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MMaarrjjaann  BBiillbbaann  

 

Vozniška zmožnost 

Driving Ability 
 

 

Povzetek:  

Vozniška uspešnost je rezultat vozniške spretnosti (veščnosti), ki se razvije na osnovi obsežne 

vadbe in izkušenj ter vozniške zmožnosti in ne nazadnje tudi sreče – zunanjega dejavnika, 

katerega nadzor nikoli ne bo v človeški moči. Vozniška zmožnost pa je pravzaprav posledica 

vozniških sposobnosti – sposobnosti posameznih organov in organskih sistemov, ki so 

potrebne za varno upravljanje vozila. Vozniško zmožnost se lahko opiše kot sposobnost 

varnega upravljanja avtomobila in vključevanja v promet kljub morebitni (senzorični, 

kognitivni ali gibalni) oviranosti ali prizadetosti. 

Uspešen voznik je zagotovo tisti, ki ne povzroča prometnega nasilja, katero v skrajnem 

primeru rezultira v povzročitev prometne nezgode. Uspešen voznik je tudi tisti, ki s svojimi 

ustreznimi manevri uspe preprečiti morebitne usodne(jše) posledice neustreznega ravnanja 

drugih udeležencev v prometu. 

Selekcija (t.j. izbor ljudi za določeno vrsto delovne aktivnosti) ima svojo polno veljavo in 

predstavlja enega od pomembnih doprinosov za delo v celoti, še posebno pa za varnost v 

prometu zaradi številčnosti udeležencev v cestnem prometu in velikega števila nezgod, ki se 

dogodijo in posledic, ki iz njih nastanejo.
 

 

Abstract:  

Driving performance is the result of driving skills (proficiency), which develop based on 

extensive practice and experience, in combination with driving ability and even luck – i.e. 

external factors that can never be controlled. In essence, driving ability is the result of driving 

capabilities – the capabilities of various organs and organ systems needed to safely operate a 

vehicle. Driving ability can thus be defined as the ability to safely operate a personal vehicle 

and participate in traffic despite possible impairments or handicaps (sensory, cognitive, or 

motive). 

A well-performing driver is a driver who does not drive aggressively, as this can, in extreme 

cases, result in causing a traffic accident. Furthermore, a good driver knows how to execute 

appropriate maneuvers to prevent potential serious consequences of faulty actions of other 

traffic participants. 

Selection (i.e. choosing the people who would participate in a specific work activity) is 

worthwhile in itself and represents one of the important contributing factors to any work 

activity – and especially to traffic safety, as the participants of road traffic are extremely 

numerous, as are the accidents and their consequences.
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Uvod 

Avtomobil, kot simbol svobode in mobilnosti, postaja počasi tudi simbol omejevanja in 

izredno natančnih zapisanih pravil ravnanja in obnašanja, ki nas spremljajo vsak trenutek od 

rane mladosti do pozne starosti. V našem življenju namreč ni drugih področij, na katerih bi 

bila pravila tako natančno opredeljena in tako strogo nadzorovana.
1
  

 

V zadnjih  desetletjih, ob razvoju motorizacije, je postala eden ključnih problemov razvoja 

prometa epidemija travmatizma v cestnem prometu. Današnje civilizacije si brez prometa ne 

moremo zamisliti. Avtomobil je postal brez dvoma eden simbolov naše civilizacije.
2,3 

 

Vključevanje posameznika kot voznika v cestni promet predstavlja moderno potrebo človeka. 

Ta potreba je tudi del njegovih integralnih pravic.
4 

Šofiranje je bilo še pred nekaj desetletji 

dano le izbrancem. Danes je vožnja motornih vozil vsakdanjost. Ob množici voznikov in vozil 

je žal tudi vse preveč nesporazumov med človekom in avtomobilom.
5 

 

Promet in njegova varnost so ne samo splošnega družbenega pomena, ampak s stališča 

posameznika, udeleženca v prometu, postajajo vse bolj problem, kako v prostoru doseči neko 

oddaljeno točko in ostati živ. Desettisoči mrtvih na cestah predstavljajo statistiko, smrt samo 

enega človeka pa dramo, ki neredko preraste v tragedijo.
6  

 

Cestni promet je tisto področje človekove aktivnosti, ki bi moralo biti najbližje interesu ljudi 

vseh starosti in poklicev, saj je njihov neizogibni in vsakodnevni sestavni del življenja. 

Človek opravlja to aktivnost od rane mladosti do pozne starosti, vselej kot pešec ali potnik, 

vse bolj pa kot voznik vseh vrst motornih vozil, pri čemer postaja to področje človekovega 

udejstvovanja tudi področje vse številnejših negativnih pojavov.
7 

 

Promet je gibanje, v katerem sodeluje veliko število ljudi, praktično celotna populacija. Ti 

upravljajo različna motorna ali druga vozila različnih lastnosti ali potujejo z njimi po poteh 

različne kvalitete z boljšo ali slabšo prometno signalizacijo, pod različnimi vremenskimi 

pogoji, ob vplivu različnih družbeno-ekonomskih, socialno-patoloških in drugih dejavnikov.
8 

Relativno veliko število voznikov cestnih motornih vozil v starosti od 16 let naprej predstavlja 

zelo pester sestav po svoji socialni, biološki, izobrazbeni, kulturni in spolni strukturi, kot tudi 

po vozniških izkušnjah, kar ni brez pomena za posledice, ki se dogajajo na naših cestah.
9 

 

Za učinkovito preventivo in represivno dejavnost v odnosu do prometne delikvence si je 

nujno zastaviti vprašanje o tem, katere lastnosti naj ima voznik, da bo lahko varen zase in za 

druge udeležence v prometu. 

 

Peterson
10 

meni, da bi morali pri oceni sposobnosti za pridobitev vozniškega dovoljenja 

upoštevati naslednje tri elemente: 

1. voznik mora imeti določene psihofizične kvalitete, ki mu omogočajo, da je telesno in 

duševno kos obremenitvam v sodobnem prometu (verjetnost  nenadnih in 

nenapovedanih napak kontrole vedenja mora biti zelo majhna, perceptivne, kognitivne 
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in motorične sposobnosti, potrebnih za pridobitev in uporabo pomembnih vozniških 

veščin morajo biti zadostne); 

2. voznik si mora z učenjem in vajo pridobiti določeno zadovoljivo stopnjo spretnosti in 

izkušenj; 

3. vozniku je za nemoteno sodelovanje v prometu in za obzirno obnašanje do drugih 

soudeležencev potrebna določena stopnja samoobvladovanja in odgovornosti 

(odgovornost do okolja in socialna odgovornost), skratka, voznik mora imeti določeno 

stopnjo značajske zanesljivosti. 

Potrebna je torej določena kvaliteta osebnosti, ki nastane iz različnih individualnih 

psihofizičnih lastnosti, delno z vajo in izkušnjo in delno z oblikovanjem značaja. 

 

Raziskave nezgod kažejo, da jih praviloma povzroči več dejavnikov skupaj. To je razumljivo, 

saj so v vsaki prometni situaciji vedno navzoči vsaj trije dejavniki: voznik, vozilo in cesta, 

praviloma pa še drugi, npr. druga vozila oz. vozniki, pešci, sopotniki, vreme itd. – z eno 

besedo širše (fizično in družbeno) okolje. Pri vsem tem vsi ti dejavniki ne delujejo neodvisno 

drug od drugega, pač pa kot sestav: voznik – vozilo – okolje, katerega sestavine stalno 

vplivajo druga na drugo. Vzroki nezgod so vezani bodisi na vozilo (npr. slabe zavore, 

izrabljene gume, neustrezne lastnosti svetlobnih teles vozila), na okolje (npr. slaba vidljivost, 

mokra ali poledenela cesta), na človeka (npr. napačna ocena položaja, zapozneli ali neustrezni 

odzivi, neustrezno opazovanje), oziroma na kakršnokoli povezavo omenjenih dejavnikov. Vse 

dosedanje raziskave ugotavljajo prevladujočo vlogo človeškega dejavnika v povzročanju 

nezgod. Po nekaterih ugotovitvah je slednji kriv za več kot 90% nezgod, navajajo pa tudi višje 

ocene. 

