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Vpliv lastnosti in nekaterih drugih dejavnikov na voznikovo 

ravnanje v cestnem prometu 

 

Med dejavniki, ki vplivajo na varnost cestnega prometa, ima prevladujočo vlogo človek kot njegov 

udeleženec. Le redko so izključni vzrok za prometno nesrečo vozilo, cesta ali okolje. Poleg znanja in 

spretnosti, ki se ju postavlja v ospredje pri usposabljanju in na izpitu, je tu še vrsta drugih dejavnikov, 

ki tvorijo obsežno in zapleteno ozadje voznikovega ravnanja v cestnem prometu. 

Teorije in modeli voznikovega ravnanja 

Začetki obsežnejših raziskav voznikovega ravnanja segajo v petdeseta in šestdeseta leta prejšnjega 

stoletja. Pred tem so bile raziskave usmerjene predvsem v problem prometnih nesreč, še posebej 

vzrokov za njihov nastanek, in so izhajale iz statističnih teorij nesreč. 

V šestdesetih letih so imeli voznika za žrtev, ki s svojimi temeljnimi sposobnostmi ni kos 

kompleksnosti sodobnega cestnega prometa. V ospredju so bile voznikove zaznavno-motorične 

sposobnosti v okviru sistema človek-stroj-okolje. 

V začetku sedemdesetih let se je pri raziskovanju voznikovega ravnanja zgodil preobrat. Na voznika 

so začeli gledati kot na nekoga, ki sam vpliva na svojo vožnjo, in tako sam odloča o tveganosti svojega 

početja. Glavni dejavnik voznikovega ravnanja naj bi bila motivacija. 

Poleg motivacije je ključni pojem, ki ga v taki ali drugačni obliki vključujejo teorije voznikovega 

ravnanja, tudi koncept tveganja, ki bi ga lahko poimenovali tudi pojem izpostavljanja nevarnostim, ki 

jih pomenijo vsi premični in nepremični subjekti in objekti cestnoprometnega sistema. Pri tem ločimo 

med objektivnim in subjektivnim tveganjem. Prvega obravnavamo z vidika objektivnih podatkov, ki so 

značilni za določeno situacijo (statistični podatki o prometnih nesrečah, ekspertne ocene nevarnosti 

in podobno), medtem ko pomeni subjektivno tveganje zaznavo, prepoznanje in oceno rizika, s 

katerim se srečuje voznik pri reševanju vsakodnevnih prometnih situacij.  

Med objektivnim tveganjem in možnostjo, da voznik to tveganje odkrije in pravilno oceni, obstaja 

razmeroma majhna odvisnost. Vozniki pogosto nevarnosti podcenjujejo ali pa jih niti ne zaznajo. Če je 

torej neko mesto na cesti oziroma njen odsek označen kot črna točka, to še ne pomeni, da ga kot 

takega dojemajo tudi vozniki. Če bi ga, potem bi vožnjo prilagodili okoliščinam, do prometnih nesreč 

ne bi prihajalo in mesto na cesti oziroma njen odsek ne bi veljal za črno točko. 

Pri večini voznikov je njihovo zaznavanje tveganja pri vožnji večino časa enako nič. To pomeni, da v 

normalnih razmerah vozijo tako, kot da jim ne grozi nikakršna nevarnost. Pod vplivom raznih 

motivacijskih in drugih dejavnikov si voznik z izkušnjami ustvarja lastne predstave o cestnem prometu 

in lastne modele ali pričakovanja v posameznih situacijah. Te predstave so pogosto napačne in kažejo 

na razmeroma visok prag zaznavanja tveganja v cestnem prometu. Razlog za to je, da daje vožnja v 

cestnem prometu občutek relativne varnosti, saj se tvegane situacije, ne glede kako in zakaj pride do 

njih, le redko udejanjijo v obliki prometne nesreče ali kritične situacije. Pomislimo samo na številne 

prometne znake, ki opozarjajo na prehajanje divjadi in drugih divjih živali čez cesto, in se vprašajmo, 

koliko krat se voznik dejansko znajde v situaciji, ko bi zaradi nevarnosti, na katero opozarjajo, 

dejansko lahko prišlo do prometne nesreče. 
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Za izogibanje nevarnostim so najpomembnejše lastne izkušnje. Če je voznik za pazljivo ravnanje 

nagrajen, in nasprotno, če je zaradi tvegane vožnje kaznovan, se bo naučil predvidevati in bo znal 

izbrati primerno raven tveganja. Pri tem je nagrada to, da se voznik s svojim predvidljivim vedenjem 

dejansko izogne tvegani situaciji. Kazen je lahko prometna nesreča, skoraj prometna nesreča, globa 

ali neprijetna situacija z drugim udeležencem v cestnem prometu.  

