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ANALIZA ANKET 
Splošno o projektu 

Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po 

celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših cestah čim dlje počutili varne 

in da bi čim dlje ostali mobilni. V okviru celovitih preventivnih dogodkov oz. usposabljanj za seniorje in 

upokojence sodelujemo: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (koordinator), 

Ministrstvo za infrastrukturo, Policija, DARS, Zveza društev upokojencev Slovenije, Združenje FORTOX 

in drugi. V okviru enodnevnih preventivnih dogodkov se udeleženci lahko izobražujejo iz štirih vsebinskih 

sklopov: 

• Osvežitev znanja prometnih predpisov in pravil  

• Varna vožnja po avtocesti in hitri cesti 

• Zdravstveno svetovanje o kriterijih za vožnjo in informiranje o težavah z vidom.  

• Svetovalna vožnje z inštruktorjem  

 

 

Projekt Sožitje v Podravski regiji 

V Pekrah je bil 23. 11. 2015 izveden preventivni dogodek v okviru projekta Sožitje za večjo varnost v 

cestnem prometu. Udeležilo se ga je 14 udeležencev. Prejeto je bilo 11 izpolnjenih anket, katerih 

namen je evalvacija predavanj v okviru projekta ter prilagoditev tem in metod dela, ki so najbližje 

seniorjem in upokojencem. 

 

• Podatki o starosti, spolu, letih vožnje motornega vozila in prevoženih kilometrih 

 

Povprečna starost udeležencev je bila 69 let. Anketo je rešilo 9 moških in 1 ženska. Ena oseba ni 

odgovorila na to vprašanje. V povprečju anketiranci  vozijo oz. so vozili motorno vozilo 47 let. V 

zadnjem letu pa so povprečno prevozili 10727 km. 
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• Odnos do vožnje in način vožnje  

 

  

Med odgovori so največkrat, 10-krat, izbrali »Vozim kadarkoli«.  »Vožnja mi je v veselje« je označilo 7 

anketirancev . Po 5 anketirancev je označilo, da vozijo tudi ponoči in da daljše poti opravljajo samo 

podnevi. je označilo, da vozijo tudi ponoči. 1 anketirani pa je odgovoril, da mu je vožnja bolj breme in 

nuja, 1 pa da vozi zgolj v lepem vremenu. 

• Namen uporabe osebnega avtomobila  

 

Udeleženci preventivnih dogodkov v okviru projekta Sožitje najbolj uporabljajo osebni avtomobil za 

(vrstni red po pomembnosti): 

- za prevoz družinskih članov,  

- za v trgovino,  

- za vožnjo na rekreacijo, na izlete in v naravo,  

- za obiske,  

- za k zdravniku,  

- za obiskovanje šole, tečaja ali druge oblike izobraževanja in 

- za prevoz na delo (redno, prostovoljno).  
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• Samooocena vozniških sposobnosti, poznavanje predpisov in počutje, ko anketiranci 

še vozijo  

 

Na vprašanje »Kakšen voznik sem?« 

je 78% vprašanih odgovorilo, da so 

povprečni vozniki, 22% jih meni, da 

so dobri vozniki, nihče pa ne meni 

da je slab voznik.  

 

 

 

 

Pri samooceni poznavanja 

prometnih predpisov, 40% 

anketirancev meni, da predpise 

dobro pozna, 60 % pa srednje. 

Nihče ni ocenil, da slabo pozna 

prometne predpise.  

 

 

 

 

70 % vprašanih vozi le, ko se 

počutijo dobro; 10% vprašanih vozi 

le, ko se počutijo odlično; kar 20% 

vprašanih vozi tudi kadar se 

počutijo slabo.  
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• Potreba po informacijah, preventivnih zdravstvenih pregledih in pogostosti le-teh 

 

Anketiranci ki so odgovorili na 

vprašanje o mnenju, ali bi seniorji in 

upokojenci potrebovali informacije in 

osvežitev znanja o cestnoprometnih 

predpisih in tehnikah vožnje, so se v 

89% strinjali, da le-to potrebujejo. 

 

 

 

Na vprašanje, ali so preventivni 

zdravstveni pregledi potrebni, je 80% 

anketiranih odgovorilo pritrdilno, 20% 

pa ocenjuje, da preventivni 

zdravstveni pregledi niso potrebni.  

Vsi anketiranci, ki so dogovorili na 

vprašanje o pogostosti zdravstvenih 

pregledov, so ocenili, da bi morali biti 

preventivni zdravstveni pregledi bolj 

pogosti. 

 

• Oblike izobraževanja in informiranja 

 

Na vprašanje kakšne oblike izobraževanja in informiranja udeležence najbolj pritegnejo, so anketiranci 

odgovorili po sledečem vrstnem redu (od najbolj do najmanj pomembnih): 

- delavnice: predavanja in demonstracije, 

- delavnice: praktično delo in trening v avtomobilu, 

- predavanja, 

- televizijske izobraževalne oddaje, 

- zloženke, informacije v obliki publikacij. 
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• Mnenje anketirancev o preventivnih dogodkih v okviru projekta Sožitje 

 

Odziv na preventivne dogodke v okviru projekta Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu je bil glede 

na odgovore udeležencev na zadnje vprašanje »Kako vam je bil všeč današnji dogodek?« zelo pozitiven, 

saj so večinoma preventivno akcijo pohvalili z izjavami: zelo dobro, odlično, koristno, poučno in 

podobno. Slabih odzivov in kritik ni bilo. 

• Najboljše vsebine v okviru dogodka 

 

 

 

Pri zadnjem vprašanju »Kateri sklop dogodka vam je bil danes najboljši in najbolj koristen?« je bil 

največkrat izbran prvi sklop obnovitev znanja prometnih predpisov in pravil (9-krat), nato varna vožnja 

po avtocesti in hitri cesti (5-krat), sledijo praktične izkušnje policista v lokalnem okolju ter praktična 

vožnja z inštruktorjem (oboje po 3-krat) in nato zdravstven del (1-krat). Pri tem je potrebno poudariti, 

da se je praktične vožnje z inštruktorjem udeležilo le nekaj posameznikov. 
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