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Vožnja in/kot stresor 

 

V življenju se nenehno dogajajo spremembe, nič ni povsem stalnega in zanesljivega, na 

nekatere dogodke lahko vplivamo, mnogi pa se zgodijo mimo ali celo proti naši volji. Vemo, 

da se izmenjujejo radosti, zmage z izgubami, porazi, upanjem. Ljudje imamo običajno neko 

optimistično držo, ki jo gradimo na nekem povsem racionalnem prepričanju, da se nam ne bo 

zgodilo nič hudega in da nas bodo slabe stvari zaobšle. To nam omogoča, da se podamo v 

novo in neznano, da se spopadamo s spremembami in tveganjem  (Radonjič Miholič V. 

Voznik odločilen a hkrati najbolj nepredvidljiv dejavnik v prometu  splet) 

Za vsakodnevno življenje je pomembno, da najdemo pravo mero med previdnostjo in 

tveganjem.  Prevelik strah nas lahko blokira, prav tako pa prevelika tveganja vodijo do 

blokiranja in neuspeha.  

Za nekatere ljudi je stres že sama vožnja v različnih okoliščinah (upočasnjen promet, gneča na 

cesti, tvegana vožnja drugih, utrujenost), nekateri čutijo strah pred vožnjo, ker je ta zanje 

polna nepredvidljivih nevarnosti, mnogi se vračajo po nezgodi in jih je strah (posttravmatski 

stresni sindrom - značilno dolgotrajno podoživljanje travmatičnega dogodka – v obliki 

pogostega spominjanja, nočnih mor, "flash backov" doživetja ter močnih čustvenih ali 

telesnih odzivov ob srečanju z ljudmi ali situacijami, ki spominjajo na travmatičen dogodek.   

Človek se skuša izogibati vsemu, kar ga spominja na dogodek – mislim, dejavnostim ... 

Nastopi lahko tudi amnezija na dogodek. Obenem se zmanjšata siceršnje odzivanje in 

dejavnost v vsakdanjem življenju, kar se odraža v obliki občutka odtujenosti, zmanjšanega 

zanimanja in veselja ter čustvene otopelosti.  Pojavijo se motnje spanja, izbruhi jeze, motnje 

koncentracije, pa tudi pretirana pozornost in plašljivost.  

Med vožnjo lahko doživimo akutni stres, ko se na cesti pojavi nenadna ovira (zastoj, drugi 

voznik, ki ogroža varnost s svojo vožnjo ali zamujamo ne neki pomembni dogodek…). 

Vožnja postane neudobna, spremeni se naše duševno in fizično-telesno odzivanje. Rešitev je v 

tem, da se najprej skušamo zbrati, umiriti in preprečiti paniko, ki lahko vodi do 

nepremišljenih in/ali napačnih odzivov. Poskušajmo se osredotočiti na vožnjo in oceniti, da 

pač po svoje delamo vse, kar lahko, od situacije pa je odvisno ali bomo uspeli pravočasno 

priti do cilja. Vsekakor je najpomembnejše, da si vzamemo dovolj časa za planirano pot. 

Naključne napake drugih voznikov so lahko za posameznika vir hudega stresa. Tekmovalni, 

čustveno nezreli ljudje, lahko hitro preslikajo dogodke iz vsakdanjega življenja  v dogajanje v 

prometu in jih napačno interpretirajo (izsilil me je, saj me tudi sicer vedno vsi podcenjujejo, 

spregledajo; seveda, tisti z velikimi avtomobili so arogantni in neobzirni…). Isto situacijo 

lahko razumeta dva različna voznika povsem različno: nezrela, frustrirana, nestabilna oseba 

lahko napako sovoznika oceni kot napad nase in temu primerno tudi odreagira ter ogrozi 

varnost; čustveno zrela in umirjena oseba pa bo neroden manever sovoznika razumela kot 

spodrsljaj in b z mirnim, preudarjenim odzivom rešila nevarno situacijo.  

Mnogi ljudje so že po naravi bolj tesnobni in jim vožnja predstavlja stres. Pri vožnji, kot 

kronični stresni situaciji, je pogosto potrebno poiskati pomoč npr. pri osebah, ki začnejo po 

daljšem obdobju zaradi različnih življenjskih okoliščin ponovno voziti npr po smrti ali bolezni 

partnerja ali po hujši prometni nezgodi ipd.     

 

Kaj je sploh stres: 
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1. stres je (v najširšem smislu) preobremenjenost, ko ogroža fizično in duševno 

integriteto človeka in ga povzročajo razni biološki (lakota, žeja, bolezen), fizični 

(potres, požar, skrajna temperatura okolja), psihološki (strah, neuspehi in negativna 

pričakovanja) in socialni dejavniki (konflikti v družini ali pri delu, brezposelnost); 

2. stres je sklop odzivov našega organizma na  delovanje stresorjev, ki poteka po 

določenem zakonitem vzorcu (stresor - stadij alarma - stadij odpora – stadij 

izčrpanosti);  

3. stres je stanje organizma nad vplivom možnih in/ali dolgotrajnih doživljajev 

(stresorjev), na katere organizem ni pripravljen in za katerega je značilno nespecifično 

aktiviranje osi hipotalamus - hipofiza – nadledvična žleza, kar lahko omogoči 

prilagoditev organizma, ali pa vodi v bolezni ali morebitno smrt; 

4. stres lahko opredelimo kot doživetje, ki ima za posledico psihično napetost, ta pa za 

organizem ogrožujoče fiziološke procese; 

5. stres je dogajanje, ki zmoti človekovo notranje ravnovesje in aktivira njegove 

prilagoditvene procese, ki se odvijajo na duševni, telesni in socialni ravni; 

6. stres je nekaj, kar človeku pomeni oviro, zahtevo, obremenitev ali izziv, na katerega 

reagira s svojo oceno stanja, ko tehta moč stresorjev in vrednoti vire za obvladovanja 

stresa, kar vodi do njegove reakcije;       

7. stres je reakcija organizma na dražljaje  iz okolja, ki vključuje znake obrambe in 

prilagajanja (stanje splošnega alarma); 

8. stres je kompleksna transakcija med človekom in njegovim okoljem, ki zunanje sile ali 

pritiske povezuje s situacijsko bojaznijo prek zaznave grožnje; 

9. stres je stanje posameznikove psihične in fizične pripravljenosti, da se z obremenitvijo 

sooči, se ji prilagodi in jo obvlada; 

10. stres je pritisk, ki povzroča različne telesne in duševne težave; 

11. stres je nespecifičen odgovor organizma, ki je posledica prijetnih in neprijetnih  

stimulacij v razvoju slehernega posameznika (otroška doba, puberteta, doba odraslosti 

in starosti); 

12. stres v splošnem smislu je trošenje življenjske energije, v posebnem smislu pa je 

stanje, ki ruši ravnovesje in se kaže s sindromom prilagajanja; 