Najpogostejše voznikovo dejanje, ki je posledica predvidevanja nevarnosti, je zmanjšanje hitrosti. Ker 

se vse prevečkrat izkaže, da je bilo takšno preventivno ravnanje v konkretni situaciji odvečno, da torej 

ni bilo nagrade za varno ravnanje, so se vozniki pripravljeni čedalje redkeje pravočasno odzvati z 

manevrom izogibanja tveganja. Če se npr. voznik približuje slabo preglednim križiščem z zmanjšano 

hitrostjo in v pripravljenosti na zaviranje, pa se to le redko ali pa sploh ne izkaže za potrebno, lahko 

začne postajati ta rutina vse manj izrazita in jo voznik s časoma celo povsem opusti. Podobno je npr. z 

opazovanjem mrtvih kotov vzvratnih ogledal. Dokler se vozniku nekajkrat ne zgodi, da v mrtvem kotu 

opazi drugega udeleženca cestnega prometa, čeprav je bil pred tem prepričan, da tam ni nikogar, bo 

najbrž gledal na dosledno in brez izjem preverjanje mrtvih kotov kot na nepotreben balast, namenjen 

samemu sebi. Če pa voznik opusti kontrolo mrtvih kotov vzvratnih ogledal predno sploh doživi takšno 

izkušnjo, potem morda niti ne ve, koliko krat je že koga spravil v nevarno situacijo, saj tega sploh ni 

zaznal. Dosledno izvajanje določenih postopkov ali dejanj je koristno tudi zaradi tega, ker postopno 

pripelje do rutine, tako da se vozniku praktično ne more zgoditi, da bi v ključnem trenutku opustil 

nujno potrebno dejanje. Težko je npr. tudi prepričati voznike, naj ne zapeljejo na križišče pri rumeni 

luči na semaforju, če iz izkušenj vedo, da s tem ne tvegajo niti prometne nesreče niti globe. 

Pri izogibanju nevarnostim obstaja pomembna razlika med vozniki začetniki in izkušenimi vozniki. 

Zadnji precej bolje predvidevajo predvsem zato, ker jim uspe pravočasno zaznati opozorila, ki se 

nanašajo na morebitno nevarno ali kako drugače neprijetno situacijo. Pri nedoslednem opazovanju 

mrtvih kotov vzvratnih ogledal je tako bistveno manjša verjetnost, da bi v situaciji, ko bi tam lahko bil 

drug udeleženec cestnega prometa, takšno opazovanje opustil izkušen voznik kot neizkušen. Čeprav 

so izkušeni vozniki glede na zaznane nevarnosti navidez pripravljeni tvegati več, imajo manj 

prometnih nesreč. 

V situacijah, kjer lahko voznik izbira med več možnostmi, temeljijo njegove sodbe in odločitve na 

zaznavanju, pričakovanju in motivaciji. Zaznavanje okolice temelji na notranjih predstavah podobnih 

že doživetih situacij, poznavanju okolice in svojih sposobnosti ter posledic vzajemnega delovanja teh 

dejavnikov. Zaznavanje je torej pomembno odvisno od izkušenj, kar velja tudi za subjektivno 

pričakovanje verjetnosti za prometno nesrečo. Izkušen voznik sprejme odločitev na podlagi preteklih 

izkušenj o enakih ali podobnih situacijah. Ta odločitev pa je lahko v enakih okoliščinah tudi različna. 

Če je npr. nekdo v časovni stiski, se njegovi motivi spremenijo in posledično tudi slog vožnje. Če 

voznik sicer nima v navadi »loviti« rumenih luči na semaforju in prekoračevati dovoljenih hitrosti, bo 

to v takšnih okoliščinah morda vendarle počel. 

V sistemu voznik–vozilo–cesta–okolica bi vsako povečanje obsega cestnega prometa pomenilo tudi 

večje število prometnih nesreč, če se sistem kot celota ne bi stalno prilagajal spremenjenim 

okoliščinam. Opazimo namreč, da se na neki točki razvoja motorizacije zgodi tendenca upadanja 

števila mrtvih v prometnih nesrečah. Varnejše potekanje cestnega prometa je posledica povečanja in 

rekonstrukcije cestne mreže, tehničnega napredka pri izdelavi vozil, spremenjenih predpisov, 

povečanega nadzora, večjih zahtev za voznike začetnike in tudi drugačnih in večjih izkušenj voznikov.  
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Z ravnanjem voznikov se vedno znova povezujejo tudi stališča. Pogoste so trditve, da bi s pozitivno 

spremembo stališč pripomogli k večji varnosti cestnega prometa. Da bi bilo res tako, morajo obstajati 

vzročna zveza med stališči in ravnanjem, način za vplivanje na stališča in ukrepi za njihovo 

spreminjanje.  