 

»Človeške vzroke« običajno delimo na neposredne (zaradi katerih neposredno pride do 

prometne nezgode) in posredne. Posredni človeški vzroki so tista stanja ali pogoji, ki 

neugodno vplivajo na voznikovo zmožnost za varno vožnjo.
11  

Razlikujemo tri skupine motečih stanj ali pogojev: 

1. fizična ali fiziološka stanja (npr. alkoholiziranost ali drogiranost, utrujenost, kronične 

bolezni, fizične prizadetosti); 

2. duševna ali čustvena stanja (npr. vznemirjenje, pritisk drugih voznikov, naglica, 

duševna prizadetost, alkoholizem, osebnostna motenost); 

3. pomanjkanje izkušenj (npr. neizkušenost voznika, neznano vozilo, preveč ali premalo 

znana cesta ipd.). 

Omenjeni dejavniki torej ne bodo neposredno povzročili prometne nezgode, pač pa bo pod 

njihovim vplivom voznik enostavno manj učinkovit (spregledal bo pomembna obvestila, 

sprejemal neustrezne odločitve, neustrezno ravnal ipd.). 
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Slika 1: Interakcijski dejavniki nastanka nezgod v cestnem prometu:
11 

 

 
 

 

 

OO  vvoožžnnjjii  

Vožnja je opredeljena kot neprekinjena kompleksna zaznavno – motorična veščina. Vožnja je 

veščina oziroma spretnost, saj gre za nalogo z nekim namenom oziroma nalogo, usmerjeno k 

specifičnemu cilju, ki se je je treba učiti. Je odprta veščina, ker je okolje med njenim 

izvajanjem spremenljivo in v nekem obsegu nepredvidljivo. Vožnja je z enega vidika 

neprekinjena (kontinuirana) veščina, kjer operacije voznika potekajo dlje časa in nimajo 

posebnega začetka in konca, z drugega vidika pa serialna veščina, saj voznik niza spretne in 

hitre medsebojno povezane gibe v serijo ali zaporedje gibov. Ker zahteva hotene premike 
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telesa in/ali udov, je motorična veščina. Pri tem je pomembna kakovost giba(nja), kar pride 

najbolj do izraza v okoliščinah, ki zahtevajo kar najbolj hitro reagiranje, denimo hipen stisk 

zavore. Obenem je vožnja tudi kognitivna veščina, saj so za uspešno krmiljenje vozila 

kritičnega pomena tudi odločitve o izbiri ustreznega giba(nja) oziroma dejanja, ki temeljijo na 

zaznavi.
12

  

Pod vplivom vadbe in izkušenj postane izvajanje nalog avtomatizirano – zahteva zelo malo 

zavestne kontrole. Naloge, ki so na osnovi mnogokratnih ponavljanj postale rutinsko opravilo 

in avtomatizirane do največje možne mere, imenujemo veščine oz spretnosti. Vožnja 

avtomobila je za izkušenega voznika vsekakor veščina. K uspešnosti vožnje izkušenih 

voznikov pa prispevajo zlasti perceptivne in psimomotorične sposobnosti, maj kognitivna 

stvarnost. Raven vozniške spretnosti se ocenjuje na osnovi izkušenosti – let vozniškega staža 

ali stopnje števila prevoženih kilometrov. V medicini prometa se za spodnjo mejo izkušenosti 

smatra 100.000 prevoženih kilometrov. Izkušeni voznik vozi zanesljivo in mnoge procese 

izvaja brez zavestne pozornosti. Določena opravila postanejo avtomatizirana do te mere, da 

jih mnogi štejejo med refleksna.  

Zunanje dražljaje sprejemamo za različnimi čutili; okrog 90% vseh zunanjih informacij v 

prometu se sprejme s pomočjo vida. Za ustrezno sprejemanje vidnih dražljajev je potrebnih 

več vidnih funkcij; najpomembnejša je ostrina vida, ki pa je odvisna od dejavnikov okolja: 

osvetljenosti, spektra svetlobe, velikosti predmeta, kontrastov…, poleg tega pa še barvni in 

globinski vid, forija, fuzija, akomodacija, adaptacija in vidno polje.  

Percepcija pomeni prepoznavanje pomena dražljaja, ki ga čutilo sprejme iz zunanjega sveta. 

V kratkoročnem spominu se informacija ovrednoti in primerja s podatki, ki so shranjeni v 

spominu. Za nadaljno predelavo se zberejo samo informacije, ki so relevantne za nadaljne 

stopnje – izbor in programiranje odziva. Na kakovost, hitrost in obseg percepcije vplivajo 

poleg stanja čutil tudi funkcije budnosti, pozornosti, koncentracije ter emocionalnega in 

motivacisjkega stanja, kakor tudi kognitivnih procesov, zlati spomina in mišljenja. 

Sledi izbor odziva – odločitev kateri odziv izbrati in izvesti (prevajalni mehanizem med 

senzoričnim in motoričnim sistemom). Ena od možnosti je tudi, da do odziva ne pride. 

Programiranje odziva pomeni pripravo motoričnega sistema za želeni gib.   

Učinkovitosti izvedbe motoričnih veščin botrujejo tri kategorije človekovih sposobnosti in 

sicer: splošna inteligentnost (sposobnosti, orientirane h kogniciji), sposobnost zaznave hitrosti 

(sposobnosti, orientirane k hitrosti procesiranja informacij pri reševanju problemov) ter 

končno, psihomotorične sposobnosti (definirane kot kategorija človekovih sposobnosti, ki se 

nanašajo na hitrost in natančnost gibov, pri katerih je prisotnih malo ali nič kognitivnih 

zahtev). 

Učinkovitost upravljanja vozila krojijo senzorične in psihološke (kognitivne) sposobnosti in 

lastnosti, v tesni akcijski povezavi z motoričnimi (telesnimi) sposobnostmi. V vozniški 

motoriki je osnovna primarna gibalna sposobnost, ki jo potrebuje voznik, koordinacija. Zanjo 

je ključno natančno, pravočasno, ritmično in usklajeno premikanje udov tako, kot zahteva 

motorična naloga.
13

  

Optimatizacije gibov v prostoru in času ter z določeno silo ne moremo doseči brez zadostne 

ravni gibljivosti, hitrosti in moči, pa tudi ne brez ravnotežja in preciznosti. Samo ustrezno 



6 

 

močan (silovit), hiter, »gibljiv« (sproščen, nerigiden), precizen in uravnotežen gib je tudi 

koordiniran gib. Čim določen segment npr. ni gibljiv v zahtevanem obsegu giba, čim agonisti 

niso dovolj močni in se vključijo pomožne mišice, je koordinacija giba porušena. 

Koordinacija se torej lahko realizira le v  kolikor imamo (ob integriteti centralnega živčnega 

sistema) zadosti »kondicije« (oziroma smo telesno pripravljeni). Koordinacija pri vožnji ima 

svojo specifiko. Pri njej je najbrž kognitivni aspekt še bolj poudarjen in določeni gibalni 

aspekti, denimo vzdržljivost in ravnotežje, malce manj. 

Ena od motoričnih sposobnosti, ki je gotovo pomembna za vozniško zmožnost, je tudi 

gibljivost. Ohranjanje normalne gibljivosti sklepov s pravilno ekscitacijo sodelujoče 

muskulature omogoča natančne in nezmanjšane obsege gibov. 

Za upravljanje krmilnega mehanizma (vrtenje volana, prestavljanje, stiskanje zavore…) je 

potrebna bazična funkcionalna moč spodnjih in zgornjih udov, še posebej rok, vendar voznik 

v sodobnih avtomobilih s servomehanizmi ne potrebuje zelo velikih sil. Tudi vzdržljivost v 

moči (repetitivne moči) je z vidika vožnje najbrž manj pomembna. Bolj kot maksimalno ali 

vzdržljivostno moč pa voznik občasno potrebuje hitro (eksplozivno) moč – takrat, ko mora 

hitro potegniti ročno zavoro ali stisniti nožno zavoro, hitro prestaviti v drugo prestavo ipd. Za 

vožnjo je torej potrebna tudi določena hitrost, natančneje hitrost posamičnega giba. 

Kljub predvideno prav tako manjšemu vplivu na vozniško zmožnost velja omeniti še 

ravnotežje. Mehanizmi, ki uravnavajo ravnotežje, so namreč morda podobni mehanizmom, ki 

uravnavajo medmišično koordinacijo. Če je med vožnjo treba npr. hitro prestaviti prestavno 

ročico, mora biti izveden gib ne le hiter, ampak tudi natančen in podprt s časovno ustrezno 

stabilizacijo trupa. 