13. stres je lahko vse, kar spodbudi človeka k kreativnosti in prisebnosti. Stres lahko 

pomeni tudi negativno čustveno stanje, ko določen posameznik ni sposoben uskladiti 

svojega življenja in je neodporen proti zunanjim in notranjim okoliščinam; 

14. stres je občutenje fiziološke, psihološke in emocionalne napetosti ob soočenju z 

različnimi življenjskimi situacijami; 

15. stres je življenjsko dejstvo, ki ga lahko obravnavamo kot impulz, odgovornost ali kot 

proces; 

16. stres je program telesnega prilagajanja novim okoliščinam, odgovor na dražljaje ki 

motijo osebno ravnotežje; 

17. stres je reakcija organizma na dražljaje iz okolja- vključuje znake obrambe in 

prilagajanja; 

18. stres je neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnosti za obvladovanje 

zahtev na drugi strani; 



3 
 

19. stres je telesna in duševna reakcija na spremembo; 

20. stres je odziv organizma na potencialno škodljiv dejavnik; 

21. stres je odziv organizma na škodljive (zunanje) vplive; 

22. stres je dogajanje, ki ga sproži vsaka sprememba, ki zmoti človekovo notranje 

ravnotežje in aktivira njegove prilagoditvene potenciale; 

23. stres je stanje napetosti organizma, ki v njem sproži obrambo, s katero se organizem 

sooči  z vsem, kar ga ogroža; 

24. stres je vsota vseh nespecifičnih učinkov dejavnikov, ki lahko vplivajo na človeka. 

25. … 

  

Stres v večini primerov povzroča nekaj/nekdo zunaj človekovega organizma, posledice stresa 

pa so notranje, psihološke ali fiziološke narave, navadno opisane kot napetost, napor. Stresor 

je karkoli, kar predstavlja človeku določeno zahtevo, obremenitev in/ali izziv.  

Stresni odziv poteka po zakonitem vzorcu. V prvi - alarmni fazi, povzroče stresorji navadno 

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

pripravljanja za spoprijem s stresorjem (protišok). V naslednji fazi odpora se okrepita 

delovanje in prizadevanje organizma, da bi uspešno obvladal učinek stresorjev. Če ta 

prizadevanja uspejo, se delovanje povrne na običajno raven, če pa so neuspešna in takšna tudi 

ostanejo, začne delovanje pešati, pojavijo se znaki izčrpanosti in  motnje, ki se v skrajnem 

primeru končajo s smrtjo oziroma samomorom.  

 

Stres sam po sebi ni škodljiv, saj ga za učinkovito in ustvarjalno delo pravzaprav 

potrebujemo. Med njegove učinke uvrščamo tudi usposabljanje za reševanje težav, ustvarjanje 

dejavnega odnosa do življenja, krepitev samozavesti in samo spoštovanja. Pomembno je 

predvsem, kako človek zazna skladnost in neskladnost zahtev okolja in svojih sposobnosti, da 

lahko nanje reagira. Ker je ta zaznava subjektivne narave je razumljivo, da je doživljanje 

posameznih vrst stresov pri vsakem človeku različno. Kar nekomu pomeni hudo stresno 

obremenitev, lahko na drugega vpliva spodbujajoče, ali pa nima nobenega učinka.  

O evstresu govorimo, kadar so učinki stresnega dogajanja na posameznika pozitivni (nekateri 

ga imenujejo tudi dobri stres). Takšno stanje ga zato motivira za delo ter ugodno vpliva na 

telesno in duševno zdravje in počutje. 

Distres zajema negativne učinke, ki jih imajo stresorji na posameznika. Označujejo ga kot 

napor ali napetost, ki ostane, kadar prvotna težava ni bila zadovoljivo rešena. Distres je za 

človeka škodljiva oblika, saj posameznikove sposobnosti za obvladovanje zahtev niso skladne  

s pritiski ali nalogami okolja. Tudi odsotnost zahtev iz okolja je lahko vir škodljivega stresa. 

Posameznik  zaradi takšnega stanja zapade v zdolgočasenost, neustvarjalnost in 

nezadovoljstvo, pa tudi bolezen. 

Številni stresni dogodki izzvenijo brez opaznih učinkov, saj so bili podporni viri dovolj 

učinkoviti. Nabava nove delovne opreme uspešnemu podjetniku ne bo delala problemov 

(nevtralni stres), slabo stoječemu podjetniku pa bo povzročala vznemirjenje (distres).      

 

Vire stresa po Cooperju in Marshallu lahko razdelimo na šest kategorij: 

1. stres, ki izhaja iz dela (delovne obremenitve, dolgotrajen delavnik, izmensko delo, 

fizično delovno okolje), 
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2. stres, ki izhaja iz vloge   odgovornosti (dvoumnost vloge, stopnja odgovornosti za 

druge, konfliktnost vlog), 

3. stres, ki izhaja iz odnosov na delovnem mestu, 

4. stres, ki izhaja iz kariernega odnosa, 

5. stres, ki izhaja iz organizacijske strukture, klime, kulture, 

6. delo in družina kot stresor. 

 

Individualni stresorji so pogojeni predvsem z posameznimi lastnostmi delavca oziroma 

posameznika.  

 

Stresorje na delovnem mestu lahko razdelimo na značilnosti delovnega okolja, ki jih zaposleni 

doživlja kot grožnjo: 

--  nasprotja med zahtevami in dejanskim izvrševanjem obveznosti na delovnem mestu; 

--  nejasnosti delovnih zahtev glede prioritete, pričakovanj in ocenjevanja; 

--  preobremenjenost glede na dejanske možnosti; 

--  nezadostna usposobljenost za delo (izobrazba, izkušnje, možnost dodatnega 

izobraževanja). 

 

 

Glavni povzročitelji stresa na delovnem mestu  

 

DELO 

  zahtevnost dela 

  hitrost, spremenljivost, pomembnost dela 

  samostojnost pri delu 

  delo v izmeni, trajanje dela 

  fizično okolje (hrup, kvaliteta zraka: temperatura, 

prah…) 

  izolacija na delovnem mestu (delo v skupini, sam) 

VLOGA ORGANIZACIJE DELA 

  stopnja odgovornosti (odgovornost za druge) 

  konflikti vlog (konfliktne zahteve dala, številni 

nadzorniki, vodstvo) 

  nejasnost vlog (nejasnost pri delitvi odgovornosti, 

pri pričakovanjih) 

MOŽNOST NAPREDOVANJA 

  nazadovanje, napredovanje 

  zagotovljeno delo (strah pred odpustitvijo zaradi 

ekonomskih razlogov ali pomanjkanja dela) 

  možnost napredovanja 

  celostno zadovoljstvo pri delu 

ODNOSI PRI DELU 

  z nadzorniki, nadrejenimi 

  s sodelavci 

  s podrejenimi 

  nasilne grožnje, nadlegovanje… 
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ORGANIZACIJSKA STRUKTURA, 

VZDUŠJE PRI DELU 

  sodelovanje pri odločitvah 

  način vodenja 

  način sporazumevanja 

 

 

 

Med stresorje na delovnem mestu sodijo tudi:  

- časovni pritiski in (pre)hiter tempo dela,  z neodložljivimi temini, 

- slaba organizacija dela, pomanjkanje informacij, nepoznavanje svoje vloge in 

odgovornosti na delovnem mestu, 

- nezmožnost organizacije svojega dela ali vpliva na spremembo dela, 

- fizične obremenitve in prostorska omejenost, 

- nočno delo, delo s strankami in izolirano delo brez sodelovanja sodelavcev in  

nadrejenih, 

- napake in spodrsljaji niso dovoljeni in so kaznovani, tvorijo pritisk nad delavci itd. 