Dejavniki voznikovega ravnanja v cestnem prometu 

Na to, kako varno ali nevarno bo kdo ravnal v cestnem prometu, vplivajo poleg znanja in spretnosti 

tudi sposobnosti, osebnostne lastnosti, stališča, motivacija, pa tudi starost, družbeno okolje, socialni 

položaj, in tudi dejavniki, kot so vožnja pod vplivom alkohola, utrujenost ali pritisk vrstnikov v vozilu. 
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Človekove sposobnosti 

Človekove sposobnosti so lastnosti, ki določajo, kaj človek zmore narediti in doseči, in predstavljajo 

temeljni pogoj za pridobivanje znanja in spretnosti. Sposobnosti se še posebno izrazijo pri aktivnostih 

motorične narave, ki so značilne za vožnjo vozila v cestnem prometu. 

Sposobnosti se oblikujejo z dedovanjem, pod vplivom človekove aktivnosti in okolja, v katerem se 

mlad organizem razvija. Nekatere od njih se spreminjajo ter pridobivajo z učenjem in vajo, še zlasti 

med njihovim razvojem. Nekatere za vožnjo pomembne sposobnosti, kot sta kratkotrajni spomin, 

selektivna pozornost ter logično sklepanje, se dokončno izoblikujejo šele nekje okrog 17. leta starosti. 

To je tudi eden od razlogov, zakaj imajo nekateri kandidati za kategoriji AM in A1 toliko težav pri 

usposabljanju in na vozniškem izpitu. 

Pomembna mentalna sposobnost človeka je sprejemanje sklepov. Ko človek sklepa, si ustvarja 

prepričanje, ki temelji na do tedaj pridobljenih znanjih. Tako je sklepanje tesno povezano s številnimi 

drugimi kognitivnimi sposobnostmi, kot so učenje, sposobnost izražanja, spomin in reševanje 
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problemov, vpliv pa ima tudi na notranjo rast in oblikovanje stališč. V cestnem prometu je 

sposobnost hitrega in pravilnega sklepanja pomembna v procesu usposabljanja in tudi pozneje pri 

zagotavljanju varnega in nemotenega poteka cestnega prometa.  

Vsaka odločitev, ki jo sprejmemo, pomeni rešitev nekega problema. Vedno, kadar ima voznik na voljo 

več rešitev, presodi mogoče izhode in se odloči za eno od možnih rešitev. Pri tem so odločilnega 

pomena sposobnosti spomina, procesov pozornosti in sklepanja, še bolj pa znanje in izkušnje o stvari, 

o kateri poteka proces odločanja. Zadnje pomeni tisto pomembno razliko med vozniki začetniki in 

izkušenimi vozniki. Če je voznik določeno situacijo v preteklosti že večkrat doživel, potem verjetno že 

ima izdelano rešitev in bo lahko reagiral hitro in učinkovito, v nasprotju z neizkušenim voznikom, ki 

mora do ustrezne rešitve šele priti. Kdor je sposoben sprejemati hitre in pravilne sklepe, se v cestnem 

prometu dobro znajde tudi v zanj novih situacijah. Tisti, ki jim to ne gre najbolje od rok, pa si morajo 

pred začetkom samostojne vožnje pridobiti večji obseg izkušenj in na ta način zmanjšati možnost, da 

se znajdejo v situaciji, v kateri ne bodo (pravočasno) našli prave rešitve.  

Da bi človek pridobil znanje (se torej naučil določenih vsebin), mora obstajati potreba po znanju 

(motivacija), določena sposobnost in možnost ponavljanja oziroma utrjevanja. Spretnost je torej 

izurjena sposobnost. Da nekdo usvoji vozniške spretnosti, torej ni dovolj samo želja, samo talent ali 

samo trdo delo. Izpolnjeni morajo biti vsi trije pogoji v vsaj minimalnem obsegu.  