Pomembno vlogo pri vožnji naj bi imela tudi vzdržljivost oziroma aerobne sposobnosti zaradi 

potencialnega vpliva na kognitivne sposobnosti.
14

  

 

Pomembno je razumeti tudi pojme vozniška uspešnost in vozniška zmožnost. Vozniška 

uspešnost je rezultat vozniške spretnosti (veščnosti), ki se razvije na osnovi obsežne vadbe in 

izkušenj ter vozniške zmožnosti in ne nazadnje tudi sreče – zunanjega dejavnika, katerega 

nadzor nikoli ne bo v človeški moči. Vozniška zmožnost pa je pravzaprav posledica vozniških 

sposobnosti – sposobnosti posameznih organov in organskih sistemov, ki so potrebne za 

varno upravljanje vozila. Vozniško zmožnost se lahko opiše kot sposobnost varnega 

upravljanja avtomobila in vključevanja v promet kljub morebitni (senzorični, kognitivni ali 

gibalni) oviranosti ali prizadetosti. 

Upad vozniške zmožnosti npr. zaradi telesne oviranosti ne pomeni nujno tudi prizadetosti 

vozniške uspešnosti, ker je slednja odvisna tudi od vozniške spretnosti.
4
  

Vožnja prav zaradi svojih značilnosti, da je naučena veščina s hierarhično organizacijo, nudi 

možnost kompenzacije v vedenju voznika. 

Uspešen voznik je zagotovo tisti, ki ne povzroča prometnega nasilja, katero v skrajnem 

primeru rezultira v povzročitev prometne nezgode. Uspešen voznik je tudi tisti, ki s svojimi 

ustreznimi manevri uspe preprečiti morebitne usodne(jše) posledice neustreznega ravnanja 

drugih udeležencev v prometu. 
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Nezgode v prometu so še vedno relativno redek dogodek, ki se (npr. v ZDA) pripeti manj kot 

6 odstotkom voznikov na leto. Resda se nezgode pri nekaterih voznikih zaradi večje 

predvidljivosti dajo bolje predvideti (npr. pri vozniku z demenco). A četudi je kdo na osnovi 

nekega najboljšega možnega prediktivnega testnega postopka identificiran za trikrat bolj 

nevarnega voznika, ima še vedno 80% možnosti, da se ne bo zaletel, šel s ceste,…, skratka, da 

ne bo imel prometne nezgode. 

 

 

ZZddrraavvssttvveennaa  sseelleekkcciijjaa  

Pravilno proučevanje človeškega dejavnika je potrebno zaradi celokupne prevencije 

negativnih pojavov v prometu in za potrebe pravilnega normiranja. Pravila in predpisi v 

prometu niso nič drugega kot standardi in direktive takega vključevanja udeležencev v 

promet, s katerim bosta ob največji možni varnosti (oziroma najmanjšem riziku) optimalno 

dosežena namen in korist, ki ju družbi in posamezniku nudi (moderen) cestni promet. 

 

Selekcija (t.j. izbor ljudi za določeno vrsto delovne aktivnosti) ima svojo polno veljavo in 

predstavlja enega od pomembnih doprinosov za delo v celoti, še posebno pa za varnost v 

prometu zaradi številčnosti udeležencev v cestnem prometu in velikega števila nezgod, ki se 

dogodijo in posledic, ki iz njih nastanejo.
15 

Kakor pri selekciji v pogledu znanja in spretnosti, tako se tudi pri zdravstveni selekciji 

zastavlja vprašanje, do katere meje iti v širino in kje postaviti mejo v pogledu psihofizičnih 

sposobnosti voznikov. Težko je določiti optimalne meje in kriterije, ki bi z ene strani 

zagotovili, da se potrdi sposobnost za upravljanje motornega vozila v pogledu zdravstvenega 

stanja, psiholoških posebnosti osebnosti in stopnje psihomotorne koordinacije, ki garantirajo 

spreten in socializiran odnos v tej sestavljeni in odgovorni aktivnosti, z druge strani pa, da to 

ne predstavlja nepotrebnega maltretiranja oziroma nesprejemljivega načina preizkušanja 

tistih, ki so zdravi. 

Zavedati se moramo, da je vožnja motornega vozila pravica vsakega človeka in da smemo 

vanjo posegati le v okviru točno (ali čim bolj natančno) določenih pravil. 

Eksaktna zdravstvena selekcija bi bila predraga v odnosu na koristi, ker zahteva angažiranje 

velikega števila ljudi zaradi identifikacije in eliminacije relativno majhnega števila tistih, ki ne 

izpolnjujejo psihofizičnih pogojev za varno udeležbo v prometu. Poleg tega pa tudi pri najbolj 

vestnem, najbolj natančnem in najbolj strokovnem filtriranju lahko določeno število 

preiskovancev uide budnemu očesu. 

 

Prometne nezgodi, ki jih povzroče vozniki zaradi vpliva bolezni, so redke. Nekateri 

raziskovalci navajajo, da se v cestnem prometu zgodi le 1% nezgod zaradi motenj v 

zdravstvenem stanju voznika. Drugi raziskovalci pa menijo, da so navedeni odstotki prenizki, 

ker poročila varnostnih organov večinoma upoštevajo samo prekrške in napake v vožnji, 

tehnične pomanjkljivosti in alkoholiziranost voznika. Zato po mnenju drugih kar 5-10% 

nezgodam v prometu botruje zdravstveno stanje bolnika.
16
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Večina novih voznikov je prva generacija voznikov, ki nima zgrajene in osvojene vozniške 

kulture, kar je nesporno velik dejavnik tveganja za varnost v cestnem prometu, še posebno, če 

se to poveže s sklopom tehničnih lastnosti marsikaterih motornih vozil in prometnic, ki ne 

ustrezajo sodobnim zahtevam cestnega prometa. 

Med vožnjo je voznik ves čas izpostavljen nepretrganemu toku obvestil, ki prihajajo iz okolja. 

Vsa ta obvestila more »predelati« in na osnovi tega ustrezno ukrepati. Večja ko je hitrost 

vozila, bolj ko je gost promet in bolj ko je zapletena pot gibanja, večja je količina sprejetih 

obvestil. Kako se bo voznik odzival, je odvisno od njegovih sposobnosti, znanja in izkušenj. 

Zahteve, ki se danes postavljajo pred voznikom motornega vozila v cestnem prometu, so 

neredko kar krepka preizkušnja njegovih psihofizičnih sposobnosti. Ko sodeluje v cestnem 

prometu, se mora voznik prilagoditi specifičnim pogojem odvijanja prometa. Intelektualno in 

psihično to pomeni, da mora biti sposoben, da se koncentrira na vožnjo, predvidevati mora 

znati zveze med pojavi, preceniti nastalo situacijo, predvideti zaporedje dogodkov, biti mora 

emocionalno stabilen itd. 

  

Pri oceni vozniške sposobnosti upoštevamo vse telesne lastnosti in zmogljivosti posameznih 

organov in organskih sistemov ter vse duševne lastnosti in sposobnosti. Upoštevamo ne le 

sedanjo obliko in strukturo (statiko), ampak tudi funkcijo (dinamiko), predvsem pa integriteto 

človeka kot osebnosti. 

  

Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil dovoljuje obstoj določenih blažjih 

sprememb, katerih oblika in intenzivnost pa ne vplivata na zmožnost za vožnjo oziroma na 

zmožnost vožnje določenih kategorij. 

Pravilnik torej izhaja iz motenj, ki bi v določenih primerih pri vožnji MV lahko pomenile 

nevarnost. V nekaterih primerih dovoljuje izvedencu širok razpon tehtanja, v drugih pa ne 

dopušča nobene izjeme. Oboje je za ocenjevalca lahko težavno, kajti dostikrat je težko dati 

jasen odgovor. 

V kontraindikacijah so prav tako upoštevane le bolezni, ki za dlje časa vplivajo na zmožnost 

vožnje motornega vozila ali jo celo onemogočajo. Za primere oslabelosti zaradi akutnih, 

prehodnih obolenj, ki trajajo samo kratek čas (prehladi, akutne prebavne motnje, migrena 

itd.), pa je prepuščeno vsakemu posamezniku, da se odgovorno odloči, ali je v danem trenutku 

še zmožen udeležbe v vlogi voznika MV v cestnem prometu (CP). Seveda se v takih primerih 

voznik lahko posvetuje o vprašanjih vožnje MV tudi z zdravnikom (prav tako seveda tudi o 

vozniški zmožnosti ob jemanju določenih zdravil – uvedbi, spremembi ali ukinitvi 

zdravljenja, ter še posebej ob jemanju psihoaktivnih zdravil). V teh primerih, kot tudi v 

boleznih, stanjih, poškodbah ali hibah, navedenih v pravilniku, nosi voznik sam vedno glavno 

breme odgovornosti.  