 

Delovni stres je definiran kot emocionalno stanje, ki je rezultat razlike med zahtevami in 

sposobnostmi posameznika za prenašanje stresa. Stresna situacija lahko postane 

negativna izkušnja z emocionalnega vidika, ki se lahko poveže z neprijetnimi stanji 

anksioznosti, napetosti, depresije itd. Osnovna predpostavka je, da stopnja 

prilagojenosti na okolje oziroma skladanje med zahtevami okolja in karakteristikami 

posameznika neposredno vpliva na nivo zadovoljstva in učinke pri delu. V tem primeru 

pod okoljem razumemo tako družbeno kot fizično okolje.  

 

 

 

Stres pri delu je možno opisati z več dejavniki: 

  Delovni položaj je med najpomembnejšimi povzročitelji stresa pri delu. Neredko je 

povezan s prenasičenostjo z delom, ki je prisotna pri tekočih trakovih in nekaterih delih 

s stroji. Posebej izpostavljena so vodilna delovna mesta – managerji, pogosto delajo 

dlje, mnogo telefonirajo, sprejemajo številne obiske in prisostvujejo na velikem številu 

sestankov. Navadno tudi nadpovprečno kadijo in pijejo (alkohol), kar ima za posledico 

tudi veliko incidenco koronarnih bolezni. Preobremenjenost in/ali prenasičenost z 

delovnimi nalogami vpliva na krvni tlak in nivo holesterola v krvi); 

  Pomanjkanje kontrole (dela, ki ne dopuščajo avtonomije, svobodnega odločanja in 

časovne razporeditve ter ne vključujejo soodločanja (nizka stopnja kontrole), imajo 

pogosto za posledico povišan krvni tlak in predstavljajo dejavnik tveganja za bolezni 

srca in ožilja. Nove tehnologije pa žal zahtevajo ogromno tovrstnih opravil); 

  Ponavljajoča se opravila (zanje je značilna tako prenasičenost kot pomanjkanje 

kontrole. Z avtomatizacijo se je tovrstno delo bistveno zmanjšalo, še zmeraj pa je 

ponekod (v industrijah z manj razvito sodobno tehnologijo) prisotno in stresogeno); 

  Odgovornost za druge (dokazano  je slabše zdravstveno stanje managerjev v primerjavi 

z drugimi visoko usposobljenimi strokovnjaki, katerih delo ne vključuje v tolikšni meri 
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tudi odgovornosti za druge. Ta je pomembno povezana s kajenjem, povišanim krvnim 

tlakom in visoko stopnjo holesterola v krvi. Prinaša mnoge dodatne napetosti, skrbi in 

včasih tudi težavne medosebne odnose. Občutek odgovornosti za druge lahko zavira 

uspešno obvladovanje stresa in odločanje); 

  Konfliktnost vlog (pojavi se, kadar se oseba znajde v primežu različnih pritiskov s strani 

nadrejenih in podrejenih, sodelavcev in strank. Takšno stanje povzroča povišanje 

krvnega tlaka ter potrjeno vpliva na število pritožb o somatskih tegobah); 

  Nevarnost (nekateri poklici (npr. vojaški, policijski, gasilski) so lahko zelo nevarni. 

Percepirana nevarnost vpliva na povišanje adrenalina, srčni utrip in krvni tlak. Če je 

takšno stanje dolgotrajno, lahko pride do bolezni. Seveda se ljudje z nekakšno samo-

selekcijo odločajo za »nevarne« poklice, ki jih izbirajo osebe, katerim sta nevarnost in 

napetost ljubi, bojazen pa tuja. V vsakem primeru pa je prolongirana izpostavljenost 

nevarnosti (recimo v času vojne) škodljiva (vojne nevroze in podobno); 

  Stresorji okolja (vročina, onesnaženost zraka, hrup, prah in podobno, so v nekaterih 

primerih in pogojih dela izrazito patogeni dejavniki in povzročajo mnoge, tudi težje 

bolezni).  

 

Simptome stresa na delovnem mestu lahko delimo na organizacijske in individualne. 

Organizacijski stresorji vključujejo organizacijske značilnosti in pogoje, zahteve dela in 

značilnosti vlog. Obremenitve na delovnem mestu so lahko ekološke, fiziološke, psihološke, 

lahko pa izhajajo tudi iz načina dela in psihosialnih zahtev. Med fiziološke obremenitve 

štejemo položaj telesa pri delu, telesno dejavnost, težo dinamičnega mišičnega dela, senzorne 

in toplotne obremenitve. Med psihološke obremenitve spadajo intelektualne, psihosenzorne, 

psihomotorne in emocionalne obremenitve. Fiziološke obremenitve, kot so hrup, svetloba, 

vročina itd., lahko povzročijo stres ali pa povečajo občutljivost posameznika za določene 

stresorje.  

 

   

Hiter tehnološki razvoj v drugi polovici 20. stoletja je privedel do velikih sprememb  v načinu 

dela in proizvodnje. Pred delovno populacijo se postavljajo  vse večje zahteve in z obzirom na 

učenje in osvajanje novih delovnih veščin in z obzirom na vse večji pritisk za čim hitrejšo 

proizvodnjo velike količine po kvaliteti in ceni konkurenčnih proizvodov. Spremembe v 

življenjski in delovni sredini se pojavljajo veliko hitreje kot jih je človek sposoben slediti. 