Ponavljanje privede do določene stopnje spretnosti. Pogosto ponovljeno opravljanje preprostih pa 

tudi zapletenih dejavnosti povzroči njihovo avtomatizacijo. Vendar raven avtomatizacije ni enaka za 

vse operacije, povezane z vožnjo vozila v cestnem prometu. Uporaba stopalk (sklopka, zavora, plin) 

postane že zelo hitro popolnoma avtomatizirana, prestavljanje in uporaba vzvratnih ogledal 

pretežno, medtem ko se spremljanje prometne signalizacije lahko avtomatizira le delno.  

Stališča in motivacija 

Stališče je predvsem čustven doživljaj, ki ga posameznik občuti, in se pojavi brez zavedanja njegovega 

nastanka. Pomeni posameznikovo pripravljenost, da se na različne pojave, situacije, ljudi in drugo v 

svoji okolici odziva pozitivno ali negativno oziroma določeno vsebino sprejme ali zavrne. Za stališča je 

značilno, da se zelo težko spreminjajo, da so neka vnaprejšnja prepričanja in niso rezultat 

razmišljanja. 

Človekova stališča vplivajo na ravnanje po t.i. vedenjskih namerah oziroma namenu. Vedenjska 

namera nakazuje, kako močno se ljudje trudijo in koliko naporov so pripravljeni vložiti za določeno 

ciljno ravnanje in pomeni stopnjo pripravljenosti oziroma motiviranosti za ravnanje. Poleg stališča do 

določenega ravnanja je vedenjska namera odvisna še od subjektivnih norm (sprejemanje pritiska 

socialnega okolja) in nadzora nad ravnanjem. Subjektivna norma se nanaša na posameznikovo 

mnenje o tem, kakšno ravnanje drugi pričakujejo od njega v določeni situaciji in do kakšne mere se je 

pripravljen podrejati pričakovanjem drugih. 

Stališče večine voznikov je, da sta vožnja pod vplivom alkohola in prehitra vožnja nevarni početji. 

Kljub temu se veliko voznikov znajde v takšnem položaju. Stališče še ne pomeni nujno tudi 

določenega ravnanja. Za dejanja je potrebna tudi ustrezna motivacija. Motivacija je tisto notranje 

stanje posameznika, ki ga spodbudi k določenim aktivnostim. 

Voznik, ki se je pripravljen vrivati v kolono čakajočih pred križiščem in se obenem požvižga na mnenje 

in odzive drugih, bo to počel povsod, kjer za to početje ne bo tako ali drugače kaznovan. Nekdo drug 
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z enakimi stališči, ki pa se za razliko od prvega podreja pritisku okolja, tega ne bo počel tam, kjer tega 

ne počne nihče drug. Stališča torej nedvomno vplivajo na ravnanje v cestnem prometu, vendar pa je 

povezanost kompleksna. 

Kako posamezni motivi vplivajo na voznikovo ravnanje v cestnem prometu, je odvisno predvsem od 

nagrade ali kazni, ki je posledica določenega ravnanja. Večina ljudi, tudi mladih in voznikov 

začetnikov, želi voziti varno. Vprašanje je, kaj posameznik dojema kot varno ravnanje. Če nekdo 

pogosto vozi prehitro, pa ga pri tem ne doleti nič neprijetnega (skoraj prometna nesreča, prometna 

nesreča, globa), v svojem početju ne vidi problema. Še več. S tem, ko prej prispe na cilj, je za prehitro 

vožnjo celo nagrajen. Tudi doživeto vznemirjenje, za katerim mladi pogosto stremijo, je lahko 

nagrada za tvegano vožnjo. Tako motivacija za izogibanje tveganemu ravnanju izgublja pomen. 

Voznik, ki vozi varno, ne dobi nobene takojšne nagrade za to. Normalne razmere v cestnem prometu 

pomenijo odsotnost prometne nesreče. Voznik, ki vozi varno, ne more vedeti, katerim negativnim 

posledicam se je s tem izognil. Posledice varnega ravnanja v cestnem prometu niso tako očitne, kot 

so lahko posledice tveganega ravnanja, ko se posameznik lahko zaplete v prometno nesrečo. 

Ker so vozniki za svoje tvegano ravnanje pogosteje nagrajeni kot kaznovani, je težko vplivati na 

njihovo lastno presojo o tem, kaj je v cestnem prometu prav in kaj ne. Usposabljanje za voznika in 

programi dodatnega usposabljanja so odlična priložnost za vpliv na motivacijo bodočih voznikov in 

voznikov začetnikov za drugačno osebno varnostno strategijo. 