Pri oblikovanju zahtev iz pravilnika, so upoštevane tako potrebe posameznika za udeležbo v 

motoriziranem CP, kot tudi interes skupnosti glede varnosti v prometu. Seveda v mejnih 

primerih nikoli ni mogoče izključiti možnosti, da se kljub skrbnemu tehtanju vseh okoliščin 

okvara oziroma poškodba lahko pojavi. Razmejitev med zmožnimi in nezmožnimi je zelo 

težka, potegnemo pa jo lahko izključno ob upoštevanju vseh sposobnosti posameznika, kajti 

vemo, da so možne kompenzacije zaradi specifičnih osebnih predispozicij, izkušenj ter 

individualnih stališč oziroma vedenjskih lastnosti. 
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Pregled obsega: identifikacijo (osebna izkaznica, pri mladoletnih pa drug osebni dokument), 

vpis kategorij, za katere prihaja na pregled (za oceno iz njih izhajajočih obremenitev, 

škodljivosti in tveganj), anamnezo (razgovor): splošna (rodbinska, socialna, delovna, osebna) 

in specialna (vozniška: podatki o cestnoprometnih nezgodah in prekrških oziroma 

kaznovanosti), pregled dosedanje zdravstvene (zdravstveni karton izbranega zdravnika, 

preventivni zdravstveni karton in tudi predhodne ocene vozniške zmožnosti) in druge 

dokumentacije, klinični pregled vseh organov in organskih sistemov, s posebnih poudarkom 

na usmerjenem pregledu živčevja, čutil in gibal in usmerjene preiskave odvisno od 

zahtevnosti – obremenitev in škodljivosti, skupine oziroma kategorije, za katero prihaja na 

pregled: 

za voznika amaterja: 

 pregled vida oziroma testiranje vidnih funkcij z ergooftalmološkimi aparati (R22, 

Rodatest: ostrina vida, forija, fuzija, globinski vid, barvni vid in kontrastni vid) 

za poklicnega voznika: 

 pri pregledu vida še pregled vidnega polja (perimetrija) in v mejnih primerih tudi 

pregled pri specialistu oftalmologu, 

 elektrokardiogram (za ugotavljanje srčne funkcije), 

 audiogram (za ugotavljanje sluha), 

 preiskave krvi (hemogram, ugotavljanje vrednosti hemograma, krvnega sladkorja ter 

stanja jeter z jetrnimi encimi, CDT), 

 pregled pri psihologu (osebnostni testi, testi inteligentnosti in testi psihomotorične 

koordinacije – okvirno vsako tretje do peto leto), 

 po potrebi konzultacije z drugimi specialisti. 

za starostnike – voznike amaterje: 

 pregled vida oziroma testiranje vidnih funkcij z ergooftalmološkimi aparati (R22, 

Rodatest: ostrina vida, forija, fuzija, globinski vid, barvni vid in kontrastni vid) ali pri 

specialistu oftalmologu, 

 elektrokardiogram (za ugotavljanje srčne funkcije), 

 preiskave krvi (ugotavljanje vrednosti krvnega sladkorja…), 

 pregled pri psihologu (po 70 letu) in preizkus vožnje (po 80 letu). 

 

TTeelleessnnaa  iinn  dduuššeevvnnaa  zzmmoožžnnoosstt 

Pojem telesne in duševne sposobnosti za vožnjo motornega vozila ni enak duševnemu in 

telesnemu zdravju, kajti sposobnost dovoljuje pri voznikih obstoj določenih blažjih sprememb 

katerih oblika in intenzivnost pa ne vplivata na sposobnost za vožnjo oz. na zmožnost vožnje 

določenih kategorij. Zato pravilnik o zdravstvenih pogojih ne predpisuje, da je pogoj za 

vožnjo telesno in duševno zdravje, ampak kot pogoj navaja odsotnost določenih oblik telesnih 

in duševnih bolezni ali stanj, odsotnost poškodb ali hib.  

Podatkov o tem, v kakšnem številu se »bolniki« vključujejo v promet, nimamo. Obstaja 

mnenje, da je takih oseb v prometu zelo malo. Vemo, da se večina bolnikov boji iti na 

zdravstveni pregled za oceno vozniške sposobnosti, tiste pa, ki nanj pridejo, ocenimo 

največkrat negativno, še preden so vključeni v promet. Tisti, ki preko prve selekcije še 
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pridejo, pa običajno obtičijo v avtošolah ali pa kljub opravljenemu vozniškemu izpitu nimajo 

takega materialnega statusa, da bi imeli lastni avtomobil. 

Številni strokovnjaki menijo, da so »bolniki«, ki so bili na komisiji pozitivno ocenjeni, da 

lahko vozijo motorna vozila v CP, dobri vozniki. Seveda je pri tem pomembna njihova 

starost, vozniške izkušnje, motiviranost in kritičnost, stabilnost bolezni, napredovanje 

posledic bolezni, splošno zdravstveno stanje, pa tudi vrsta vozila, ki ga vozijo oz. vozniška 

kategorija. 

Običajno so taki vozniki zelo disciplinirani pacienti in redno hodijo na kontrolne preglede, 

tako zaradi svoje bolezni, kot tudi zaradi ocenjevanja vozniške sposobnosti. 

Zavedati se moramo, da prometna varnost z vključevanjem takih voznikov ne bo ogrožena, če 

so ti pod trajno zdravniško kontrolo in njihovo stabilno zdravstveno stanje dovoljuje vožnjo 

motornega vozila. Motivacija za vožnjo oseb, ki bolujejo za določenimi boleznimi, je 

psihološko in sociološko višja kot pri tistih, ki so zdravi. S tako motivacijo težijo k 

rehabilitaciji, uveljavljanju in potrjevanju kot enakopravne osebe. 

 

V pravilniku so dani primeri ocenjevanja in ne točna navodila za oceno zdravstvene 

sposobnosti voznikov in zdravniku ostaja možnost, da je pozoren na individualne posebnosti v 

vsakem posameznem primeru in da napravi ustrezen zaključek. Niz bolezni in hib lahko 

predstavlja določen rizik za varnost v CP, nikjer pa ni določeno koliko katera od njih lahko 

sodeluje v nastanku CPN. Zato je izjemno pomembna vloga zdravnika, ki prinaša končno 

odločitev. 

K temu prispeva tudi dejstvo, da je duševno in telesno stanje v dinamičnem odnosu z okolico 

in izpostavljeno neprestanim spremembam, kar še bolj otežuje končno oceno vozniške 

zmožnosti. 

Kot kažejo nekatere kontraindikacije, so natanko izdelani medicinski vidiki, kako postopati s 

kandidatom za voznika in voznikom v CP, da bi čim bolj varno, predvsem za lastno varnost 

ter varnost drugih udeležencev v prometu, postal in ostal varen voznik. Pravilnik je okvirni 

element, ki nikakor ni dokončen, ampak bi ga bilo potrebno stalno dopolnjevati, preverjati in 

modernizirati, v skladu z razvojem stroke in potrebami varnosti CP. 

Pravilnik daje samo statične okvire posameznih anomalij ali okvar, ocenjevanje zdravstvene 

sposobnosti pa je zelo dinamična in kompleksna procedura. 

Pomembno je, da vsakega pregledanega opozorimo na ugotovljene anomalije, četudi je še 

zadovoljil minimum pravilnika in mu jih tudi razložimo v smislu pojavljanja v prometni 

situaciji, poslabšanja ipd. 

Vozniki so pozornejši v vožnji, če poznajo svoje kritične točke. Še posebej, če gre za manjše 

napake, večina voznikov za njih ne ve, ali pa sploh noče vedeti in taki so lahko najnevarnejši 

v prometu. 