Vsaka sprememba zahteva prilagajanje, če pa je prilagajanje oteženo ali onemogočeno, 

spremembe povzročajo stres.  Prišlo je do številnih organizacijskih sprememb: zmanjševanja 

števila zaposlenih, združevanje podjetij, delo za določen čas, strah zaradi izgube delovnega 

mesta,  daljša ali krajša obdobja brez zaposlitve, frustrirajoče iskanje novega delovnega mesta 

tistih, ki so ga izgubili  in občutek krivde tistih, ki so ga obdržali…)      

Prav tako pomemben so funkcionalne spremembe: premeščanje delavcev na druga dela in 

naloge znotraj istega podjetja oz. njihovo angažiranje za raznovrstna dela, degradacija na 

lestvici del v odnosu na prejšnja dela…Prišlo je do številnih finančnih sprememb: plačilo po 

subjektivno oceni delodajalca, ki je neodvisna od učinka, kvalitete dela, pa tudi nizke, 

nesigurne, neredne plače…Organizacija ritma dela prav tako lahko prispeva k poklicnemu 

stresu: sprememba delovnega časa, delo v izmenah, podaljšan delavnik, delo v skrajšanem 
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delovnem času… V psihosocialne dejavnike sodi tudi neenakost in nekorekten odnos na delu, 

stil upravljanja, ki je zasnovan na popolnem izključevanju delavcev iz procesa odločanja, 

pomanjkanje komunikacije in slabe organizacije dela, napetih medosebnih odnosov tako med 

upravo in zaposlenimi kot tudi med zaposlenimi samimi. 

 

 

Dejavnike, ki vplivajo na obvladovanje stresa, lahko v osnovi delimo na: 

--  osebnostne lastnosti, kot so samospoštovanje, čustvena stabilnost, nagnjenost k 

depresivnosti, naučeni slogi soočanja s stresom; 

--  prehodne osebnostne lastnosti, kot so razpoloženja, čustvena stanja, okolje, ocena 

obremenjujoče situacije, možnost izpovedovanja negativnih občutij; 

--  situacijske in druge zunanje dejavnike, kot so socialna opora, sredstva, empatija in 

altruizem. 

 

Dejavniki, ki vplivajo na obvladovanje stresa in psihičnih obremenitev: 

Osebnostne lastnosti: 

čustvena stabilnost (moč jaza, anksioznost), 

nagnjenost k depresivnosti in naučena nemoč, 

občutje nadzora in kompetentnost, 

naučeni slogi soočanja s stresom in obrambnega reagiranja, 

empatija, zmožnost  vživljanja in sočustvovanja, 

altruizem, pripravljenost pomagati, 

značilnosti medosebnega obnašanja (odprtost, zaupanje, zmožnost poiskati 

podporo pri drugih, spretnost v medsebojnih odnosih), 

sposobnost, znanje, veščine, 

zdravstveno stanje… 

 

Prehodne osebnostne značilnosti: 

razpoloženje, 

čustvena stanja, 

vloge, 

možnost ventiliranja in izpovedovanja negativnih občutij, 

ocene in presoje obremenjujoče situacije (kot izziv, grožnja, škoda ali izguba), 

razlage in atribucije obremenjujoče situacije (internalne in eksternalne, globalne 

ali specifične, univerzalne ali individualne), 

 

Situacijski in drugi zunanji dejavniki: 

socialna opora (s strani družine, prijateljev, znancev, institucij), 

sredstva, rezerve (materialne možnosti), 

stopnja empatije in altruizma pri drugih osebah… 

Izpostavljenost stresu se kaže pri človeku na različne načine, posledice pa so vidne na 

fizičnem in duševnem področju: 

Fizični simptomi: 

- spremembe v apetitu, 
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- spremembe v telesni teži, 

- pogosti glavoboli, 

- vrtoglavica, 

- nespečnost, 

- pogosti prehladi, 

- napetost in bolečine v mišicah, 

- prebavne motnje, 

- razbijanje srca, 

- kronična utrujenost, 

- alergije, 

- povečanje uživanje alkohola, pomirjeval in povečano kajenje… 

 

Duševni simptomi: 

- tesnoba, nemir, napetost, 

- potrtost, nemoč, obup, 

- nagle spremembe razpoloženja, 

- razdražljivost, napadalnost, 

- nočne more, 

- pogost jok, 

- depresije, 

- zaskrbljenost, 

- nezadovoljstvo, pretirana občutljivost, 

- pomanjkanje samospoštovanja, 

- občutek praznosti, 

- dvomi, izguba perspektive, 

- apatičnost, 

- negativizem, 

- pozabljivost, zmedenost… 

 

Simptomi, ki se kažejo na področju medosebnih odnosov: 

- netolerantnost, 

- nezaupanje, 

- zmanjšani kontakti s prijatelji, 

- izolacija, 

- skrivanje, 

- težave v komunikaciji, 

- zmanjšana potreba po spolnosti… 

 

Simptomi, ki se kažejo na področju dela: 

- občutek preobremenjenosti, utrujenosti, 

- neučinkovitost, neuspešnost, 

- nedokončanje nalog, lotevanje vedno novih nalog, 

- izguba perspektive, 

- težave s koncentracijo in pozornostjo, 
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- pomanjkanje novih idej, 

- odpor do dela… 

 

 

 

 

Nekulture obnašanja na cesti ne moremo celovito razumeti brez pomisleka o vplivnih 

lastnostih širše kulture, vključno z zakonodajo, in strukturne ureditve družbe. Značilnosti 

družbe pomembno sodoločajo, kakšne bodo značajske strukture ljudi, rutine vsakdanjega 

življenja, med katere sodi seveda tudi udeležba v cestnem prometu in način delovanja ljudi na 

teh rutinskih poteh. To, kakšni smo in kakšen je naš način bivanja, vsakodnevno kažemo tudi 

na cestah, simbolih prepletenosti, zapletenosti sodobne civilizacije. Ker je v principu vsako 

nasilno ravnanje v neposrednih medsebojnih interakcijah del posameznikovega 

emocionalnega odzivanja, je tudi nasilno ravnanje v cestnem prometu spodbujeno in prežeto s 

čustvi. 

Z nasilnimi čustvenimi  odzivi voznikov merimo na tista poniževalna, agresivna ali celo 

destruktivna ravnanja, s katerimi vozniki na nedopusten način izražajo čustva antipatije do 

drugih udeležencev v prometu, jim grozijo, jih žalijo, namerno ogrožajo ali poškodujejo (ali 

celo ubijejo). Relativno milejše oblike: moteče kazanje sredinca ter druge nebesedne in 

besedne žaljivke, nestrpno dolgotrajno zvočno ali svetlobno signaliziranje, resnejša ravnanja 

kot npr. demonstrativno agresivno prehitevanje, divje speljevanje, tesno zasledovanje, 

vijuganje oz menjavanje pasov, objestno jemanje prednosti, nenadno nepotrebno zaviranje, 

počasna vožnja z namenom oviranja drugega vozila, namerno poškodovanje tujega vozila z 

lastnim vozilom, izrivanje drugega vozila s ceste pa vse do najhujših  škodoželjno ravnanje v 

smislu neposredne povzročitve težke telesne poškodbe ali smrti. Takšna ravnanja je ogrožajo 

samo tistih, ki so neposredno ciljane tarče, nastradajo lahko tudi drugi udeleženci cestnega 

prometa. 