Starost in izkušnje 

Starost je eden od dejavnikov voznikovega ravnanja, ki je pogosto omenjen, še posebno v povezavi z 

(ne)izkušenostjo. Pri tem je najbolj izpostavljena skupina voznikov od 14. do 24. leta starosti, ki so 

nesorazmerno pogosto udeleženi v prometnih nesrečah zaradi neizkušenosti, mladostnega nemira, 

drugih značilnosti mladih in tipičnega življenjskega sloga, katerega del je tudi ravnanje v cestnem 

prometu.  

Vpliv neizkušenosti je najbolj izrazit v prvem letu vožnje, še posebno v prvih nekaj mesecih. Koliko je 

neizkušenost povezana z večjim številom prometnih nesreč, je odvisno tudi od tega, pri kateri starosti 

se je posameznik usposobil za voznika. Tisti, ki so opravili vozniški izpit šele v zrelih letih, potrebujejo 

več časa, da pridobijo potrebne izkušnje. Njihova socialna in osebnostna zrelost se izrazi šele, ko si 

pridobijo potrebne izkušnje za vožnjo v cestnem prometu. 

Kaj pravzaprav določa izkušenost voznika, ki s časom tako pozitivno vpliva na zmanjševanje 

prometnih nesreč, ni natančno določeno. Da ne gre (le) za spretnosti pri obvladovanju vozila in 

prometnih situacij, je očitno, saj imajo spretnejši vozniki zaradi svojega bolj tveganega načina vožnje 

pogosto celo več prometnih nesreč. Gre za kompleksen proces, ki pomeni neko vozniško zrelost, ta 

pa ni odvisna le od osebnostne in socialne zrelosti. S prevoženimi kilometri si voznik kopiči izkušnje o 

neštetih različnih situacijah v najrazličnejših okoliščinah, ki jih nato s pridom izkorišča, ne da bi se 

tega sploh zavedal. Medtem ko voznik začetnik pogosto naleti na situacije, ki so (zanj) nestandardne, 

nepričakovane in presegajo njegove izkušnje, se to izkušenemu vozniku težko zgodi. Izkušnje 

pomenijo manj presenečenj ter zato manj zapoznelih in napačnih odzivov. Izkušen voznik bolje 

predvideva, razume dogajanje ter se pravočasno in pravilno prilagaja najrazličnejšim prometnim 

situacijam. Izkušnje so tudi tisto, s čimer starejši vozniki uspešno nadomeščajo pešanje 

psihomotoričnih in drugih sposobnosti, ki vplivajo na njihovo slabše zaznavanje in odzivanje. 
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Dolžina obdobja, v katerem začetnik intenzivno pridobiva izkušnje, se pomembno razlikuje tudi glede 

na vrsto oziroma kategorijo vozil. Pri vožnji motornih koles, npr., ne gre le za širjenje obzorij z 

doživljanjem najrazličnejših prometnih situacij, pač pa tudi za obsežnejši in dolgotrajnejši proces 

usvajanja spretnosti, potrebnih za obvladovanje enoslednega vozila. 

Osebnostne lastnosti 

Osebnost je specifična, razmeroma stabilna in neponovljiva struktura psihičnih lastnosti posameznika 

in je rezultat prirojenih lastnosti, vplivov okolja in lastne dejavnosti. To pomeni, da se vozniki med 

seboj osebnostno razlikujejo. Ker je ravnanje v cestnem prometu pogojeno tudi z osebnostnimi 

lastnosti, pomeni, da prihaja do razlik tudi zaradi tega razloga. Dokazovati, da je iz posameznih 

osebnostnih lastnosti mogoče vnaprej predvideti večjo ali manjšo vpletenost posameznika v 

prometne nesreče, je zelo težko. Lastnosti, ki sta pri tem izjemi, sta agresivnost in iskanje 

vznemirjenja v vožnji. Precejšnje prekoračevanje omejitev hitrosti, tekmovanje z drugimi udeleženci v 

cestnem prometu, prehitevanje na mestih, kjer je to prepovedano in tvegano, ter vožnja pod vplivom 

alkohola so tesno povezani z omenjenima osebnostnima značilnostma. Voznik, ki se zaveda svojih 

morebitnih negativnih osebnostnih lastnosti in drugih takšnih značilnosti, se jih lahko trudi med 

vožnjo nadzorovati in s tem preprečiti njihov negativni vpliv na varen in umirjen potek cestnega 

prometa. 