 

Žal predstavlja pomembno vrzel v zdravstveni selekciji negativna motivacija, t.j. 

nesprejemanje sodelovanja z zdravnikom. Vsak voznik ali tisti, ki to želi postati, ima svoje 

stališče o svojih sposobnostih, pa tudi svoje stališče o spretnosti in znanju upravljanja MV ter 

svoje stališče o oceni lastnega zdravja in zaznavnih sposobnostih svojih čutil. Zato vsakdo 

tudi pričakuje potrditev svojih hipotez oz. stališč, ki jih ne želi spremeniti. Vsakdo, ki poskuša 

ovreči taka stališča o vidu, sluhu, zdravju v celoti ali samo prodreti v duševnost takega 
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voznika ali kandidata, naleti na močan odpor. To je svet človekove zasebnosti, katerega 

vpogled je dovoljen izključno le v primeru težav oziroma bolezni (klicu na pomoč). Vsako 

pomanjkljivost skrbno čuvamo (skrivamo) in je ne želimo izdati, pa četudi se moramo 

desetkrat podpisati pod pretnjo obtožbe, če nismo povedali resnice. Hiba seveda našemu 

preiskovancu lahko sploh ne predstavlja hibe. Pomembno je, kako okolica gleda na to, kaj 

okolica, v kateri posameznik živi, sploh smatra za hibo, telesno ali duševno…Zdravnik je 

torej tukaj v situaciji policista, ki preverja zdravje nekoga in brska po njegovi duševnosti, vse 

s ciljem, da mu take ugotovitve služijo kot argument, ki odloča za ali proti njegovi vozniški 

sposobnosti. 

Pri ocenjevanju zdravstvenih sposobnosti voznikov motornih vozil se srečujemo s številnimi 

deontološkimi problemi in dilemami ter vprašanji, ki se vsakodnevno postavljajo številnim 

zdravnikom, ki so vezani na poklicno skrivnost, četudi pri svojem pacientu – vozniku 

motornega vozila ugotovijo takšne spremembe  v zdravstvenem stanju, ki so lahko usodne za 

njega samega in posredno tudi za njegovo družino in druge udeležence v cestnem prometu. S 

pravnega vidika bomo nedvomno morali odtehtati poklicno skrivnost in odvezo od nje na eni 

strani, na drugi strani pa številne žrtve, ki v prometu nastanejo zaradi takšen ali drugačne 

hibe, bolezni ali druge posebnosti voznika, za katero smo vedeli in smo jo kot zdravniki 

zamolčali pod določilom poklicne molčečnosti. Vedno znova se nam zastavlja vprašanje, ali 

se zdravniki v prvi vrsti borimo za življenje, ki nam je sveto in ki v prometu vse prepogosto 

ugaša ali pa se držimo togih pravil, ki nam pod grožnjo kazni in kršenja moralno etičnih norm 

preprečuje pravočasno preprečevanje »napadov«na ta življenja
17

.  

 

Nezgode v cestnem prometu 

Ljudje se med seboj razlikujemo in če bi že obstajala neka »splošna« lastnost za nezgodo, ta ne 

bi bila enaka pri vseh ljudeh. Tudi zaradi tega, ker se ljudje razlikujejo v svojem obnašanju in 

odnosu do tvegane situacije je odvisen od človekovega trenutnega psihofizičnega stanja in 

njegove pripravljenosti, da na nevarno situacijo reagira in načine reagiranja. 

Vsaka nezgoda, v kateri je zadnji vzrok človek, je pravzaprav kaznovana napaka. Človek je 

napravil nekaj, kar ni bilo primerno situaciji (ali ni napravil nečesa kar bi moral storiti). 

Nagnjenost k nezgodi bi torej lahko definirali kot imetje tistih človekovih karakteristik, ki so v 

danem trenutku nezaželene za varnost pri delu oz. pomanjkanje tistih, ki so v danem trenutku 

neobhodno potrebne za varnost 
18

. 

Sodobni modeli nastanka nezgod postopno vnašajo vse več svetlobe v zapleten odnos med 

človekom in operaterjem z ene in njegove neposredne okolice (delovno okolje) z druge strani.  

Med številnimi modeli je morda eden najbolj jasnih Ramseyev model nastanka nezgod. Iz njega 

je razvidno, da je pri nastanku nezgod odločilen cel niz dejavnikov: od perceptivnih (zaznavnih) 

sposobnosti človeka, preko njegove kognitivne (razumevanje, dojemanje) sposobnosti hitre in 

uspešne predelave informacij, njegovih stališč in nagnjenj k tveganju, pa vse do njegovih 

motoričnih sposobnosti in karakteristik. V kateremkoli od teh področij pride do »kratkega stika« 

t.j. do izostanka situaciji primerne reakcije; pride do situacije, iz katere lahko pride do nezgode. 

Seveda pa model dopušča slučaj, da do nezgode lahko pride tudi, če je napravljeno vse, kar je 

bilo potrebno, kot tudi obratno, da do nezgode ne bo prišlo, ko so bile izvedene napačne reakcije.  
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Ramseyev model nastanka nezgode 
18

 

 

 izpostavljenost nevarnosti  

               ne                          ↓  

       zaznava (percepcija) nevarnosti ← sposobnost, občutljivost organov in percepcije 

               ne ↓ DA  

 spoznanje nevarnosti ← obdelava informacij (razumevanje, spomin, izkušnje…) 

               ne ↓ DA  

 odločitev o umiku (izognitvi) ← stališča, osebnost, obnašanje 

                  

ne 

↓ DA  

 sposobnost umika (izognitve) ← motorične sposobnosti, antropološke lastnosti itd. 

                           DA  

   

slučaj  slučaj     

↓↓↓↓ 
             

     ↓ 
  

nezgoda  ni nezgode     

   

   

 

 

Teoretični modeli preprečevanja poškodb 

Časovni model poškodbe prikazuje poškodbo od izpostavljenosti gostitelja nevarnosti, čemur 

sledi dogodek in nastanek poškodbe, do dolgoročnih posledic in/ali smrti. Model pomaga pri 

ugotavljanju, kaj se je zgodilo v določenem primeru in kako bi lahko z intervencijo preprečili 

nastanek poškodbe ali zmanjšali že nastalo škodo. Prvi poskus prikaza časovnega razvoja 

vzročne povezanosti nezgode in poškodbe je bil Heinrichov model petih domin. Domine so 

predstavljale okolje, v katerem človek izvaja aktivnosti, iz katerih izhajajo tveganja, ki vodijo 

v nezgode in posledično poškodbe.  

Danes je splošno priznan epidemiološki model, v katerem se poškodbe lahko obravnava kot 

klasične infekcijske bolezni, za katere so značilne epidemije, sezonska gibanja, časovni trendi 

in demografska distribucija. Zato je nastanek vsake poškodbe pogojen z gostiteljem, 

dejavnikom in okoljem, v katerem prideta v stik gostitelj in agens. Pomanjkljivost modela je 

trditev, da obstaja za vsako poškodbo svoj dejavnik, kar bi pomenilo, da je preprečevanje 

poškodb nerešljiva naloga. Ta pomanjkljivost je bila odpravljena z ugotovitvijo, da pride do 

poškodbe zaradi izmenjave energije, ki je lahko mehanska, toplotna, električna, kemična ali 

radiacijska. 

Organizacijski vidik nastanka nezgode in poškodbe je tradicionalno zapostavljen, čeprav je 

dokazano, da igra pomembno vlogo pri nastanku nezgode in poškodbe pri delu, pa tudi na 

drugih področjih. Organizacijski dejavniki se nanašajo na delovno okolje in zaposlene tako iz 

tehničnega kot tudi človeškega vidika, npr. organizacija dela, pogoji dela, individualno 

strokovno znanje in spretnosti, osebnostne značilnosti zaposlenega, delovna kultura. 
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Predvideva se, da je pomanjkanje sistematične in stalne kontrole zdravja delavcev in varnosti 

pri delu glavni vzrok za nastanek poškodb in materialno škodo. V zadnjem desetletju se je v 

nekaterih državah pojavila notranja kontrola, t.j. zagotavljanje kakovosti dela in pogojev dela 

kot nov pristop k izboljšanju varnosti in standard na področju varnosti in zdravja pri delu. 

  

Haddon je to nadgradil in pojavnost poškodb predstavil na podoben način kot to velja za 

nalezljive bolezni. Spoznal je, da  se poškodbe pojavijo takrat, ko energija, sproščena z 

vektorja (npr. vozila) na človeka, preseže tolerančne meje organizma. Interakcijo med 

agensom in gostiteljem je razdelil glede na način delovanja agensa in reakcije organizma. 