Agresivna vožnja oz agresivnost voznikov je velik problem v številnih državah sveta. V 

Kanadi je npr. 12%  (2,7 milijona) prebivalcev priznalo, da pogosto vozijo precej preko 

dovoljene hitrosti, 9% (2 milijona) jih je priznalo, da pogosto pritisne na plin, da ujame 

semafor in okoli 3% (670 tisoč) prebivalcev je priznalo, da med vožnjo tvegajo zaradi zabave.  

V ZDA je kar 25% voznikov priznalo, da občasno vozijo agresivno. Agresivno vožnjo lahko 

delimo na instrumentalno agresijo, ki vključuje ravnanje, katerega namen je  je prizadeti 

drugega voznika za to, da bi dosegel nek drugi cilj, neposredna agresija pa je usmerjena zgolj 

na drugo osebo in njen edini cilj je, prizadeti to drugo osebo. Ločimo tudi med vozniško 

agresijo (vozniku se mudi in želi priti na cilj čim prej)  in vozniškim maščevanjem 

(prizadejanje škode kot odgovor na percipirano krivico, prizadejano s strani drugih voznikov 

– prehitevanje v škarjice). 

Poleg tega poznamo še ti objestne voznike: drugim ne sporočajo naših namer, npr ne 

opozarjanje na spremembe smeri z varnostmi utripalkami, skrajni primeri pa so znani 
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slovenski triki, npr menjava  voznega pasu v križišču in vožnja mimo kolone, prehitevanja na 

avtocesti po desni ali neustavljanje pešcem pred prehodom.  

Zdi se, da številni ljudje, ki se sicer na drugih prizoriščih vsakdanjega življenja vedejo 

povsem neproblematično, za volanom rutinsko poslužujejo problematičnih ali vsaj 

ogrožujočih, če ne že neposredno škodljivih ravnanj, na podlagi vzburjenih čustev. Splošna 

populacija jezo in druga čustva, ki jih doživlja, v prometu bolj verjetno izrazi kot pa v drugih 

situacijah, kar je mogoče pojasnjevati s specifičnimi značilnostmi udeležbe v prometu v vlogi 

voznika (večja avtonomnost, nezmožnost osebnega komuniciranja z drugimi udeleženci 

prometa, dojemanje avtomobila kot dovolj varnega prostora za nebrzdane emocionalne 

odzive, neobičajna moč, možnost pobega…). 

Nekateri avtorji dokazujejo, da se tisti, ki se pogosto vedejo nasilno tudi sicer v življenju, 

vendarle vpletajo v bistveno več resnejših agresivnih ali celo destruktivnih epizod tudi v 

prometu, v primerjavi s tistimi, ki nimajo izraženih agresivnih osebnostnih značilnosti. 

Podatki kažejo, da je to povezano s posameznikovo splošno naklonjenostjo nasilnemu 

ravnanju kot legitimnemu načinu odzivanja, nizko toleranco že ob običajnih, vsakdanjih 

dogodkih v prometu, izkrivljenim dojemanjem situacij, pomanjkanjem »zavor in z večjo 

pripravljenostjo stopnjevati agresijo vse do fizičnega obračunavanja.  

Čeprav je agresivna vožnja lahko odraz agresivne osebnosti, pa so pomembni tudi drugi 

dejavniki: hupanje in vožnja skozi rdečo luč so lahko povezani s kulturnimi normami, 

dejanskimi in percipiranimi zastoji v prometu in prometnimi zamaški. Raziskovalci opisujejo 

štiri kategorije situacij, ki spodbudijo jezo: ovirano nadaljevanje poti, tvegana vožnja, 

sovražne geste in neolikana vožnja. Pomembna je tudi vloga glasbe – ritem oz tip oz 

emocionalni naboj glasbe na obnašanje voznikov med vožnjo. Seveda pa lahko za 

agresivnostjo, ki se sprosti v vožnji, stojijo frustracije, ki izvirajo iz čisto drugega okolja – 

npr. iz delovnega mesta. 

Nasilni emocionalni odzivi v prometu so povezani tako s širše družbenimi (strukturnimi in 

družbenimi) dejavniki, situacijskimi dejavniki  (značilnosti, po katerih se kontekst vožnje 

razlikuje od drugih kontekstov vsakdanjega življenja) in individualnimi dejavniki, med 

katerimi so tudi nasilju naklonjene osebnostne lastnosti.  

Čustva so po eni strani rezultat voznikovega specifičnega vrednotenja situacije, v kateri se 

nahaja, po drugi strani pa voznikova čustva in razpoloženje vplivajo na njegovo nadaljne 

dojemanje oz doživljanje prometne situacije, na njegove vedenjske težnje, izbiranje vedenja in 

dejansko ravnanje. Splošno uveljavljeno prepričanje je, da so prijetna čustva za volanom 

pozitivna za varnost prometa, neprijetna pa negativna.   Dejstvo je, da vsako intenzivno 

čustvo (prijetno ali neprijetno) okupira pomemben del voznikovih psihičnih funkcij 

(pozornost, sposobnost ocenjevanja tveganj, odzivnost oz reakcijski čas, načrtovanje akcij, 

izbiro ravnanja…)kar nima nujno pozitivnih učinkov. Ob tem tudi prednostne teme 

posameznih vrst čustev, ki silijo v ospredje zavesti, pogosto niso v funkciji kompetentnega in 

ustreznega  ravnanja v prometu (vozniki pogosto dajejo prednost osebnemu obračunavanju 

pred interesom varne vožnje). Seveda pa  velja opozoriti, da negativna valenca oz neprijetnost 

voznikovega čustvovanja ne predstavlja vselej dejavnika tveganja za varnost na cesti, saj npr. 
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zaskrbljenost ali strah v zvezi s prometno situacijo utegne voznika motivirati k večji 

previdnosti in pripravljenosti na hiter odziv v interesu večje varnosti. 

Ned posameznimi emocijami  agresivnih voznikov je najpogosteje izpostavljena jeza  

neprijetno čustvo visokega vzburjenja, ki posameznika motivira k aktivni spremembi situacije 

v smeri uveljavljanja svojih pravic, ki so po njegovi oceni nespoštovane. 

Pri frustraciji gre za posameznikov čustveni odziv na neizpolnitev pričakovanj oz na oviranje 

aktualne pomembne želje s strani drugega    - vsako oviranje njegove želje s strani drugega 

doživlja na osebni način kot izraz osebne antipatije.  

Dolgčas je posameznikov odziv na oceno, da v situaciji nima možnosti zadovoljiti svoje 

pomembne želje in je v prometu lahko pomembna motivacijska spodbuda za angažiranje v 

ravnanjih, ki naj situacijo naredijo bolj zanimivo oz preženejo dolgčas.  

