerih okoliščinah zdravila ne smemo vzeti 

in kdaj je potrebno obiskati zdravnika, če težave ne minejo.  

 

Nekatera zdravila, npr. zdravila proti bolečinam in migreni, uporabljamo le, kadar so potrebna, oz. ko 

se pojavijo svarilni simptomi. Druga pa je potrebno jemati redno, v določenih razmikih. Če jemljete 

več različnih zdravil, je potrebno zdravnika povprašati, ali jih lahko vzamemo skupaj, ali jih je 

potrebno jemati ob različnih časih, da bi se izognili neželenim stranskim učinkom ali zmanjšanju  

(povečanju) učinkovitosti, ki bi ga lahko povzročilo  njihovo medsebojno delovanje.  

Nekatera zdravila je potrebno jemati na prazen želodec (uro ali dve pred jedjo), da se hitreje 

absorbirajo v kri. Druga je treba jemati s hrano, da se izognemu draženju želodca. Prav tako je 

potrebno upoštevati zdravnikova navodila  glede prehrane. Mleko in mlečni izdelki ovirajo absorbcijo 

nekaterih zdravil, sadni sokovi lahko v želodcu razgradijo nekatera protibakterijska zdravila in tako 

zmanjšajo njihovo delovanje, ob mnogih zdravilih se je alkoholu najbolje odpovedati.    

 

Na sposobnost  upravljanja vozil in strojev vplivajo naslednje skupine zdravil:  

1) zdravila za zdravljenje bolečine:  

– močni analgetiki (opoidni analgetiki, narkotični analgetiki) lahko povzročijo omotičnost ali 

močno nihanje razpoloženja, spremenijo reakcijske sposobnosti in zožijo zenici. Zanje velja 

absolutna prepoved upravljanja vozil in strojev. 

–  kombinirani analgetiki s kofeinom, ki so dosegljivi v lekarnah tudi  brez recepta, lahko 

povzročajo zaspanost in zmanjšano kopncentracijo še tudi naslednje jutro, zato je 

pomembno, da jih vzamemo pred spanjem zvečer  in ne šele sredi noči.  

2) zdravila za zdravljneje duševnih motenj (depresije, shizofrenije, tesnobe ali drugih motenj). 

Zlasti v prvih dneh zdravljenja je vpliv teh zdravil na psihofizične sposobnosti lahko zelo 

močan.  

-      Benzodiazepini zmanjšuejo stanje anksioznosti in agresivnosti (anksiolitiki), delujeo kot 

pomirjevala (sedativi), uspavala (hipnotiki) zmanjšujejo mišični tonus  in oslabijo koordinacijo 

(miotonolitiki) in delujejo tudi antikonvulzivno. Povzročajo utrujenost, omotičnost, 

zmedenost, anteroretrogradno amnezijo in slabšo motorično koordinacijo, podaljša se 

reakcijski čas, pride do motenj koncentracije in pozornosti in zaspanosti. Pri večjih odmerkih 

lahko pomiritev napreduje v stupor.  Uporaba benzodiazepinov pri vožnji povzroča večje 

nihanje desno – levo, motnje pozornosti, zaspanost in močno povečuje subjektivni napor pri 

vožnji oz. pri upravljanju strojev, zato vožnjo in upravljanje z stroji v začetku zdravljenja, 
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posebno z srednjimi ali višjimi odmerki odsvetujemo, paciente pa moramo na njihov vpliv 

opozoriti.    

- Barbituarti  lahko povzročajo sedacijo tudi po dolgotrajni uporabi in zmanjšujejo kognitivne 

in motorične sposobnsoti.   

- Antidepresivi izboljašujejo počutje ter kognitivne in motorične sposobnosti. Triciklični 

antidepresivi imajo lahko sedativne učinke, ki so problematični zaradi dolgotrajnega 

delovanja zdravila; posebej pri starejših lahko povzročajo motnje v mišljenju, pozornosti in 

koncentraciji, lahko pride celo do stanja zmedenosti in delirija. Selektivni inhibitorji 

serotonina so varnejši, lahko pa povzroačjo utrujenost, nervoznost, motnje koncentracije.  Pri  

zlorabi ali kombiniranju z drugimi zdravili  in/ali alkoholom lahko nastopijo prekomerna 

centralna stimulacija, hipotenzija, povišanje telesne mase in atropinu podobni učinki.    

- Nevroleptiki: pri jemanju  le teh lahko pride do stranskih učinkov kot so zamegljen vid, 

povečan intraokularni tlak, suha usta in oči, zastoj urina, ortostatska hipotenzija, pridobivanje 

telesne mase in krize z številnimi ekstrapiramidnimi simptomi (tremor…) 

3) zdravila za zdravljenje epilepsije: v visokih dozah lahko povzročajo znake ataksije, 

zmedenosti, motenj vida in zaspanost. Posebno pomebno pri uporabi teh zdravil je, da se 

stranski učinki pojavijo na začetku zdravljenja in da praviloma izzvenijo že  po 14. do 30. dneh 

zdravljenja. 

4) zdravila za zdravljenje zasvojenosti lahko povzročajo zaspanost, utrujenost, omotico, 

zmanjšano pozornost, nenadno znižanje krvnega tlaka… 

5) zdravila za zdravljenje migrenskih napadov lahko povzročajo tiščanje v prsih, zaspanost, 

pekoče in ščemeče kožne  zaznave (mravljinčenje), krče in šibkost v nogah; lahko povzročajo 

tudi pretirano zoženje krvnih žil, povzročajo lahko odvisnost in glavobole, zato jih 

uporabljamo le za kratkotrajno zdravljenje in nikoli ne smemo prekoračiti predpisanega 

odmerka.   

6) zdravila za zdravljenje suhega, dražečega kašlja (še posebno je zelo tvegana kombinacija teh 

zdravil z alkoholom). Proti blagemu kašlju marsikdaj uporabljamo antihistaminike, za 

trdovraten kašelj pa tudi narkotična zdravila; vsa ta zdravila imajo splošen sedativen učinek 

na možgane in živčevje, zato pogosto povzročajo zaspanost in druge stranske učinke.   

7) zdravila proti slabosti in potovalni slabosti delujejo pomirjujoče in lahko bistveno vplivajo na 

reakcijski čas in sposobnost vožnje ter upravljanja strojev. 

8) zdravila proti mišični napetosti delujejo pomirjujoče in tako vplivajo na reakcijske 

sposobnosti. Pri dolgotrajni uporabi oslabi mišična moč okončin. 

9) zdravila, ki delujejo spodbujevalno na osrednje živčevje (kofein, zaviralci apetita) lahko 

povzročajo nemir in posabšano koordinacijo, čez čas pa povzročijo nenadno zaspanost.    

10)  nekatera druga zdravila z delovanjem na osrednje živčevje (za zdravljenje, demence, 

Parkinsoniove bolezni, vrtoglavice) lahko povzročajo slabost, bruhanje in naval vročine, 

preveliki odmerki pa tudi nehotne gibe obraza in  telesa.  