Lahko gre za preveliko sproščanje mehanske energije (npr. pri trčenju vozil, padcih) ali pa za 

poseganje energije dejavnika v fiziološke procese organizma (npr. pri zastrupitvah in 

utopitvah). 

 

Tradicionalni epidemiološki model za raziskovanje širjenja nalezljivih bolezni je bil v 

šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja osnova za proučevanje poškodb. Tako je 

rezervoar tisti kraj v okolju, kjer je lociran agens. Potencial za širjenje energije obstaja 

povsod v okolju, medtem ko je možnost, da ob tem širjenju pride do poškodbe, omejena. 

Energija, ki predstavlja vzrok za poškodbo, pa lahko nastopa v različnih oblikah, t.j. 

mehanski, električni, kemični, toplotni ali pa kot elektromagnetno sevanje. Širjenje energije 

omogočajo nosilci (neživi objekt) in vektorji (živ organizem). Včasih lahko v istem primeru 

energijo širita tako vektor kot nosilec. Gostiteljeve lastnosti vplivajo na to, ali bo do 

poškodbe sploh prišlo. To se namreč zgodi le v primerih, ko energija preseže tolerančno mejo 

gostitelja (ki jo posameznik lahko poveča z vajo ali zaščitnimi sredstvi, lahko pa se meja tudi 

zniža zaradi vpliva zdravil, bolezni,…), iz česar sledi, da vsako sproščanje energije še ne 

pomeni nujno tudi nastanka poškodbe.  

Haddonov model predstavlja osnovo za proučevanje poškodb in ukrepanje za njihovo 

preprečevanje. V tem modelu je dogodek poškodbe razdeljen v tri faze: »preddogodek« 

(predpoškodba, ki se nanaša na dogajanje pred poškodbo in na vse dejavnike, ki vplivajo na 

potencialno izpostavljenost), dogodek (poškodba oz. stik energije z gostiteljem) in 

»podogodek« (popoškodba predstavlja gostiteljev odziv na dogodek). Na vsako od teh faz 

vplivajo trije dejavniki in sicer nosilec, človek in orodje (fizične lastnosti, lokacija ali gibanje 

in okolje – fizično in socioekonomsko) 
19

. 
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Fazno-faktorska matrica - povzeto po Haddonu
 19

:
 

 

Dejavnik 

Faza 
Gostitelj 

Vektor (vozilo, 

oprema) 
Fizično okolje 

Socialnoekonomsko 

okolje 

Pred 

dogodkom 

Voznikov vid 

Alkoholiziranost 

Izkušenost in 

presoja 

Prevoženi km 

 

Zavore, gume 

Težišče vozila 

Hitrost vožnje 

Značilnosti tovora 

 

Vidljivost 

Ovinki na cesti 

Stanje vozišča 

Kategorija ceste 

Signalizacija 

 

Stališča do 

alkoholiziranosti 

Zakon o vožnji pod 

vplivom alkohola, s 

preveliko hitrostjo 

Podpora 

preprečevanju 

poškodb 

Dogodek 

Uporaba 

varnostnih pasov 

Osteoporoza 

 

Možna hitrost 

vozila 

Velikost vozila 

Trdota, ostrina 

kontaktne površine 

Prisotnost tovora 

 

Postajališča 

Zaščitna ograja 

Značilnosti 

obcestnih objektov 

Zeleni pasovi sredi 

ceste 

Omejitve hitrosti 

Stališča do uporabe 

varnostnih pasov 

Zakon o uporabi 

varnostnih pasov, 

otroških avtom. 

sedežev, čelad 

 

Po dogodku 

 

 

Starost 

Fizična kondicija 

 

Neoporečnost 

sistema za gorivo 

 

Urgentni 

komunikacijski 

sistem 

Oddaljenost in 

kvaliteta urgentne 

službe 

Rehabilitacijski 

programi 

Podpora razvoju 

travma centrov 

Izobraževanje kadra v 

urgentni službi 

 

 

Ločimo aktivne in pasivne preventivne ukrepe. Aktivno preprečevanje vključuje ukrepe, ki 

zahtevajo človekovo aktivnost vedno, ko je potrebno uporabiti zaščitno opremo, npr. 

varnostni pas, in so zato odvisni od spremenljivega človekovega vedenja. Pri pasivnem 

preprečevanju pa so zaščitni ukrepi, ki preprečijo nastanek dogodka ali zaščitijo pred 

poškodbo v času dogodka, vgrajeni v okolje in učinkujejo neodvisno od človeka, npr. zračna 

blazina.  

Vsako polje v modelu predstavlja svojo strategijo, kar omogoča, da strokovnjaki o možnostih 

preprečevanja specifične poškodbe razmišljajo sistematično. Model služi za analizo vseh 

možnosti pri preprečevanju določene poškodbe pri ciljni populaciji, omogoča prepoznavanje 

in določanje prioritet, najučinkovitejšo razporeditev sredstev, potrebne raziskave, znanja in 

veščine pri preprečevanju poškodb
19

. Za preprečevanje poškodb je včasih potrebno spremeniti 

le enega od elementov, prednostna izbira pa ni vnaprej določena. V nekaterih primerih raje 

spremenimo vektor kot gostitelja (npr. vgraditev testne naprave za odkrivanje alkohola v 

zraku v vozilo, ki se ga ne da zagnati, če je voznik pod vplivom alkohola).  
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Koncept Haddonovega fazno-faktorskega modela pomeni korak naprej na področju analize 

nastanka poškodb 
19

. V modelu so gostitelj, agens (ali vektor) in okolje faktorji, ki 

medsebojno delujejo skozi čas in privedejo do poškodbe. Namesto agensa se v modelu 

opisuje vektor, ki združuje informacijo o energiji in mehanizmu prenosa energije. Faza pred 

dogodkom vključuje vse, kar določa, ali bo prišlo do dogodka. Faza dogodka vključuje vse, 

kar določa, ali bo med dogodkom nastala poškodba; faza po dogodku pa določa, ali lahko 

zmanjšamo posledice poškodbe. Poškodbo lahko preprečimo z odstranitvijo agensa ali 

vektorja, s spremembo dovzetnosti gostitelja ali s spremembami okolja. 

 

Principi za preprečevanje poškodb (po Haddonu) 
19

 

 

 
Strategija Poškodbe v prometu 

1 
Preprečitev nastanka nevarnosti 

(agensa) 

Zmanjševanje 

proizvodnje posebno nevarnih vozil 

2 

Zmanjšanje količine obstoječe 

nevarnosti 

(agensa) 

Vozila, s katerimi je manj nesreč; 

Zakonodaja glede vožnje pod vplivom 

alkohola 

3 

Preprečitev izpusta (spuščanja) 

agensa iz rezervoarja (že obstoječe 

nevarnosti v okolje) 

Znižanje dovoljene vozne hitrosti 

4 

Zmanjšanje razporeditve agensa v 

okolju – vpliv na način krajevne 

razpršitve nevarnosti in njenega 

vira 

Alternativne oblike 

transporta za manjšo uporabo 

osebnih vozil  

5 

Ločitev agensa od gostitelja 

(nevarnosti in tistega, ki je ogrožen) 

- časovno prostorsko 

Kolesarske poti in pločniki za odstranitev 

kolesarjev 

 in pešcev iz prometa 

6 

Ločitev agensa od gostitelja 

(nevarnosti in tistega, ki je ogrožen) 

z materialno bariero 

Varnostni mehanizmi v vozilih- varnostne 

blazine in pasovi 

7 

Sprememba kvalitete agensa 

(sprememba osnovne lastnosti 

nevarnosti oz. tveganja) 

Vozila, ki 

zmanjšujejo poškodbe (boljši material) 

8 

Ojačanje dovzetnega gostitelja – 

napraviti ogroženega bolj 

odpornega na nevarnost – povečati 

fizično kondicijo 

Osveščanje javnosti 

(alkohol, vedenje pešcev) 

9 
Zmanjševanje že nastale poškodbe 

(škode) 

Usposabljanje medicinskega osebja za 

hitro in ustrezno pomoč 

10 

Stabilizacija, ozdravitev in 

rehabilitacija  

poškodovanega gostitelja 

Boljša rehabilitacija 
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O voznikih in njihovem zdravju  