Varno ravnanje v cestnem prometu določajo predvsem osebnostne lastnosti, kot so preprostost, 

pasivnost, skrbnost, preudarnost, miroljubnost, zanesljivost, mirnost, obzirnost, razumevanje, 

strpnost, zaupanje vase. Nasprotno pa na varnost negativno vplivajo osebnostne lastnosti, kot so npr. 

sebičnost, impulzivnost in vzkipljivost. 

Čustva 

Pri sprejemanju odločitev so v večji ali manjši meri vedno prisotna tudi čustva. Če čustev ni, pomeni, 

da pravzaprav ne tehtamo med več možnimi odločitvami, pač pa je ta povsem samoumevna. Če gori 

na semaforju rdeča luč, voznik običajno ne razmišlja o kakršni koli drugi možnosti kot o tem, da bo 

ustavil. Drugače je, ko se na semaforju prižge rumena luč. Takrat odločitev o ustavitvi ali nadaljevanju 

vožnje ni nujno pogojena samo z oceno, ali voznik še lahko varno ustavi vozilo ali ne. 

Čustveno zrel voznik je sposoben prepoznavati svoja čustva in čustva drugih, čustva obvladuje, tako 

pri samem sebi kot v odnosu do drugih, ter ima pozitiven čustven odnos do sebe in drugih 

udeležencev cestnega prometa. 

Socialni in situacijski dejavniki 

Dejavniki, kot so socialno okolje, družbeno-ekonomski položaj, družba vrstnikov ali pripadnost 

skupini, vplivajo skupaj z osebnostnimi lastnostmi na oblikovanje stališč in na posameznikovo 

motivacijo za varno ravnanje v cestnem prometu. Prehitra vožnja, vožnja pod vplivom alkohola, 

neuporaba varnostnih pasov in druge namerne kršitve cestnoprometnih predpisov so pogosto 

rezultat negativnih vplivov socialnega okolja in družbenega položaja posameznika. V splošnem velja, 

da se način življenja zrcali tudi v voznikovem ravnanju v cestnem prometu. 

Odmik od splošno priznanih družbenih norm se v cestnem prometu kaže v bolj tveganem načinu 

vožnje. Vzroki za takšno neprilagojeno ravnanje so raznoliki, včasih so si tudi nasprotujoči. Z bolj 

tveganim ravnanjem so povezani podpovprečna izobrazba, samski stan, družinske razprtije, veliko 
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poznanstev, a malo prijateljstev, želja biti pomemben in občudovan, močnejša pripadnost skupini kot 

družini, uporništvo in drugo. Predvsem odločitev, da posameznik sprejme norme določene socialne 

skupine, najbolj trdno izoblikuje njegova stališča. 

Socialno zrel voznik spoštuje druge udeležence cestnega prometa, zmore biti kritičen do svojega 

ravnanja in zmore, ne glede na siceršnji življenjski slog, upoštevati zahteve cestnega prometa, ki 

pogojujejo njegov varen in nemoten potek. 

Značilnosti ravnanja mladega voznika 

Ravnanje mladega voznika je rezultat dveh kompleksnih dejavnikov. Prvi je proces usposabljanja za 

voznika in vključuje pridobivanje znanja, spretnosti in izkušenj. Drugi vključuje lastnosti posameznika 

ter socialne, situacijske in druge vplive, ki so značilni za mlade. Našteti dejavniki vplivajo na 

motivacijo, oblikovanje stališč in proces odločanja, vse skupaj pa se kaže pri ravnanju voznika v 

cestnem prometu. Nekatera dejstva, ki so značilna za ravnanje mladega voznika, so bila omenjena že 

zgoraj in bodo na tem mestu le razširjena in dopolnjena. 

Pri usposabljanju za voznika ima pridobivanje izkušenj poseben pomen. Zmanjševanje nagnjenosti k 

vpletenosti v prometne nesreče je sorazmerno izkušnjam in starosti voznika. Tveganje za prometno 

nesrečo je največje na začetku samostojne vožnje v cestnem prometu. To velja za vse, ne glede na to, 

pri kateri starosti so opravili vozniški izpit in koliko izkušenj so si pridobili do pridobitve vozniškega 

dovoljenja. Manjše tveganje pomenijo začetniki, ki so si pridobili sorazmerno veliko izkušenj pri vožnji 

s spremljevalcem, in tisti, ki so vozniški izpit opravili v zrelejših letih. Izrazito povečano tveganje je 

najbolj izrazito v prvih mesecih, do največ leta dni od začetka samostojne vožnje v cestnem prometu. 