 

Prav tako lahko vplivajo na sposobnost upravljanja vozil in strojev naslednja zdravila: 

1) zdravila za zniževanje povišanega krvnega tlaka – predvsem pri uvajanju ali njihovi zamenjavi 

zaradi  možnega nenadnega padca krvnega tlaka, upočasnitve srčne akcije in motenj v 

prekrvavitvi možganov, česar posledica je omotica… 
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2) zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni – spremlja jih nevarnost nenadnega padca ravni 

sladkorja  v krvi, ki se odraža z znojenjem, pospešeno srčno akcijo, tresenjem prstov rok, 

vzmenirjenostjo, bledico, povišanjem krvnega tlaka, kognitivnimi motnjami, motenem vidu, 

izgubi barvnega vida, občutkom nemoči, lakote, mravljinčenja okorg ust, neobičajnega 

vedenja, nevroloških izpadov, generaliziranimi krči in izgubo zavesti.  

3) nekatera zdravila za zdravljenje oči (povišenega očesnega tlaka ) ali pri preiskavi oči – lahko 

močno vplivjo na sposobnosti vida. 

4) nekatera zdravila proti alergijam delujejo pomirjujoče in povzočajo zaspanost  in negativno 

vplivajo na koordinacijo, povzročajo lahko tudi suhost ust, nosu in žrela, živčnost, nemir, 

nespečnost, razdražen želodec, kognitivne disfunkcije z zmanjšanjem psihomotoričnih 

sposobnosti (podaljšan reakcijski čas, zmanjašana sposobnost prepoznavanja znakov, slabša 

je delovna strorilnost)….Novejši antihistaminiki imajo bistveno manj sedativnih učinkov ali pa 

jih sploh nimajo.   

5) nekatera zdravila za zdravljenje razjede prebavil lahko povzročajo občutek utrujenosti, 

zmedenosti (predvsem pri strajših ljudeh), zaprtost, lahko tudi drisko. 

6) nekatera protimikrobna zdravila  lahko povzročajo zaspanost. 

  

Zdravila, ki zmanjšujejo psihofizične sposobnosti uporabnika, imenujemo trigonike in so označeni  s 

trikotnikom na zunanji ovojnici zdravil.  

 

Oznake na zunanji ovojnici zdravil trigonikov:  

1. prazen trikotnik v barvi teksta označuje trigonik, ob uživanju katerega velja relativna prepoved  

upravljanja vozil  in strojev. Ker imajo ta zdravila zelo različen vpliv na posameznika je potrebno pri 

vsakem pacientu posebej oceniti vpliv zdravila na zmanjšanje njegovih psihofizičnih sposobnosti;  

navodila o sposobnosti upravljanja vozil in strojev pri posamezniku izda zdravnik. 

2. poln trikotnik v rdeči barvi označuje trigonik, ob uživanju katerega velja absolutna prepoved  

upravljanja vozila (vse dokler so učinkovine ali njeni presnovki še v telesu uporabnika).  

3. vprašaj v barvi teksta predstavlja narkotik (označuje mamilo) 

 

 Razdelitev zdravilnih učinkovin v kategorije glede na vpliv na psihofizične sposobnosti  

 

Kategorija Opis zmanjšanja psihofizičnih sposobnosti Primerjava s koncentracijo alkohola v krvi 

I zanemarljiv učinek na vozniške sposobnosti pod 0,5 g/kg 

II manjši ali srednji učinek na vozniške sposobnosti 0,5 do 0,8 g/kg 

III močan in nevaren učinek na vozniške sposobnosti 

oz. upravljanje strojev 

nad 0.8 g/kg 

 

 

V tretjo skupino sodijo: atipsihotiki (parenteralne oblike), opiati, splošni anestetiki, mišični relaksanti, 

hipnotiki in sedative. 

 

V drugo skupino sodijo: antipsihotiki, antidepresivi (nekateri), antiepileptiki, antiparkinsoniki, 

anksiolotiki (benzodiazepini), sedativi, muskarinski antaganosti (tudi kot stranski učinki drugih 

zdravil), antihistaminiki (1. genearcija), adrenergični antagonisti (alfa in beta), zdravila proti migreni, 
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nekateri kemoterapevtiki (nekateri citostatiki), adrenergiki (očesna raba), vasodilatatorji, oralni 

antidiabetiki.  

 

Skupine teh zdravil niso homogene, nekateri predstavniki spadajo v kategorijo I in nekateri in včasih v 

kategorijo III. Na to uvrščanje vplivajo naslednji dejavniki:  

- bolnikova prilagoditev na učinek zdravila,  

 -čas v poteku terapije (večje tveganje ob začetku),  

- sprememba odmerka, 

- stranski učinki (niso prisotni ves čas zdravljenja in ne pri vseh predstavnikih skupine), 

- sodelovanje bolnika (oralni antidiabteiki). 

 

V Sloveniji je zunanja ovojnina  zdravil kategorije III opremljena s polnim trikotnikom in II. kategorije s 

praznim trokotnikom.  

 

Jemanje zdravil in pitje alkoholnih pijač  

 

Akutna doza alkohola (ena sama pijača ali več pijač zapovrstjo v nekaj urah) lahko zavira razgradnjo 

zdravila, ker tekmuje z zdravilom za iste encime, ki so potrebni za razgradnjo obeh. Ta učinek 

alkohola podaljša in poveča razpoložljivost zdravila, s tem pa je pacient potencialno izpostavljen 

večjemu tveganju za škodljive stranske učinke zdravila. Nasprotno pa lahko kronično (dolgotrajno 

uživanje alkoholnih pijač) aktivira encime za razgradnjo alkohola in s tem zmanjša razpoložljivost 

zdravila in posledično tudi njegov učinek. Ko so enkrat encimi aktivirani, ostanejo aktivirani tudi, če 

alkohola ni v krvi in vplivajo na razgradnjo nekaterih zdravil še nekaj tednov po prenehanju pitja 

alkoholnih pijač. Zato bo oseba, ki je dolgo časa uživala alkoholne pijače, verjetno potrebovala večjo 

dozo zdravila kot osebe, ki alkohola niso uživale, da bi dosegli zdravilni učinek zdravila. Encimi, ki se 

aktivirajo pri kroničnem uživanju alkoholnih pijač, lahko spremenijo nekatera zdravila v strupene 

kemične snovi, ki lahko poškodujejo jetra in druge organe. Alkohol lahko okrepi zaviralni učinek 

sedativov in narkotikov v možganih, na mestu učinkovanja.  

 

Alkohol tako poveča sedativni (pomirjevalni) učinek pomirjeval in uspaval  (zdravila iz skupine 

bezodiazepinov, barbituratov, antihistaminikov), močnih analgetikov (zdravila proti hudim 

bolečinam), nekaterih zdravil za zdravljenje povišanega krvnega tlaka in mišičnih relaksantov, zdravil 

za zdravljenje duševnih motenj…Pri čezmernem uživanju alkohola je ta učinek lahko povečan celo do 

te mere, da izzove komo ali celo smrt. Zato ob jemanju teh zdravil ne smemo piti alkohola.  