Prezira se oseba, ki se jo smatra kot slabo, manjvredno, sovraži pa osebo, ki se ocenjuje kot 

zlobno – maščevalno uničenje.  

Zavist se doživlja, ko posameznik oceni, da nekdo drug neopravičeno poseduje nekaj 

vrednega - npr. boljši avto; temelji na posameznikovi želji, da ne bi bil v statusno inferiorni 

situaciji glede na drugega.  

Strah v interakcijah v prometu doživlja posameznik, ko ocenjuje, da je ogrožena njegova 

varnost in da se sam ne more ustrezno zoperstaviti grožnji. Če se posameznik ustraši, lahko 

postane nasilen, predno se umakne iz ogrožujoče situacije, če pa tega  ne zmore, lahko začne 

doživljati paniko, povezano s kaotičnim vedenjem, ki je prav tako lahko destruktivno in/ali 

nasilno. Vedenje na osnovi takšne kombinacije agresivnosti, destruktivnosti in strahu je 

pretirano intenzivno. 

Pri sovraštvu do sebe ali preziru gre za posameznikovo doživljanje samosovraštva ali 

samoprezira, ki se lahko pretvori v sovraštvo ali prezir do drugih ali pa drugim pripišemo, da 

nas sovražijo oz prezirajo. V obeh primerih je tveganje za nasilno ravnanje povečano.  

Sram doživljamo v situaciji ko ocenimo, da smo pred pomembnimi ljudmi osebnostno izpadli 

neustrezno.  Osramočen voznik lahko nasilno obračuna z domnevnim krivcem ob svoji 

neustrezni samopezentaciji (narcisoidno voznik – predstava o osebi kot neranljivem vozniku). 

Pomembno  je tudi čustvo ponosa – posameznikova ocena, da s svojimi ravnanji ali lastnostmi 

vzbuja odobravanje pri pomembnih ljudeh. Na ravnanje drugih, ki mu npr kažejo 

neodobravanje, se lahko odzove zelo občutljivo, poniževalno ali maščevalno.  

Užaljenost  je odziv na oceno, da ga drugi s svojim ravnanjem neupravičeno podcenjujejo (še 

posebej ob pričah). Užaljeni se odzove z jezo, lahko s prezirom ali celo sovraštvom, ravnanju 

drugih pogosto napačno pripišejo žaljivost.  

Kljubovanje doživljamo, če menimo, da drugi z neko svojo zahtevo ali pričakovanji izražajo 

nespoštovanje do nas. Prepogosto kljubujejo vozniki, ki niso gotovi vase ali v svoj položaj oz. 
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so pretirano odvisno od tega, kako se bodo do njih vedli drugi. Tako vozniki so preveč 

odvisno od upiranja drugim, kar lahko v interakciji eskalira do nasilja.  

Raziskovalci navajajo, da je agresija vedno posledica frustracije. Do frustracije lahko pride 

med samo vožnjo npr. zaradi ravnanja drugega voznika, ki nam prepreči ali onemogoči, da bi 

vozili tako, kot smo se zamislili oz na način, ki nas zadovoljuje, lahko pa do frustracij, ki se 

lahko nabirajo, pride že pred vožnjo. Ker so vsakodnevne vožnje pogosto povezane s 

prihodom na delo in z njega, ni presenetljivo, da so frustracije, ki jih je posameznik deležen v 

službi, pomemben delež frustracij, ki vplivajo na agresijo, tudi na cesti. Večina ljudi razvitega 

sveta dandanes preživi večino svojega dnevnega časa v službi, zato so iz dela izvirajoče 

frustracije morda celo ključne oz »zaslužne« za agresivnost na cesti. Po osmih ali desetih urah 

kopičenja frustracij ponuja vožnja domov priložnost za sprostitev nabrane agresije, pogosto v 

obliki hitre vožnje ali agresivnega znašanja nad nič hudega slutečimi vozniki. Kljub temu, da 

tako delovni stres kot cestna agresija naraščata, pa je njuna neposredna povezava šele v 

zadnjem obdobju postala objekt poglobljenega raziskovanja.   

Tisti, ki se glede na vložen trud doživljajo prikrajšani na delovnem mestu (zaradi prenizkega 

statusa, slabe plače ali brezperspektivnosti zaposlitve…), pogosteje doživljajo intenzivno jezo 

med vožnjo. Med dejavniki tveganja za razvoj pogoste in intenzivne jeze ter drugih 

neprijetnih emocij voznikov, je potrebno poleg nezadovoljstva na delu omeniti tudi 

brezposelnost in nasploh ekonomske pritiske v sodobni družbi. To še posebej velja za tiste 

delavce oz voznike, ki zaradi neuravnoteženja naporov z nagradami razvijejo povišano 

splošno jezo ali prevzamejo preveč delovnih obveznosti/odgovornosti.  

Izguba službe prav tako pomeni dodatno tveganje. Če misli tavajo k težavam, bolezni ali 

izgubi službe, voznik ni zbran in vsak bi moral razmišljati, da lahko v takšnem stanju ogroža 

sebe ali druge (1). 

 

Vsak narod so oblikuje ustaljene predstave in tudi predsodke o sebi in o drugih narodih. Med 

našimi so najbolj razširjeni avtostereotipi naslednji:  

-  da smo pošteni (slovenska poštenost) 

-  da smo kot narod pridni, delavni, disciplinirani 

- da smo neagresivni, ponižni, takorekoč »hlapčevski« 

- da smo prepirljivi,nepripravljeni popuščati, nespravljivi 

- da mo zavistni, nevoščljivi (zlasti med seboj), slovenska »fovšija« 

- da se nagibamo k individualizmu, k introvertiranosti, depresivnosti in samomorilnosti… 

Ugotovitve seveda ne potrjujejo vsega napisanega, tudi kar se dotika cestnega prometa. 

Podatki potrjujejo visoko stopnjo  psihoticizma, kar pomeni, da smo Slovenci verjetno nad 

mednarodnim povprečjem kar zadeva agresivnost, maskulino obnašanje (agresivnost, 

ambicioznost, dominantnost, učinkovitost, voditeljsko vedenje, neodvisnost od drugih, 

samozaupanje, občutek superiornosti, direktnost, pustolovstvo), dominantnost, uporništvo, 

brezobzirnost, odpor zoper avtoritete, dogmatizem, težnjo po neodvisnosti in avanturizem. 