Bolezni srca in ožilja so na prvem mestu po vzroku smrti in po vzroku obolevnosti in invalidnosti 

v Sloveniji pri vseh starostnih skupinah. Lahko sklepamo, daje tudi med vozniki veliko takih, kjer bi 

bila lahko zaradi bolezni srca in ožilja njihova sposobnost za vožnjo zmanjšana. Ti bolniki tudi 

pogosto jemljejo zdravila, zato je potrebno upoštevati tudi vpliv stranskih učinkov na sposobnost 

za vožnjo. Bolezni srca in ožilja lahko vplivajo na zmanjšanje sposobnosti za vožnjo bodisi z 

možnostjo nastanka motnje zavesti, ki lahko nastane kot posledica miokardnega infarkta, maligne 

motnje ritma, nastanka hipotenzije, možganske kapi itd. Kot posledica zmanjšanja kognitivnih 

sposobnosti zaradi bolezni srca in ožilja (vaskulama demenca, tranzitoma ishemična ataka itd.) pa 

lahko pride do podaljšanja reakcijskega časa, oziroma kvalitativnih sprememb v procesiranju 

informacij, katerih posledica je neprimeren manever. Motnje zavesti so verjetno povezane s 

prometnimi nezgodami, v katerih je udeleženo le eno vozilo ali čelnimi trčenji, neprimerne 

manevre zaradi kognitivnega upada pa so ugotovili pri nezgodah, v katerih je sodelovalo več 

vozil hkrati (npr. križišča). Tveganje za cestnoprometno nezgodo pri starejših voznikih (nad 60 

let), ki imajo ugotovljeno kardiovaskulamo bolezen in posledičen upad kognitivnih sposobnosti, 

je v primerjavi z zdravimi osebami trikrat večje. V skupini starejših voznikov z upadom 

kognitivnih sposobnosti, ki nimajo ugotovljene kardiovaskularne bolezni, pa je tveganje v 

primerjavi z zdravimi 1,6 krat večje 
20

. 

Ocenjujejo, da ima sladkorno bolezen 3 do 6 odstotkov prebivalstva. V Sloveniji je prevalenca 

4%. Pri ocenjevanju vozniške sposobnosti je potrebno upoštevati: tip sladkorne bolezni (tip I in tip II), 

način zdravljenja (dieta, peroralni antidiabetiki, insulin), prisotnost specifičnih kroničnih zapletov in 

prisotnost nespecifičnih kroničnih zapletov (makroangiopatija, hipertenzija, prisotnost drugih 

bolezni). S stališča prometne varnosti so pri bolniku s sladkorno boleznijo pomembni predvsem 

hipoglikemija, ki je lahko vzrok za motnjo zavesti in kronični zapleti sladkorne bolezni diabetična 

retinopatija, diabetična polinevropatija, diabetična nefropatija). Hipoglikemija je predvsem pogosta 

komplikacija zdravljenja z insulinom, pa tudi s peroralnimi antidiabetiki druge generacije, ki 

lahko povzročajo hude in dolgotrajne hipoghkemije. Diabetična retinopatija je pomemben zaplet 

zlasti kadar gre za napredovalo proliferativno diabetično retinopatijo. Potrebno je oceniti ostrino vida 

(tudi po opravljenih obsežnih koagulacijah), ki lahko zmanjšuje vozniško sposobnost in prisotnost 

drugih zapletov katarakta, glavkom, refrakcijske motnje). Diabetična polinevropatija je 

pomemben zaplet v napredovalem stanju, ko nastopijo motorične pareze ali paralize posamičnih 

mišičnih skupin na spodnjih udih. Miotatični refleksi so upočasnjeni, prav tako prevajanje po 

motoričnih in senzoričnih živcih. Nastanejo mišične atrofije. Pri bolezni v taki obliki je odzivni čas 

podaljšan. Ob razvoju nevropatije avtonomnega živčnega sistema pride do prizadetosti 

kardiovaskularnega aparata, predvsem do uravnavanja krvnega tlaka, zato so taki bolniki nagnjeni k 

ortostatskim kolapsom. Diabetična nefropatija je pomembna s stališča vozniške sposobnosti 

šele, ko se razvije ledvična insuficienca. Pomemben zaplet ledvične insuficience pa je sekundarna 

hipertenzija. Mikroangiopatije so pomemben zaplet, ki prizadene mnoge organe (srce, možgani, 

okončine). Ugotovljeno je, da bolniki s sladkorno boleznijo, ne glede na možne akutne zaplete 

kot je hipoglikemija ali pozne zaplete kot je diabetična retinopatija, nimajo večjega tveganja za 

prometne nezgode kot povprečna vozniška populacija). V nekaterih študijah pa so pokazali, da 

bolniki s kroničnimi komplikacijami povzročijo dvakrat več nesreč na milijon prevoženih milj kot 

zdravi ljudje 
20.
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Nevrološke bolezni 

Za optimalno izvajanje tako kompleksne dejavnosti kot je vožnja, je nujno, da usklajeno sodelujejo 

vsi segmenti živčevja - od čutil, senzibilnih poti, osrednjega živčevja, dejavnosti možganske skorje 

in povezav znotraj osrednjega živčevja, vse do motoričnih povezav prek perifernega živčevja do 

mišic. Pri mlajših voznikih so pomembne pri ocenjevanju vozniške zmožnosti predvsem mišične in 

živčno-mišične bolezni, vnetja centralnega živčnega sistema s posledicami (odločilnega pomena 

je kognitivna prizadetost), bolezni perifernega živčevja (poliradikulitis, polinevropatije, okvare 

posameznih mišičnih korenin ah perifernih živcev), migrena, miastenija gravis, pri kateri sta v 

ospredju huda mišična utrujenost predvsem pri daljši vožnji in pojav diplopije ter multipla skleroza, ki 

se običajno pojavi v mlajših ali srednjih letih. Za multiplo sklerozo je značilna kombinirana okvara 

senzoričnega in motoričnega sistema. Pogosto je prizadet tudi vid, sčasoma pa se razvijejo 

ohromitve različne stopnje (zlasti spodnjih udov), prizadetost koordinacije in okvare globoke 

senzibilitete. Ker bolezen poteka v zagonih, se prizadetost pri nekaterih razvije šele po več letih, 

lahko pa se pojavi tudi zelo zgodaj v poteku bolezni. Epilepsija pomembno vpliva na vozniško 

sposobnost predvsem zaradi možnosti pojava epileptičnega napada med upravljanjem vozila in zaradi 

stranskih učinkov antiepileptičnih zdravil, ki jih prejema oseba z epilepsijo. 30 do 50% oseb z 

epilepsijo ima prisotne tudi osebnostne spremembe, pogost je tudi delni upad kognitivnih 

sposobnosti, zelo redko se pojavijo duševne motnje ali pa se razvije demenca. Podatki o 

vpletenosti oseb z epilepsijo v prometne nezgode se med avtorji zelo razlikujejo. Po nekaterih 

avtorjih je pogostnost 1,3 do dvakrat večja v primerjavi s kontrolno skupino, drugi navajajo nižje 

oziroma višje odstotke. Podatkov o prometnih nezgodah za Slovenijo nimamo. Možganske poškodbe 

so v Sloveniji pogoste, saj si vsako leto poškoduje glavo 5000 do 7000 tudi, od tega približno polovica 

v prometnih nezgodah. Posledice možganske poškodbe se izrazijo kot organska oškodovanost, 

pogoste pa so tudi duševne motnje. Neposredno po poškodbi možganov imajo duševne motnje 

skorajda vsi, pozne duševne motnje pa ima približno 15% poškodovancev. Pogosto so oškodovani 

procesi pozornosti in izvršilna sposobnost. V okviru pokomocijskega sindroma se pojavlja 

povečana utrudljivost, razdražljivost, motnje koncentracije, motnje kratkotrajnega spomina, motnje 

vida, sluha, preobčutljivost na hrup. Pri bolnikih s posttravmatskim psihoorganskim sindromom 

potekajo perceptivni, kognitivni psihomotorični procesi pomembno počasneje kot pri zdravi osebi. 

Razlika se še poveča pri bolj kompleksnih nalogah. Osnovne vozniške sposobnosti so prizadete. 