 

Tveganja ob jemanju zdravil in sočasnega pitja alkoholnih pijač  

 

Zdravila za zdravljenje Možne posledice sočasnega uživanja alkohola 

strahu, zaskrbljenosti zaspanost, vrtoglavica, povečana nevarnost prevelikega 

odmerka, zmanjšanje sposobnosti za vožnjo in upravljanje s 

stroji 

Motenj strjevanja krvi občasno pitje: notranje krvavitve; kronično pitje: nasproten 

učinek z nastajanjem krvnih strdkov, kapi in srčnih infarktov 



67 

 

prehlada, kašlja, gripe, alergije povečan učinek alkohola, zaspanost, vrtoglavica, povečana 

nevarnost prevelikega odmerka, zmanjšanje sposobnosti za 

vožnjo in upravljanje s stroji 

depresije zaspanost, vrtoglavica, povečana nevarnost prevelikega 

odmerka, povečan učinek alkohola 

sladkorne bolezni  padec sladkorja v krvi  (hipoglikemija), lahko se pojavijo tudi 

hitro bitje srca, hitre spremembe krvnega tlaka, krči, koma 

zgage, prebavnih motenj  povečan učinek alkohola, raglan poveča tudi zaspanost, in 

zmanjša sposobnost za vožnjo in upravljanje s stroji 

okužb hitro bitje srca, hitre spremembe krvnega tlaka, zmanjšana 

sposobnost za vožnjo in upravljanje s stroji, poškodbe jeter  

bolečine (glavobol, mišične 

bolečine), artritis, povišane telesne 

temperature,  

draženje želodca, krvavitve, ulkusi, poškodbe jeter  

nespečnost zaspanost, vrtoglavica, koma, zastoj dihanja, zmanjšana 

sposobnost za vožnjo in upravljanje s stroji 

 

PREPOVEDANE DROGE IN VPLIV NA ČLOVEKA  

Prepovedane droge so v Evropi postale nekoliko bolj poznane sredi 19. stoletja, a se takrat niso 

razširile. Nekaj več so jih uporabljali v času prve svetovne vojne. Največji razmah pa se je začel v 

zadnji četrtini 20. stoletja. Tako danes ponekod poteka »vojna« proti proizvajanju in razpečavanju teh 

drog (npr. Kolumbija, Afganistan), po drugi strani pa tihotapljenje in preprodaja v takšni ali drugačni 

obliki po večjem delu sveta cveti neredko s skritim sodelovanjem ali podporo politikov in policije in 

nekaterim prinaša velikanske dobičke, drugim pa trpljenje in smrt. 

 

Tudi prepovedane droge so povezane s številnimi škodljivimi posledicami na telesnem, duševnem, 

duhovnem, odnosnem in socialnem področju. Kot pri alkoholu posledice lahko prizadenejo 

posameznika, njegovo družino, prijatelje, sodelavce, okolico in celotno družbo. Raba prepovedanih 

drog ni tako razširjena, kot je pitje alkohola, vendar se raba še vedno širi – predvsem med mladino. 

Zasvojenost se z večino prepovedanih drog lahko razvije hitreje kot pri pitju alkohola, uspehi 

zdravljenja zasvojenosti od prepovedanih drog pa so slabši kot pri alkoholizmu. Razlogi so najmanj 

trije:   

1) razlika v starosti zasvojenih (večina zasvojenih s prepovedanimi drogami je mladih odraslih ali so 

celo še mladostniki, ki še niso bili oblikovane osebnosti, ko se je razvila zasvojenost in mora 

zdravljenje vključiti procese, ki so bili zamujeni v času odraščanja);  

2) večina zasvojenih s prepovedanimi drogami nima resnega, kolikor toliko urejenega partnerja oz. 

svoje družine, ki bi jim bila lahko v oporo in motiv za rešitev iz zasvojenosti;  

3) večina prepovedanih drog je bolj adiktivnih kot alkohol. 

 

Za večino prepovedanih drog ne obstaja način, kako na hitro prekiniti njihovo delovanje, ko so enkrat 

v telesu, saj zanje ni »protistrupov«, tako kot ga ni za alkohol; izjema so opiati in nekatera 

pomirjevala.  
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Tudi pod vplivom prepovedanih drog je človekovo vedenje spremenjeno, kar vpliva na odnose 

uporabnika drog z drugimi ljudmi. Raba drog je najbolj razširjena med mladino in mladimi odraslimi, 

tako mnogi med njimi ostanejo sami, brez partnerja, brez svoje oziroma brez otrok in mnogi tudi brez 

zaposlitve in s tem brez lastnih stalnih dohodkov. Neredki ostajajo v svoji primarni družini, ki je 

potem izpostavljena zveriženim odnosom. Ker so prepovedane droge bistveno dražje, kot je alkohol, 

se zelo pogosto hitro pokažejo težave s pridobivanjem denarja. To vodi v tatvine in druge oblike 

kriminala, nekritično sposojanje denarja in prostitucijo.  

 

Zaradi številnih različnih vplivov prepovedanih drog na možgane in tudi številne druge organe raba 

drog in udeležba v prometu nista združljivi. Ni določena mejna vrednost drog v telesu, ki bi še 

dovoljevala oziroma zagotavljala varno vožnjo. Zato aktivni udeleženec v prometu ne sme imeti v 

telesu niti sledi prepovedanih drog. Ugotavljanje prepovedanih drog pri voznikih je za policiste 

bistveno težje, kot je za alkohol, saj ne obstaja preprosta in zanesljiva naprava za odkrivanje drog v 

telesu. Edina kolikor toliko zanesljiva metoda je preiskava krvi ali/in urina, pa tudi las. 

 

Indijska konoplja (marihuana, hašiš)  

V indijski konoplji je psihoaktivna snov THC (tetrahidrokanabinol). Največ se uporablja kot marihuana 

(posušeni listi rastline) in kot hašiš (smolnat izloček iz listov in cvetja konoplje) ali hašiševo olje. 

Marihuano ponavadi kadijo, hašiš pa kadijo, pijejo ali jedo – dodajajo ga jedem. Hašiš ima na uživalca 

večji vpliv kot marihuana in je tudi bolj halucinogen, ker vsebuje bistveno več THC.  

 

Učinek na posameznika je tako kot pri drugih drogah odvisen od več dejavnikov, npr. osebnostne 

strukture, trenutnega razpoloženja, pričakovanega učinka, prejšnjih tovrstni izkušenj. Pojavi se 

pospešen srčni utrip, evforija, sproščenost, ni želje po hrani, motnje spomina, čustev, preskakovanje 

misli, koordinacije, izrazitejši vid, voh, sluh, razširjene zenice, lahko tudi tesnoba, depresija, 

nekontrolirani napadi smeha, nenavadne spremembe v zaznavanju, mišljenju in občutenju.  