Slovenci zelo radi oponiramo, smo precej ambiciozni, dominantni in željni uveljavljanja, 

vendar smo se navadili to dosegati tako, da skušamo preprečevati uspešnost drugih, namesto, 
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da bi jih skušali prekositi. Radi oponiramo drugim in če nimamo komu, ali pa drugim ne 

moremo,  potem oponiramo drug drugemu. Privoščljivost, nepripravljenost popuščati in 

nespravljivost  se verjetni skrivajo v visokih vrednostih psihoticizma. (Musek J. Osebnostni 

portret Slovencev, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1994)   

Slovenci so introverten narod, kar pomeni, da so zaprti vase, obrnjeni navznoter, 

nekomunikativni, egocentrični, skopi in še marsikaj drugega. Avto pa jim razširi njihov Ego 

do pločevinastega oklepa, zato se v njem počutijo varne, korajžne, močne, samosvoje, 

neodvisne, še več, avto postane del njihove duše, od katerega se ne odvajajo zlahka (marsikdo 

bi prej posodil ženo ali moža kot svoje vozilo). Od tod izvira simbolni pomen avta, 

agresivnost in netoleranca mnogih voznikov. Avto imajo za svoj osebni prostor, v katerega ne 

sme posegati nihče, četudi so pijani kot mavra. Seveda so tukaj še drugi dejavniki; dragocen 

avto pomeni bogastvo, ugled, divja vožnja pogum in uveljavitev samega sebe. Na vse to pa 

seveda vpliva vzgoja otrok, ki se morajo uveljaviti in izkazati za vsako ceno, medtem ko 

manjkajo altruistične spodbude, smisel za druge ljudi, solidarnost, usmiljenje do trpečih in 

ljubezen do bližnjega. Ne nazadnje naj omenim še modelno učenje; ti ljudje postanejo model 

za mladino, ki jih posnema. V svojem prispevku se omejujemo na negativce, ki razburjajo 

javnost, gotovo pa je med vozniki več pozitivcev, katerih odnos do avtomobila in vožnje je 

drugačen in sprejemljiv. " (Pečjak V.)  

 

Raziskovalci so definirali sedem različnih tipov osebnosti, ki privrejo na dan v situacijah, s 

katerimi se vsak dan srečujemo na cesti: 

 - učitelj: Želi, da se drugi vozniki zavedajo, kaj so naredili narobe, zato jih o napakah rad 

poduči. Za svoj trud pri izobraževanju pa pričakuje tudi priznanje; 

 - vsevednež: prepričan je, da ga obdajajo sami nesposobneži, zadoščenje pa skuša doseči s 

ponižujočim kričanjem na druge voznike; 

 - tekmovalec: vedno mora biti pred ostalimi vozniki in se razburi, ko mu je kdo v napoto. Če 

ga želi kdo prehiteti, hitro pospeši, v koloni pa ohranja majhno razdaljo do naslednjega 

voznika, tako da nihče ne more zapeljati predenj; 

 - kaznovalec: druge voznike želi kaznovati za vsako napačno potezo, ki jo opazi. Pri tem se 

lahko zgodi, da tudi stopi iz vozila in neposredno pristopi k drugemu vozniku; 

 - filozof: ravnanje drugih voznikov, kakršnokoli že je, sprejema brez težav in ga poskuša 

razumsko pojasniti. Med vožnjo svoja čustva uspešno nadzira; 

- neprizadet opazovalec: neprimerno vedenje drugih udeležencev v prometu dojema neosebno 

in jih označi za nevarne voznike; 

- ubežnik: med vožnjo se s poslušanjem glasbe ali pogovarjanjem po telefonu izolira od 

zunanjih dejavnikov. Ubežniki se zamotijo z namenom, da se jim ni potrebno ukvarjati z 

drugimi vozniki na cesti, pri tem pa gre za strategijo, s katero se zaščitijo, da jih drugi ne 

morejo prizadeti. 

Večina omenjenih vedenjskih vzorcev lahko privede do nevarnih situacij v prometu, zato je 

prav razumevanje svojega vedenja prvi korak do boljšega obvladanja slednjega in posledično 

varnejše vožnje. Nekaj bolj zanimivih odgovorov sodelujočih v raziskavi: 

--  kaznovalec: "Ljudi ves čas skrbno opazujem." 

--  neprizadet opazovalec: "Moteči vozniki so nevarni, čim prej se jim hočem umakniti." 

--  filozof: "Večinoma ne popustim pod stresom. Ljudem se preprosto le mudi." 
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--  ubežnik: "Rad sem v avtomobilu, kjer se posvečam svojim stvarem in delam, kar pač 

moram." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proučevanje obremenitev in škodljivosti  voznikov tovornjakov in avtobusov pri delu v oceni 

tveganja: 

1.      nefiziološki delovni pogoji: 

- delovni čas, 

- tempo in ritem dela, intenzivnost, 

- slaba organizacija dela, 

- statičen obremenitve, 

- preobremenjenost posameznih organov in organskih sistemov; 

2.      škodljivi fizikalni dejavniki: 

- toplotno okolje (mikro in makroklimatski pogoji), 

- mehanski vplivi (mehanske poškodbe, hrup, vibracije), 

- sevanje (ionizirno in neionizirno sevanje, komunikacijsko elektromagnetno sevanje), 

- razsvetljava 

3.       škodljivi kemijski dejavniki: 

- škodljive plini in pare (enostavni dušljivci, kemijski dušljivci, dražljivci zgornjih in 

spodnjih dihal, anestetiki in narkotiki, toksični plini metabolitov). 

- aerosoli (prah, dim , megla…); 

1. škodljivi biološki dejavniki:  

- mikroorganizmi, virusi, bakterije, glive … 

- živali,  

- rastline; 

2. škodljivi psihološki dejavniki: 

- odgovornost,  

- delo z ljudmi,  

- časovni pritiski, 
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- nefiziološki (izmene), nesocialni ritem… 

3. škodljivi socialno ekonomski dejavniki: 

     -    način življenja, 

     -   stanovanje, 

     -   prehrana, 

     -   prosveta, 

     -  socialna varnost… 

 

Neugodne  značilnosti splošnega režima dela poklicnih voznikov: 

- nezmožnost zapuščanja delovnega mesta v  delovnem času, razen v času odmora, 

- podaljšan delovni čas v določenih okoliščinah (bolezen sovoznika); 

- prepovedano komuniciranje z drugimi osebami v času vožnje; 

- obvezna prisotnost pred nastopom dela;  

- pogostejša  in občasna odsotnost od družine (vozniki na daljših relacijah); 

- neredna in deficitarna prehrana  (nočen vožnje in vožnje na dolgih relacijah); 

- omejena možnost uporabe  in organiziranja prostega časa, rekreacije in drugih 

aktivnosti (vožnja ponoči, preko vikenda in praznikov). 