Usposabljanje za voznika pomeni oblikovanje vzorcev1 ustreznega ravnanja v cestnem prometu. Pri 

izkušenem vozniku je zaradi ravnanja na temelju že usvojenih celostnih vzorcev potreba po mišljenju 

skoraj odpravljena, začetnika pa pomanjkanje vzorcev sili k pogosti uporabi mišljenja. To zahteva čas 

in zaradi tega povečuje možnost napake. Zaradi neizkušenosti lahko voznik začetnik izbere tudi 

napačen vzorec. Verjetnost za to je tem večja, kolikor manj vzorcev ima posameznik na voljo. 

Manj kot se voznik miselno obremenjuje z izpeljavo določene naloge, laže jo je kombinira z drugimi, 

predvsem tistimi zahtevnejšimi. Rutina in izkušnje so način, kako poskrbeti, da posamezna naloga 

zahteva čim manj razpoložljivih resursov za miselne procese. Prav tako je pomemben tudi čas, ko je 

posamezen resurs zaseden, in sposobnost izmeničnega dodeljevanja potrebnega časa posameznemu 

resursu. Voznik, ki že ima izkušnjo z določeno redko ali netipično cestnoprometno rešitvijo, ve, kako 

bo ravnal v posamezni situaciji. Tisti, ki se z njo sooča prvič, išče rešitev na podlagi drugih znanj in 

izkušenj. Tudi če sprejme pravo odločitev, bo za to potreboval čas, ki ga v danih okoliščinah morda ne 

bo na razpolago. 

Pri procesu vidnega zaznavanja obstajajo med izkušenimi vozniki in vozniki začetniki razlike. Izkušeni 

vozniki opazujejo dlje pred vozilom, manj begajo s pogledom, zaustavitve pogledov so krajše in bolje 

zaznavajo dogajanje v perifernem vidnem polju in so na videz manj pozorni na mogoče nevarnosti. 

Zaradi izkušenj potrebujejo manj časa za prepoznanje tveganih situacij in potrebujejo manj 

informacij, da se na takšno dogajanje pravilno odzovejo. Voznik začetnik se s pogledom pogosto 

osredotoča na manj pomembno dogajanje ter s tem izgublja dragocen čas, tudi zaustavitve pogleda 

                                                           
1 Cilj mišljenja je najti znani vzorec in tako odpraviti potrebo po nadaljnjem mišljenju. Razum hoče iz zmede in negotovosti 

ustvariti pomen. V zunanjem svetu poskuša prepoznati znane vzorce. Ko tak vzorec prepozna, se prelije vanj in mu sledi. 
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trajajo dlje, opazuje bliže in bolj desno pred vozilo ter slabše spremlja v vzvratnem ogledalu 

dogajanje za vozilom. V primerjavi z izkušenimi vozniki preiskuje s pogledom ožja področja in je 

njegovo vidno polje ožje. Voznik začetnik se z opazovanjem tudi slabše prilagaja spremenljivim 

cestnoprometnim okoliščinam. Tako npr. izkušen voznik mimogrede opazi pešca, ki se približuje 

prehodu, in zaradi izkušenj tudi hitro oceni, kako bo ravnal v nadaljevanju. Začetnik takšnega pešca, 

če ga opazi, najprej spravi v središče svojega vidnega polja, nekaj časa na njem zadrži pogled in nato 

začne proces odločanja glede nadaljnjih ravnanj. Porabi torej več časa, medtem pa sta okrnjena 

njegovo vidno zaznavanje in možnost procesiranja drugih informacij. 

Na vidno zaznavanje pomembno vpliva tudi obremenjenost miselnih resursov. V kompleksnih 

situacijah postane predvsem periferno vidno zaznavanje slabše. Ker so miselni procesi bolj 

obremenjeni pri vozniku začetniku, to še dodatno poslabša njegove možnosti pravočasne in pravilne 

vidne zaznave. 

Voznik začetnik obremenjuje svoje miselne zmogljivosti v večjem obsegu, kot to počne izkušen 

voznik. Njegovi zaznavni procesi se spopadajo s povsem novimi situacijami, vizualno zaznavanje in 

interpretacija dogajanja zahtevata več časa. Če to povežemo z zgoraj opisanim primerom opazovanja 

pešca, ugotovimo, da lahko zahtevne cestnoprometne situacije hitro presežejo zmožnosti začetnika. 