 

Dolgotrajna raba te droge lahko povzroči kronične motnje spomina, motnje koncentracije, 

upočasnjene reakcije, poslabšanje koordinacije, izgubo interesov in pasivnost. Pri nekaterih ljudeh 

lahko sproži psihozo, podobno shizofreniji, posebej pri ljudeh s predispozicijo za shizofrenijo. Z 

marihuano sprožene psihoze so terapevtsko težje dostopne. 

 

Opijati 

Surov opij je gosta tekočina, ki izteka, če zarežejo nezrelo glavico maka; na zraku se strdi. V opiju je 

več alkaloidov, najbolj znana sta morfij in kodein, ki ju uporabljamo tudi v medicini: morfij za lajšanje 

hudih bolečin, kodein za umirjanje hudega dražečega kašlja. Heroin je polsintetični izdelek, ki si ga 

uživalci praviloma vbrizgavajo v kri. 

 

Opijati povzročijo močno zoženje zenic, upočasnjeno dihanje, solze v očeh, otrplost, znižanje krvnega 

tlaka, lahko bolj vedro razpoloženje oziroma dremavico, umirjenost, zmanjšanje strahu, občutek 

neodvisnosti od zunanjega sveta, apatija, izgubo apetita, razdražljivost, lahko slabost s tresenjem in 

znojenjem, v nekoliko večjih količinah pa nezavest in smrt zaradi zastoja dihanja. Opijati lahko zelo 

hitro zasvojijo človeka, predvsem heroin in morfij. 
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Pri dolgotrajni rabi opijatov pride do motenj v izločanju hormonov, zmanjšane odpornosti, 

zmanjšanje telesnih zmogljivosti, nihanje razpoloženja, brezvoljnost, apatija, občutki izčrpanosti, 

okornost misli, nespečnost. 

 

Stimulansi 

Med stimulanse prištevamo tudi kofein in nikotin, ki  nista prepovedana in nimata pomembnih 

vplivov na zmožnost za vožnjo. Kot zanimivost lahko omenimo, da je kajenje cigaret med vožnjo v 

nekaterih državah prepovedano, a ne zaradi vplivov na možgane, ampak zaradi podatkov, da lahko 

do prometne nezgode pride ob manevriranju prižiganja cigarete ali če kadilec med vožnjo lovi 

cigareto, ki mu pade iz rok.  

 

Med prepovedanimi stimulansi so v praksi za udeležence v prometu najbolj pomembni amfetamini, 

kokain in ekstazi, ki povzročajo motnje koordinacije, motnje v presoji, motnje srčnega ritma, povišan 

krvni tlak, začetni dvig razpoloženja, misli in energije, čemur lahko sledi anksioznost, nespečnost, 

nanašalnost, preganjavica, fobije, psihomotorni nemir, nekontrolirana agresivnost ali seksualnost; 

lahko pride do srčnega infarkta ali možganske kapi. 

 

Pri dolgotrajni rabi lahko pride do mišične distonije, tikov, migrenskih glavobolov, nasilnih izpadov, 

motnje koncentracije, motnje spomina, psihoze (podobne shizofreniji), maničnih simptomov, 

nepomembno postane spanje, varnost, moralne norme, svojci, lahko tudi lastno preživetje. 

 

Halucinogeni 

Halucinogenov je več kot 100 različnih tako naravnih kot sintetičnih. Najbolj poznan je sintetični LSD 

(dietil amid lisergične kisline), med naravnimi pa ibogain, meskalin in psilocibin. 

 

Halucinogeni povzročijo nekoliko širše zenice, drgetanje telesa, znojenje, višji krvni tlak, motnje 

srčnega ritma. Glavni učinek pa so motnje zaznavanja, predstavljanja, mišljenja. Mišljenje je na 

primer spodbujeno, pospešeno, nekoliko zaletavo, sledi fantaziji. Pozornost je zmanjšana. V 

povezovanju misli je opaziti prekinitve in samosvoje skoke. Doživljanje časa in prostora je pogosto 

spremenjeno; človek tudi sam sebe čuti odtujenega. Stik z realnostjo oslabi. Vidno zaznavanje je 

spremenjeno. Uživalec vidi predmete na razne načine razobličene, pojavljajo se prividi. Nekateri 

postanejo v "tripu" blodnjavi, tako da se čutijo zasledovane ali pa mistično privzdignjene. To zadnje 

lahko ustvarja v povezavi z občutjem blaženosti iluzijo razodetja. Samozavest se nerealno poveča, 

lahko do občutkov nenavadnih zmožnosti (n.pr. letenja). Neredke so slabe izkušnje ob uživanju 

halucinogenov (»bad trip«), ko doživljajo grozeče more, ko je možen tudi samomor v hudi grozi. 

 

Dolgotrajna uporaba lahko povzroči trajno tesnobnost, potrtost, motnje spomina in pozornosti, 

zmanjšanje intelektualnih sposobnosti, pa tudi razvoj psihoze. 

 

Psihoaktivne snovi v medicinski rabi 

V medicini v natančno določenih primerih lahko uporabljamo nekatere sicer prepovedane droge 

(morfij, kodein in nekatere druge derivate opija). Poleg tega pa v medicini uporabljamo celo vrsto 

drugih psihoaktivnih snovi, ki jih zakonodaja ne prišteva med prepovedane droge. Poleg prej 
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omenjenih opiatov, ki jih uporabljamo v medicini, so med ostalimi medicinskimi psihotropnimi 

snovmi za udeležence v prometu pomembna predvsem pomirjevala in uspavala ter še nekatere 

druga zdravila, ki imajo v marsičem podoben vpliv na zmožnost za vožnjo kot alkohol: slabša 

motorična koordinacija, upočasnjeno reagiranje, motnje koncentracije, lahko ohlapnost mišičja, 

znižan krvni tlak, zaspanost. Vsa ta zdravila imajo jasno oznako na pakiranju (rdeč trikotnik) in v 

priloženih navodilih, da zmanjšajo zmožnost za vožnjo, zato ob njihovi uporabi človek ne sme biti 

aktivni udeleženec v prometu, čeprav mu jih predpiše zdravnik. Posebej velja omeniti metadon 

(opiatni preparat), ki ga v medicini uporabljamo za nadomestno terapijo ljudem, ki so zasvojeni z 

opiati, saj v Sloveniji tudi ti ljudje ne smejo voziti motornih vozil, medtem ko v nekaterih državah v 

Evropi smejo. 