Najustreznejše merilo pri oceni vozniške zmožnosti je preizkus praktične vožnje. Pri starejših 

voznikih na sposobnost vožnje najpogosteje vpliva Parkinsonove bolezni, Alzheimerjeve 

bolezni in prizadetost po možganski kapi. Parkinsonova bolezen je kronično progredientno 

potekajoča bolezen. Na vozniške sposobnosti vpliva upočasnjenost, rigidnost ter izgubljanje 

avtomatičnih gibov, ki jih mora bolnik spet opravljati hoteno, zavestno. Tremor ne moti vozniških 

sposobnosti, dokler se opravlja le v mirovanju. Težave se pojavijo pri koordinaciji gibov. Večja je 

tudi utrudljivost. Alzheimerjeva bolezen je počasi napredujoča oblika demence, ki s stališča 

vozniških sposobnosti prizadene kognitivno procesiranje informacij (motnje spomina, zmanjšan 

obseg pozornosti, težave pri vidnem zaznavanju, motnje vzorcev pregledovanja vidnega polja, 

zmanjšana vidno - prostorska diskriminacija in zmanjšan obseg vidnega polja). Kognitivne 

spremembe so sprva malo opazne, pokažejo se predvsem v nenadnih zahtevnih situacijah. Bolnik 

lahko brez težav obvlada rutinsko vožnjo v znanem okolju, odpove pa v nevsakdanjih, težjih razmerah. 

Pogosto je zmanjšana samokritičnost in prisotna neuvidevnost za upad svojih sposobnosti. Z 

napredovanjem bolezni se pojavijo tudi osebnostne spremembe. Če primerjamo bolnike z zdravimi 
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starostniki po številu prekrškov in nezgod, vidimo, da na začetku ni pomembnih razlik. Avtorji 

rezultate pojasnjujejo s tem, da bolniki vozijo manj, na krajše razdalje in v dobrih voznih razmerah. V 

nekaterih drugih študijah pa so odkrili bistveno razliko glede na število cestnoprometnih nezgod pri 

ljudeh z začetno obliko demence v primerjavi z zdravimi. Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši 

vzrok demence (50 - 75 %). Drugi vzroki za razvoj demence pa so degenerativne bolezni 

centralnega živčevja (Parkinsonova bolezen, Pickova bolezen, Wilsonova bolezen), vaskularni 

vzroki (multiinfarktna demenca), infekcije centralnega živčnega sistema, možganski tumorji, 

poškodbe, druge nevrološke bolezni multipla skleroza, epilepsija) in bolezni izven osrednjega 

živčevja (endokrine, presnovne bolezni...). Možganska kap je zaplet kardiovaskularnih bolezni 

(aritmije, arterijska hipertenzija). Bolniki imajo po možganski kapi pogosto še vedno bolezni, ki so 

privedle do kapi, kar je tudi potrebno upoštevati pri oceni vozniških sposobnosti. Posledica 

možganske kapi je najpogosteje enostranska ohromitev različne stopnje (hemipareza). Pojavijo se 

tudi motnje senzibilitete v prizadetih okončinah, izpadi vidnega polja ali pa le zmanjšana pozornost za 

vidne dražljaje. Neugodna je kombinacija motene motorike in senzibilitete s kognitivno 

prizadetostjo, ker se zaradi slednje pojavi upad sposobnosti nagle presoje in ustreznega reagiranja, 

bolnik pa za upad sposobnosti ni vedno uvideven 
20.

 

Ortopedske bolezni s stališča vožnje motornega vozila vplivajo predvsem na gibalni čas. 

Najpogostejše ortopedske bolezni mlajših voznikov so vezane na hrbtenico. Pogoste so predvsem 

hernije medvretenčnih ploščic, ki so lahko povezane z nevrološkimi izpadi. Pomembni motorični 

izpadi vplivajo na trajanje gibalnega odziva. 

Hude oblike deformacij hrbtenice kot je ankilozirajoči spondilitis izključujejo zmožnost vožnje. 

Pri starejših voznikih so pogoste degenerativne bolezni - artroze sklepov, za katere je značilno 

propadanje sklepnega hrustanca, robna osteoskleroza, tvorba osteofitov in osteoporoza. 

Najpogostejše so artroze kolen, kolkov, stopal in skočnih sklepov, kar lahko vpliva na sposobnost 

vožnje, še posebej v primeru artrodeze sklepa. Artroza pogosto prizadene tudi ramenski in 

komolčni sklep. Poleg zmanjšane gibljivosti so lahko prisotne tudi deformaci|e sklepov in bolečine. 

Rigidnost vratne hrbtenice, ki je posledica, degenerativnih sprememb, zmanjšuje gibljivost in tudi 

dodatno zmanjša periferni vid 
20.

 

 

 

 

 

LLiitteerraattuurraa  

                                                 

1.) Žlender B: Prometne nesreče v Sloveniji; Strokovni posvet o medicini prometa, 

Rogaška Slatina, SZD – SMD, 1985: 33-51 

2.) Jelčić I.: Ljudski faktor u prometu; Čovjek i promet Vol 6, (1980) št. 3-4, 92 do 105 

3.) Šefman P.: Vozi in preživi, ZVD RS, Ljubljana 1991 (uvodnik M. Kučan) 

4.) Matas D. in sod.: O problemima i zauzimanju kriterija prilikom neuropsihiatrijske 

ocjene vozača; Čovjek i promet, Vol 1, št. 1 1975 

5.) Kraigher B.: Vloga psihologa pri oceni vozniške sposobnosti; II. strokovno 

posvetovanje, »Akcija -10%«, Varnost v cestnem prometu, ZVD RS, Opatija 1990 

6.) Šeparović Z.: Stradanje u prometu (sigurnost i odgovornost); Djela 2, Zagreb 1987 



19 

 

                                                                                                                                                         

7.) Topolšek A.: Krajevna skupnost in njena vloga pri uveljavljanju družbene samozaščite v 

cestnem prometu, RSPCP RS; Preventiva v cestnem prometu v občini, Ljubljana 1984 

8.) Stanić M.: Alkohol i druga opojna sredstva kao faktori u etiologiji prometne 

delikvencije; Čovjek i promet, Vol 11, št. 4, 1985 

9.) Mlačić M.: Specifična psihofiziološka obelježja cestovnih prometnih delikvenata; 

Čovjek i promet, Vol 6 (1978) št. 1, 3-18 

10.) Jelčić I.: Medicina prometa, Istraživački centar za medicinu i psihologiju prometa, ZZZ 

grada Zagreba, 1985 

11.) Madenica A.: Sprečavanje i eliminacija nekih bitnih činilaca rizika u cestovnom 

prometu; Zbornik radova, Zagreb 1984, II. Internacionalni kongres medicine prometa 

Jugoslavije, Dubrovnik, str. 182-186 

12.) Schmidt R.A. Motor learning at performance, Champaign: Human Kinetics, 1991 

13.) Uršaj A. Kratek pregled osnov športnega treniranja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

šport, Ljubljana 1996 

14.) Ažman D. Razlike v telesni pripravljenosti in kognitivni učinkovitosti med starejšimi 

vozniki z vidika povzročanja prometnih nesreč, Doktorska disertacija, Univerza v 

Ljubljani, Fakulteta za šport, Ljubljana 2000 

15.) Ilc N.: Problematika kontrolnih zdravstvenih pregledov; Zbornik referatov, II. strokovno 

posvetovanje »Akcija -10%«, Varnost v cestnem prometu, ZVD RS, Opatija 1990 

16.) Bilban  M. Kako do dviga varnosti v cestnem prometu. SZD ZMD: Strokovni posvet o 

medicini prometa, Rogaška Slatina 1995: 7-11 

17.) Balažic J. Deontološki problemi ocenjevanja zdravstvene sposobnosti voznikov 

motornih vozil;  SZS ZMD: Strokovni posvet o medicini prometa, Rogaška Slatina 

1995: 127-29 

18.) Petz B. Sklonost nesrečama u zrakolpovstvu. Akademija medicinskih znansoti 

Hrvatske, Odbor zrakolpovne medicine. 3. Hrvatski simpozij zrakoplovne medicine, 

zbornik radova, Zagreb 1999: 136-76  

19.) Haddon W. Options for the prevention of motor vehicle crash injury. Isr J Med 1980; 

16: 45-68 

20.) Vojvoda A. Vpliv starosti na reakcijski čas voznikov. Specialistična naloga UL MF- 

Katedra za javno zdravje, Ljubljana 2004: 34-8 

 

 

 

 

 

  

 