Zaradi obremenjenosti lahko kaj spregleda in zaradi (pre)dolge obdelave informacij ne sledi več 

razvoju dogodkov, zamuja z dejanji, sprejema napačne odločitve ali celo nikakršne. Zato je tako pri 

usposabljanju kot tudi kasnejši samostojni vožnji v cestnem prometu izrednega pomembna 

postopnost. Vožnja s spremljevalcem je npr. odlična priložnost za postopno pridobivanje izkušenj v 

pogojih manjše izpostavljenosti. 

Vožnja vozila postaja s pridobivanjem izkušenj lahkotnejša in zanesljivejša. Voznik začetnik postopno, 

v več fazah, usvaja raznolikost in zapletenost posameznih dejanj v cestnem prometu. Za procese, ki 

sprva potekajo postopoma, potrebuje čedalje manj časa. 

V procesu pridobivanja spretnosti gre voznik skozi tri faze. V prvi, v kateri še ni sposoben samostojno 

voziti v cestnem prometu, gre za pridobivanje temeljnih znanj. Voznik se poskuša pravilno odzivati na 

temelju znanj in izkušenj iz nekih drugih situacij. Pomoč učitelja vožnje je nujna. V drugi fazi voznik že 

uredi svoja znanja in skromne izkušnje v povezana pravila ravnanja. Situacije vidi celostno in tudi 

postopke opravlja kot povezano celoto. Vendar pa je obremenitev miselnih procesov še vedno 

precejšnja. Verjetnost napake je velika, še posebno, ker se situacije, ki so vozniku nove ali 

nestandardne, še vedno pojavljajo dokaj pogosto. Pozni, napačni ali nikakršni odzivi niso redkost. V 

tej fazi, ko voznikovo ravnanje še ni stabilno, se kandidati navadno pojavijo na vozniškem izpitu, 

zaradi česar je uspeh na izpitu v določeni meri dejansko povezan tudi s srečo oziroma spletom 

okoliščin. Daljša kot je izpitna vožnja, bolj se izničijo vplivi naključij in tudi kandidat vse boj vozi tako, 

kot bo vozil tudi sicer. 

Postopno, s pridobivanjem izkušenj, postanejo dejanja čedalje bolj rutinska in avtomatizirana. Voznik 

se vsega svojega ravnanja zaveda, vendar zato ne potrebuje posebnega miselnega napora. Z 

dodajanjem vedno novih podrobnosti in širjenjem obzorij postane ravnanje voznika čedalje bolj 

kompleksno, vendar laže obvladljivo in zanesljivejše. 

Neizkušeni vozniki pogosto precenjujejo svoje vozniške zmožnosti. Samoocena vozniških zmožnosti 

se najpogosteje ugotavlja z vprašalniki. Iz odgovorov je razvidno, da predvsem vozniki začetniki 

moškega spola sebe ocenjujejo bolje, kot to storijo izkušenejši vozniki. Iz tega je razvidno, da vozniki 
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začetniki ne zaznavajo najbolje mogočih in dejanskih nevarnosti v cestnem prometu, pripravljeni pa 

so tvegati več tudi v okoliščinah, ko se svojega nevarnega ravnanja dobro zavedajo. Vozniki začetniki 

zelo subjektivno ocenjujejo lastne zmožnosti in tveganje v cestnem prometu. V prepričanju, da 

zmorejo obvladovati tudi nevarne situacije, vozijo čedalje bolj tvegano in čedalje manj situacij 

zaznavajo kot potencialno nevarne. Ker posameznega voznika redko doletijo posledice takšnega 

ravnanja, to le še potrjuje prepričanje o lastnih zmožnostih. 

Eden od dejavnikov tveganega ravnanja v cestnem prometu je tudi ta, da so vozniki začetniki 

navadno še zelo mladi. So sredi obdobja dozorevanja in osamosvajanja od staršev, za kar so značilni 

uporniško vedenje, dokazovanje in postavljanje pred drugimi, občutek neranljivosti (kar pri vožnji v 

cestnem prometu pomeni, da verjamejo, da se njim prometna nesreča ne more zgoditi), pripadnost 

skupini in njenim normam ter na splošno življenje po pravilih kulture mladih. Mladostnik se odmika 

družinskim normam in raje sprejema norme skupine, ki ji želi pripadati. Prav pritisk skupine od zunaj 

in tudi neposredno od potnikov v vozilu je pogost vzrok za prehitro, drzno (tvegano) ali agresivno 

vožnjo in vožnjo pod vplivom alkohola. Verjetnost za nastanek prometne nesreče se povečuje 

sorazmerno s številom potnikov – vrstnikov v vozilu. 
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