 

Opredelitev uporabnikov prepovedanih psihoaktivnih snovi 

Za uživanje prepovedanih psihoaktivnih snovi ni strokovno določene meje za manj tvegano rabo, tako 

kot je za alkohol. Velja, da je vsaka raba tvegana raba (pravzaprav to velja tudi za alkohol, saj ne 

poznamo pitja alkohola brez kakršnega koli tveganja). Če pa so zaradi uživanja neke snovi že 

kakršnekoli težave, je to škodljiva raba. Večina prepovedanih psihoaktivnih snovi pa ima velik 

potencial za razvoj zasvojenosti. Merila za opredelitev zasvojenosti so pa enaka, kot so za 

alkoholizem. 
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PSIHIČNA IN PSIHOFIZIČNA STANJA VOZNIKA 

V več kot dveh tretjinah nezgod je človek edini krivec. Na dogodke okoli njega vplivajo tudi psihična in 

psihofizična stanja. Med ta stanja spadajo utrujenost, duševno in telesno stanje, zdravstveni 

problemi. Vsa ta stanja vplivajo na skoraj enak način z upadom koncentracije, neracionalnega 

razmišljanja, slabega dojemanja okolice. 

 

Utrujenost 

Psihologi in fiziologi že pol stoletja intenzivno proučujejo pojave utrujenosti. Žal še do danes nimamo 

popolnega odgovora na vprašanje, kaj je utrujenost. Dolgo so mislili, da je utrujenost povsem 

fiziološki pojav. Utrujenost naj bi bila po nekaterih teorijah posledica kopičenja škodljivih snovi ali pa 

pomanjkanje kisika v organizmu. Temu prepričanju nasprotuje dejstvo, da se utrujenost pojavi precej 

prej pred takšnimi fiziološkimi stanji. Lahko bi rekli, da je utrujenost posebno psiho-fiziološko stanje 

organizma, ki ga povzroči določena aktivnost in se običajno izraža v zmanjšanju delovne storilnosti. 

Utrujenost je sestavljen pojav in lahko rečemo, da je toliko vrst utrujenosti, kolikor je vrst človeške 

aktivnosti. Če želimo utrujenost preprečevati, moramo raziskovati posamezne dejavnike, ki jo 

povzročajo. 

Z vidika varnosti v prometu moramo utrujenosti posvetiti še posebno pozornost, ker znižuje 

voznikove sposobnosti in njegov učinek celo do popolne nesposobnosti. Utrujenost je opozorilo, naj 

prekinemo z aktivnostjo, ker potrebujemo počitek.  

Znaki utrujenosti pri voznikih 

Utrujenost ni vedno negativen pojav, tudi v prometu ne. Discipliniran voznik ve, da mora, če postane 

utrujen, prekiniti vožnjo.  

Utrujenost v prometu je najpogosteje psihološke narave, lahko pa jo občutimo tudi kot fizične in 

fiziološke težave. Zaradi lažjega razlikovanja delimo znake utrujenosti v dve skupini: na objektivne in 

subjektivne. Kakšni so, je odvisno od aktivnosti, ki jih je izzvala. 

Objektivni znaki utrujenosti spreminjajo obseg in kakovost voznikovih sposobnosti. Napak in 

odvečnih gibov je vse več. Če je voznik manj izkušen, bo storil več napak.  

Znaki utrujenosti se prepoznajo tudi po samohotnih prekinitvah aktivnosti, ki se izražajo kot trenutni 

omejeni gibi zaradi spremembe položaja telesa ali okončin. Tudi nihanje pozornosti je očitni znak, da 

utrujenost narašča.  

Čim bolj je voznik utrujen, toliko večja je verjetnost, da se zaradi napak zaplete v nesrečo. Podaljšuje 

se reakcijski čas, pozornost je vse bolj pasivna. Utrujenost spreminja in zmanjšuje delovanje različnih 

čutil. Ostrina vida upada, ocenjevanje razdalj ni več natančno. Zvoke, ki smo jih zaznavali na začetku 

vožnje, običajno ne slišimo več. Krvni pritisk naraste po treh urah neprekinjene vožnje. Močneje 

občutimo utrip srca, količina sladkorja v krvi z naraščanjem utrujenosti upada. Psihomotorne 
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sposobnosti in vizualno-motorna koordinacija so okrnjene. Slabo telesno počutje je znak pretirane 

aktivnosti. 

Prve subjektivne znake utrujenosti občuti voznik kot željo po pasivnosti. Tej sledi težnja po spanju, 

pojavi se zehanje, veke postajajo vse težje. Vse težje se je koncentrirati in misliti. Nastopijo težave v 

spominu in hitrem dojemanju prostorskih odnosov in situacij. Zaznavanje in pomnjenje novih 

informacij je vse bolj nezanesljivo. Vedenje je v celoti vse bolj spremenjeno, ker je zmanjšana tudi 

kritičnost. 

Preprečevanje utrujenosti 

Utrujenost (Hraščanec 2009) odpravljamo s počitkom. Počitek lahko pomeni: 

– prenehanje osnovnega opravila in počivanje ter 

– spremembo opravila in aktivno počivanje. 

Izbrati je treba tak počitek, ki ustreza vrsti vožnje. Predvsem po daljšem času vožnje je primeren 

aktiven odmor: voznik ustavi, se osveži, naredi nekaj telovadnih vaj in nato nadaljuje vožnjo. Vendar 

se tako ne da odpraviti vse utrujenosti. Po dolgem času vožnje je potreben daljši počitek s spancem. 

 

Vid v prometu 

Vid je najpomembnejši čutni sistem, saj preko vida zaznamo največ informacij iz okolice, dojemamo 

razvoj dogodkov, odločamo se na podlagi vidnih dražljajev. Je tudi najosnovnejši faktor pri vožnji. 

Preko vida zaznavamo svetlobo in njeno interpretacijo  (gledanje). Čutilo za vid je oko. Pri tem ločimo 

fizično zaznavanje svetlobe, ki ga opravlja oko skupaj s čutnimi celicami paličicami in čepki ter 

interpretacijo zaznane svetlobe, ki se dogaja v možganih. Po nekaterih informacijah naj bi človek 

preko vida dobil 60% vseh informacij iz okolja. Svetloba, ki jo zaznavamo, in barve so del 

elektromagnetnega valovanja oziroma sevanja. Človeško oko zazna od 400 nm (nanometrov) do 700 

nm valovne dolžine. Preko tega valovanja se spreminjajo barve od modre, zelene, rumene, oranžne 

do rdeče. Ta razpon imenujemo vidna svetloba. Skozi vid torej dojemamo okolico, jo zaznavamo in na 

podlagi teh zaznavanj se odločamo, kako bomo ravnali v trenutkih, ki se bodo odvijali v kratki 

prihodnosti okoli nas. 

Vidne zaznave nastajajo z obema očesoma. Vsako oko prestreže sliko predmeta pod svojim kotom. 

Človek zavestno dojame enotno sliko predmeta. Ta je sestavljena iz obeh posameznih slik, kar daje 

tridimenzionalno zaznavo in omogoča precej natančno določanje oddaljenosti predmeta. Tako dokaj 

zanesljivo presojamo razdalje v prostoru in torej tudi oddaljenost vozila v cestnem prometu. 

Dojemanje globine na ta način je možno do oddaljenosti približno 60 metrov. Proučevanje tega 

pojava so pokazala, da pri večjih razdaljah precenjujemo oddaljenost vozila. 

Precenjevanje lahko povzroča težave voznikom posebej pri prehitevanju. 

Kratkovidnost, barvna slepota in daljnovidnost so deformacije vida, ki tudi vplivajo na vožnjo in 

varnost v prometu. Pri premikanju naprej se pojavi optični tok vidnega polja, ki izhaja iz središčne 
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točke pred nami. Občutek hitrosti je večji, ko vozimo po ozkih mestnih ulicah. Na širokih avtocestah 

je okoliških objektov manj oz. so bolj oddaljeni. Zaradi tega je hitrost pojavljanja in mimobega 

objektov v gibalni perspektivi manjša. Tako pride do podcenjevanja hitrosti in prehitre vožnje. 

Spodnja slika  je prikaz hitrostnega tunela, ki se pojavlja med vožnjo.  Ta tunel zelo vpliv na 

dojemanje okolja in ostalih udeležencev v prometu. Večja je hitrost, ožje je polje zaznavanja. To polje 

je tisto, kar oko zazna in mi se dejansko odločamo na podlagi informacij iz tega polja. Svojo pozornost 

usmerjamo na razdaljo, ki jo dosežemo v treh sekundah. Zaradi različnih hitrosti je razdalja pred 

vozilom od 20 do 80 m. Z naraščanjem hitrosti se tako pojavlja učinek tunelskega vida, ko voznik 

zaradi fiksacije pogleda daleč naprej enostavno ne vidi, kaj se dogaja levo in desno od vozila na krajši 

razdalji. Vidno  polje, v katerem lahko opazimo dogajanje, je okoli 180⁰. Pri hitrostih 50 km/h se polje 

zmanjša na 150⁰, pri 150 km/h pa na 50⁰. 

 

 

Vožnja v mraku  

V mraku človek ne loči več tako dobro barvnih različic kot ob ustrezni svetlobi. Zato so vozila različnih 

barv videti podobno siva kot cesta in okolica. Tako se zlijejo z drugimi elementi vidnega polja, ali 

drugače, postanejo manj vidna oz. celo nevidna. Za varno vožnjo je treba doseči, da je vozilo vidno. 

Vedno je treba misliti na to, da bo naše vozilo vidno in da bomo s tem omogočili drugim 

uporabnikom ceste in sami sebi varnejšo vožnjo. 

Nočna vožnja  

Poseben problem je vožnja v temi – torej brez dražljaja oziroma z zmanjšanim dražljajem za vidne 

občutke. Človeško oko se prilagodi temi le delno in počasi (v dobrih 30 minutah). Med vožnjo v temi 
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vidimo najpogosteje samo prostor, ki ga osvetljujejo žarometi. S tem je celotna orientacija okrnjena, 

zmanjša pa se tudi vidljivost raznih nevarnosti na cesti, ki jih voznik podnevi lahko zazna prej in se 

nanje pripravi. Še posebej so ogroženi neoznačeni pešci, kolesarji z nepravilno opremljenimi kolesi, 

vprege brez ustrezne signalizacije itd. Zlasti naprezanje zaradi pomanjkljive osvetljenosti cestišča, 

pogoste prilagoditve očesne leče in splošna duševna napetost zaradi stalne pripravljenosti na 

nenadne ovire pospešeno utrujajo voznika. Do tega pa mnogi niso dovolj kritični in tako postajajo 

nevarni samim sebi in drugim udeležencem v cestnem prometu. Poseben problem med nočno vožnjo 

je bleščanje vključenih žarometov vozil iz nasprotne smeri. 

Vožnja v megli, sneženju in dežju  

Podobna kot v temi je vožnja v megli. Voznik nima možnosti za orientacijo in oceno dogajanja na 

cesti, saj vidi le kratek del cestišča pred seboj. Megla je brezoblična, voznik poskuša videti čim dlje, in 

sicer tako, kot da gleda precej oddaljene predmete. V trenutku, ko opazi pred sabo kakšen predmet, 

se vid izostri s prilagoditvijo na ustrezno bližnjo razdaljo. Ker se to dogaja neprestano, so očesne 

mišice močno obremenjene in delajo z manjšo zmožnostjo. 

Pri močnem sneženju je vožnja zelo podobna tisti v megli. Vidnost cestišča se zmanjša, opazovanje, 

zaznavanje in voznikove obremenitve med vožnjo so prav take kot v megli. Kadar dežuje, je vidljivost 

sicer boljša kot v megli ali sneženju, vseeno pa je zmanjšana oziroma okrnjena. Zaradi tega so tudi 

obremenitve zmanjšane, vendar pa precej večje kot v normalnih razmerah za vožnjo. Dodatna 

nevarnost je spolzko cestišče. To zbuja vozniku strah oz. občutek negotovosti, ker je manj možnosti 

za normalno vodenje vozila. Voznikova pozornost je zato precej bolj napeta. 

Sluh v prometu 

Podobno kot oči so tudi čutila za sluh postavljena dvostransko. Zato je mogoče zelo natančno določiti 

smer zvoka. S starostjo slabše slišimo posebno zvoke visokih frekvenc. V prometu je pogost problem 

ropot. To je zmes tonov različnih frekvenc enakih ali različnih jakosti. 

Medtem ko je šum, ropot nižjih jakosti, človeku lahko tudi prijeten, pa je močnejši ropot nadležen. 

Povzroča različno stopnjo psihične napetosti, v kateri lahko naredi voznik vrsto nenadzorovanih, 

nepotrebnih gibov in zvišuje absolutni čutni prag na področju vidnih in še posebej slušnih zaznav. 

Zaradi ropota nad 80 dB jakosti celo trajno oglušimo, stalen ropot 100 dB in več pa prizadene tudi 

vidne in druge fiziološke funkcije. Še posebej ropot zmanjšuje sposobnost za gledanje v nočni vožnji, 

otežuje oceno oddaljenosti predmetov in zožuje vidno polje, torej vpliva na bistvene elemente 

uspešne vožnje. Prav tako se pod vplivom ropota zmanjšata natančnost in koordinacija gibov. Pri 

daljšem izpostavljanju ropotu prihaja do nevrotičnih stanj in posebnih oblik utrujenosti. 

Klimatske razmere v vozilu 

Med klimatskimi razmerami v vozilu sta poglavitni temperatura in vlažnost. Na oboje vpliva gibanje 

zraka. Kakšne naj bi bile optimalne klimatske razmere, je odvisno od človekove dejavnosti, obleke in 

od tega, kako prenaša klimatske spremembe. Bolj kot vlaga je odločilna temperatura v vozilu. 

Raziskave so pokazale, da je najustreznejša temperatura za fizično lažja dela, kamor spada tudi 

vožnja, okrog 20–22° C, saj tedaj nastaja najmanj nezgod.  
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Medtem ko višje temperature učinkujejo na vse vrste dejavnosti, nižje (temperature pod 10⁰ C) 

vplivajo predvsem na spretnost rok, hitrost reagiranja in zanesljivost pri upravljanju vozila – torej 

predvsem na psihomotorične reakcije. Še kako pomembno je torej, da imamo v vozilu ustrezno 

urejene grelne in prezračevalne naprave, saj le tako lahko zagotovimo ustrezno klimo in izboljšamo 

razmere za vožnjo. 

Hitrost in varnost prometa 

Dvajsetega junija 1968 so trije (Žlender 1996) ameriški tekači na kratke proge pretekli 100 m hitreje 

kot v 10 sekundah. Trenutni svetovni rekord v teku na 100 m je 9,72 sekunde oziroma približno 37, 

04 km/h. Je to tista hitrost, ki ji je človeško telo najbolje prilagojeno? Kolikšno hitrost smo sploh 

sposobni vedno in povsod nadzorovati? Je hitrost eden izmed glavnih motivov, ki nas vodijo v 

prometu? Si ne želimo, da bi bilo vse dogajanje vedno hitrejše? 

Koliko podobnih vprašanj bi si morali še zastaviti, da bi odgovorili na enega glavnih izzivov sodobnega 

prometa in našega življenja. Vedeti moramo, da se v prometu srečujemo z dilemo, kako v času, ki 

ceni hitrost, najhitrejše športnike, podjetja, ki se najhitreje odzivajo na zahteve trga, ljudi, ki so v 

najkrajšem času sposobni ponuditi novo idejo ali izdelek, uveljaviti v nekem delu življenja drugačen 

način mišljenja in ravnanja. Ali smo lahko pri delu hitri ter uspešni in hkrati v avtu počasni? 

Hitrost v prometu kot fizikalna zakonitost 

Prvo pravilo, ki velja je, da na cesti pričakujemo pretirane prihranke, če vozimo malo hitreje. Hitrost 

(v) nam pove, koliko časa (t) bomo potrebovali za določeno pot (s) : v = s/t. Povprečen voznik opravi 

vsako jutro, ko se pelje na delo, pot dolgo 5 km. Pri hitrosti 50 km/h bi brez postankov to razdaljo 

prevozil v 6 minutah, če bi vozil malo hitreje (70 km/h), bi potreboval 4,3 minute in če bi vozil dvakrat 

hitreje (100 km/h), bi prispel v 3 minutah. Pri vožnji bi teoretično lahko prihranili dve do tri minute. 

Ker je večina voženj v naseljih, kjer so tudi pešci, kolesarji in drugi vozniki, je potrebno pogosto 

reagirati na ravnanja drugih in ustaviti. Reakcijski čas je pri voznikih od 0,5 do 1,4 sekunde. Povprečen 

voznik potrebuje 1 sekundo od trenutka, ko zazna oviro ali problem, do ukrepa. Pot, ki jo v tem času 

prepelje, imenujemo reakcijska pot. Reakcijski čas je odvisen tudi od pozornosti, ki jo voznik posveča 

dogajanju na cesti in njegovega psihičnega stanja. Voznik, ki ni pripravljen na nevarnost, potrebuje 

običajno 1,3 sekunde, da ukrepa.  

Zavorna pot 

Ko skušamo preprečiti nevarnost, pogosto zaviramo. Zavorna pot je dolžina poti, ki jo vozilo opravi od 

pričetka pritiskanja na zavorni pedal do zaustavitve. Pot ustavljanja je seštevek dolžine reakcijske in 

zavorne poti. Pot ustavljanja se s hitrostjo bistveno podaljšuje. Tabela prikazuje dolžino reakcijske, 

zavorne in poti ustavljanja ob različnih hitrostih.  
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Če imamo do ovire v trenutku, ko jo zagledamo, 30 m, bomo pri hitrosti 50 km/h varno ustavili, pri 

vožnji 70 km/h bomo treščili v oviro, in to s hitrostjo 58 km/h. Pri vožnji s 100 km/h bomo oviro na 

razdalji 30 m težko opazili, ker gledamo daleč naprej, a tudi če jo bomo, bomo prevozili 30 m, preden 

bomo začeli ukrepati in bomo treščili v oviro s polno hitrostjo. Če je ovira otrok ali pešec, so posledice 

jasne. Udarec vozila na naše telo je pri hitrosti 50 km/h enak padcu z višine 10 m, pri hitrosti 100 

km/h pa je sila udarca enaka padcu z višine 40 m. Žal teh podatkov in razdalj ne moremo upoštevati, 

dokler si ne naberemo dovolj izkušenj. Le izkušnja, lahko je tudi pri treningu varne vožnje na 

poligonu, nam pove, da potrebujemo za varno zaustavitev dovolj prostora. 

Podobna pretirana pričakovanja o prihrankih časa so pri vožnji na odprtih cestah. Na cestah s 

pogostimi ovinki, vzponi in spusti, kjer poteka dvosmerni promet in na katerih lahko pričakujemo vse 

vrste motornih vozil, od osebnih avtomobilov, tovornjakov do traktorjev, so resnični prihranki izredno 

majhni. Najboljšo ponazoritev prihrankov časa nudi rezultati raziskave, v kateri so spremljali vožnjo 

dveh avtomobilov na isti poti. Eden izmed dveh voznikov je ves čas vozil z optimalno hitrostjo, 

medtem ko je drugi ves čas vozil z največjo možno hitrostjo. Raziskava je potekala na cesti z gostim 

dvosmernim prometom. Po prevoženih 4988 km je hitrejši voznik pridobil 2 uri in 48 minut.  

Zanemarljivi prihranki in razlika 3 km/h pri povprečni hitrosti kažejo veliko precenjevanje prihrankov 

časa, ki naj bi jih dobili s hitrejšo in bolj tvegano vožnjo. Med temi podatki ni posebej navedena 

psihična utrujenost voznika, ki je zaradi takšnega načina vožnje izredno velika. V Sloveniji je podobna 

cesta, kot je bila izbrana v navedeni raziskavi, cesta Ljubljana–Celje. 

Prometni in neprometni motivi za hitrejšo vožnjo 

Poleg fizikalnih zakonitosti (Lukenda 2009) hitrosti moramo poznati tudi njen psihološki vidik. Hitrost 

je namreč eden izmed temeljnih motivov, ki jih zadovoljujejo vozniki med vožnjo.  

Motivi so lahko prometni ali neprometni. Voznik želi kar najhitreje priti od točke A do točke B, ne 

glede na to, kaj je razlog za njegovo hitenje (zamujanje v službo, nujna pošiljka ali sestanek, ki se ga 

mora udeležiti). V takšnih primerih je višja hitrost vožnje prometni motiv.  

Med raziskavami so ugotavljali, da vozniki prehitevajo vozila, ki so počasnejša, tudi če morajo takoj, 

ko končajo s prehitevanjem, zaviti s ceste. Za dokazovanje svojih sposobnosti imajo zlasti mladi 

vozniki, a ne samo mladi, najenostavnejšo možnost, da se s hitro ali prehitro vožnjo postavljajo ali 

dokazujejo. Prehitra in tvegana vožnja je pogosto enostaven kompenzacijski model za neuspehe v 
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šoli, pri delu ali na drugih področjih. Hitra in tvegana vožnja nudi voznikom užitke, je kot nekakšna 

omama. 

Takšno mnenje spodbujajo pogosto specializirane revije, namenjene avtomobilom in avto-moto 

športom, s trditvami, da hitrost ni glavni problem prometne varnosti, in z iluzijami, da je hitrost 

obvladljiva. Res je morda nekaj odstotkov voznikov, ki bi lahko zaradi svojih telesnih sposobnosti 

(boljše reakcije, večja spretnost in koordinacija v prostoru) in predvsem zaradi izkušenj, ki so si jih 

pridobili v avtomoto športih in na treningih ali šolah varne vožnje, brez nevarnosti za druge 

obvladovali višje hitrosti. Vendar je upravljanje motornega vozila in seveda možnost za opravljanje 

izpita v današnjem času splošno dostopno. Programi za učenje in predpisi so prilagojeni najslabšim, 

saj bi jih drugače morali izločati kot voznike. To seveda ne pomeni, da ne bi izboljšali varnosti z 

dodatnimi treningi varne vožnje, kot enega prvih ukrepov, ki bi ga morali pri voznikih uvesti za 

ustreznejše vedenje na cesti. Vendar tudi takšni treningi nekaterih osnovnih zahtev za zniževanje 

splošne hitrosti v naseljih in spoštovanje teh predpisov ne bi spremenili. V naseljih so poleg voznikov, 

od katerih bi lahko zahtevali več znanja in izkušenj, tudi otroci in starejši, ki zaradi svojih psihofizičnih 

sposobnosti nekaterih pomembnih dejanj v prometu enostavno ne zmorejo. 

Telefoniranje med vožnjo  

Slovenski vozniki imamo (pre)pogosto občutek, da lahko na cesti (nekaznovano) počnemo 

popolnoma vse. Hitra vožnja, pogosto pod vplivom prepovedanih substanc (v večini alkohola), je za 

marsikoga zabava, ki jo redno izvaja konec tedna, nevarnosti pa se zave šele takrat, ko pride do 

nesreče in so ob zveriženi pločevini žal poškodovani tudi (nedolžni) ljudje.  

Čese nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola večina vendarle zaveda, je nekaj povsem drugega, 

telefoniranje med vožnjo. Gre za razvado, ki se je med vozniki tako množično razpasla, da so policisti 

večkrat nemočni. 

Vožnja z avtomobilom zahteva poln delovni čas. To pomeni, da ko smo za volanom, ne smemo delati 

nič drugega. Telefoniranje namreč na voznika vpliva na različne načine, predvsem pa mu zmanjša 

pozornost na dogajanje na cesti, spremeni se tudi način vožnje. Voznik zaradi telefoniranja pogosto 

ne prilagodi hitrosti in se posledično prepozno odzove na zaviranje, ko se vozilo pred njim nenadoma 

ustavi. Reakcijski čas se tako podaljša, nesreča je pogosto neizogibna. 

Slovenska zakonodaja telefoniranje med vožnjo dovoljuje, vendar le v primeru, če je v vozilo vgrajena 

naprava za prostoročno telefoniranje ali brezžična slušalka za eno uho, če vozniku pri tem ni treba 

fizično upravljati telefonskega aparata. Strokovnjaki pa so vendarle mnenja, da bi telefoniranje med 

vožnjo morali prepovedati. 

Testi na simulatorjih so pokazali, da ni pomembnih razlik, ali se uporablja prostoročni sistem ali 

telefoniranje s telefonom v rokah. Bistvo je namreč, da človek ni sposoben hkrati opravljati dveh 

zahtevnih miselnih operacij, ampak jih dela eno za drugo.  

Veliko klicev opravimo med vožnjo, zato je pravilno in tudi varno, da se v primeru nujnega pogovora 

odpravimo na kakšno postajališče, ugasnemo vozilo in pogovor opravimo v miru. 
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Neugodna zdravstvena stanja 

V vseh starostnih obdobjih so lahko ta obolenja zelo pogosta. Tudi če gre za običajno gripozno stanje 

s povišano telesno temperaturo, je lahko splošna prizadetost organizma tolikšna, da z vročino ni 

dopustno voziti. Tak človek spada v posteljno nego – vsaj za čas, dokler je telesna temperatura 

zvišana nad 37o C, pa še kak dan več. Zvišan krvni tlak, zlasti če ni redno nadzorovan in zdravljen ali 

kot pravimo »urejen«, lahko pomeni bistveno tveganje za udeležence v prometu. Glavobol, 

vrtoglavice in splošno slabše počutje so tisti znaki, ki morajo voznika, seznanjenega z boleznijo, 

spodbuditi, da bo vožnjo opustil in se ustrezno zdravil. Neurejen, zvišan krvni tlak lahko pripelje do 

hudega zapleta, do krvavitve v možganih (možganske kapi); zato naj bo zdravnik tisti, ki oceni, ali je 

krvni pritisk urejen ali ne. 

Socialne razmere 

Za uspešno vozniško dejavnost neprimerna psihična stanja oziroma psihična obolenja so navedena v 

Pravilniku o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki motornih vozil. V pravilniku 

navedene duševne motnje so lahko bodisi trajna bodisi prehodna stanja. Če gre za kronične in močno 

izražene duševne motnje in abnormnosti, je večina takih ljudi v bolnišnicah in zavodih, saj so psihično 

tako prizadeti, da niso sposobni za samostojno življenje, kaj šele za vožnjo z motornim vozilom. 

Nasploh velja, da so duševni bolniki bolj udeleženi v prometnih nezgodah kot pa zdravi ljudje. Vendar 

se zdi, da prometno varnost najbolj ogrožajo sicer duševno in telesno zdravi ljudje, ki se v prometu iz 

različnih razlogov vedejo nenormalno.  

Nekaj takih neugodnih vplivov in pritiskov: 

- spori na delovnem mestu, 

- nezanimivo delo, 

- neugodne delovne razmere, 

- negotova ekonomska situacija, materialne težave, 

- nesamoupravna organizacija vodenja in upravljanja, 

- neuresničene poklicne ambicije, stanovanjski problemi, 

- nerazumevanje v zakonu, ločitev, 

- problemi pri vzgoji otrok, 

- intimne težave v erotično seksualnem življenju, 

- osamljenost. 

Družba vpliva na posameznika preko mnogih dejavnikov. Te socialne dejavnike lahko razdelimo na 

tiste, ki izvirajo iz ožjega okolja, in tiste, ki izvirajo iz širšega okolja. Med socialne faktorje lahko 

omenimo družinske razmere, šolo oziroma organizacijo pouka ali izobraževanja, širšo družbeno 

okolje in ostalih udeležencev, ki na bilo kakšen način vplivajo na posameznika.  
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