 

Osnovne delovne  naloge voznikov so:  

- prevzem vozila in ocena ustreznosti delovanja posameznih sklopov avtomobila in 

ostale opreme, količine goriva, olja, drugih tekočin in opreme; 

- prilagoditev vožnje tehničnim možnostim vozila, pogojev vožnje (cesti, vremenu…); 

- prepoznavanje in  odpravljanje manjših tehničnih okvar  na vozilu in opremi; 

- opravljanje aktivnosti, ki niso v neposredni zvezi z vožnjo… 

Prostor  v katerem voznik motornega vozila opravlja svoje delo je kabina vozila, v primeru 

voznika avtobusa pa notranji prostor avtobusa. V frontalnem nivoju  in na podu vozila so 

naprave za upravljanje in zaustavljanje vozila, kontrolne, signalne in ostale naprave. Z 

napravami za upravljanje vzdržuje  oz. menja smer vožnje. Z desno roko premika prestavno 

ročico, v odvisnosti od razporeditve instrumentov in signalnih naprav pa ob tem uporablja 

levo in desno roko (ročna zavora, smerokazi, brisalci za stikala, luči… . Z levo nogo pritiska 

na  sklopko,  z desno nogo pa pritiska na pedal za plin ali zavoro. Glavo ves čas drži v 

vzravnanem položaju, samo občasno jo pomika v vstran ali navzdol. Voznikovo delovno 

okolje je zelo omejeno. Kar se tiče mikroklimatskih pogojev dela se v vseh novejših vozilih 

lahko vpliva nanje z ogrevanjem ali ventilacijo (ročna, pol ali avtomatska klimatska naprava, 

ogrevanje sedežev, ročajev…). To seveda ne pomeni, da je v kabini vedno optimalna klima, 

saj zaradi velikosti steklenih površin in zunanjega vliva vremenskih pogojev ter občasnega 

premočnega gibanja zraka, pa tudi potrebnega odpiranja vrat ali oken avtomobila (ali dela 

zunaj vozila –nakladanje, razkladanje in druge obvezne formalnosti, ogledi, popravila…) , to 

ni vedno možno zagotoviti. Pri vožnji ponoči in v pogojih zmanjšane vidljivosti je izvor 

svetlosti v kabini osvetljena komandna plošča, cesto pa osvetljujejo svetila motornega vozila 

in osvetlitev prometnic (npr. v naseljih in mestih).  

V času vožnje voznik ves čas sedi – v eni najneprimernejših oblik trajnega položaja. Pri 

dolgotrajnem sedenju lahko pride do »sindroma sedenja« ki se kaže s težavami hrbtenice in 

organov prsnega koša in trebušne votline zaradi hidrostatično pogojenih odnosov prekrvavitve 
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spodnjih udov. Pri vožnji razlikujemo sprednje ali delovno sedenje, ko je trup nagnjen naprej, 

težiščnica telesa leži pred  sediščno oporo, velik del  telesne teže se prenese na roke in 

priporočljivejši zadajšnje sedenje za odmor, ko težiščnica  telesa leži za sediščno oporo. V 

času vožnje je telo izpostavljeno tresenju in vibracijam (preko nog, rok in medenice s 

hrbtenico) ter delovanju sile pospeškov in zaviranja. 

Vse to daje izjemno velik pomen ergonomskemu sedenju –možnosti prilagoditve  sedeža 

glede na antropološke dimenzije  voznika – vertikalno in horizontalno pomikanje sedeža, 

prilagajanje nagiba sedeža, prilagajanje kota  nagiba naslona, podpora lumbalnega dela 

hrbtenice. Sedež mora biti izdelan iz materiala, ki ni preveč mehak, ki ima hrapavo površino, 

ki preprečuje drsenje po sedežu, a omogoča spremembo položaja v času vožnje. Poleg tega 

mora biti material sedeža biološko in elektrostatično nevtralen. Vertikalni in horizontalno 

pomikanje sedeža. V odvisnosti od antropometrijskih karakteristik voznika je pomembno v 

prvi vrsti za gibe zgornjih in spodnjih ekstremitet in hrbtenice. Gibe rok (sukanje volana in 

premikanje prestavne ročice in ostalih ročic ali stikal) lahko razdelimo na gibanje v zapestju, 

komolcu in ramenu, upogibanje hrbtenice naprej in nazaj (vratna in ledvena hrbtenica) in 

upogibanje hrbtenice v vstran (vratna in prsna hrbtenica). Gibe nog pri pritiskanju na plin, 

zavora ali sklopko lahko razdelimo na  gibanje stopala v zgornjem nožnem sklepu 

(talokruralni sklep), gibanje stopala gor in dol, naprej in nazaj in gibanje v kolenu. Pri tem je 

potrebno še posebej poudariti, da pri vožnji obstoja stalna obremenitev desne noge zaradi 

pritiska na plin ali zavoro.  

Dolgotrajno upravljanje motornega vozila, ki vključuje prisilne položaje različnih delov telesa 

poleg še drugih obremenitev, je po današnjih izkušnjah razlog zato, da so pri voznikih poleg 

bolezni srčno-žilnega sistema (posebno še hipertenzija), najpogostejše bolezni lokomotornega 

aparata (posebno težave s hrbtenico), pa tudi duševne težave.  

Ritem dela je v naprej določen, tako z predpisano hitrostjo vožnje  na posameznih delih 

vozišča, na drugi strani pa tudi z okoliščinami samega prometa, tehničnimi karakteristikami 

vozila, ceste, vremenskimi prilikami in drugimi dejavniki. 

Prometne razmere na cesti se stalno spreminjajo – glede na spreminjajočo se prometno 

situacijo.  Ta spremenljivost situacij  v prometu zahteva ustrezno funkcijo vseh čutil, ustrezno 

interpretiranje vseh sprejetih informacij in prilagojeno reagiranje glede na konkretno situacijo 

v določenem trenutku.  

Pri premiku vozila  oz. pri upravljanju vozila je potrebna:  

- določena stopnja mišične moči in gibljivosti posameznih sklepov; 

- gibljivost, ki ne povzroča bolečin; 

- določena hitrost, preciznost, koordinacija in vzdržljivost mišičja oz. mišičnih skupin, 

ki so aktivne pri vožnji (zgornje in spodnje ekstremitete, ledvena hrbtenica). 

Psihični in socialni aspekti zahtevajo določeno stopnjo intelektualne sposobnosti (hitro in 

ustrezno prilagajanje novim situacijam), pazljivost (ker je vožnja v določenih okoliščinah zelo 

monotona aktivnost), dobro psihomotoriko in psihosenzoriko, komunikativnost (v kontaktu s 

potniki) in kontrolo emocij oz. toleranco v frustrirajočih in stresnih situacijah, ki so v cestnem 

prometu zelo pogoste. Poleg tega je potrebna določena stopnja samoodgovornosti, da se 

možnost nezgode zaradi napake voznika  (subjektivni vzrok) zmanjša na minimum.  

Energetska potrošnja  v odvisnosti od ceste in pogojev odvijanja prometa, se razvršča med 

lažje do srednje težke aktivnosti (1 do 3 kcal/min oz. 4.2 do 13.0 kJ/min).  
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Potrebno je poudariti, da vožnja v posebnih pogojih odvijanja prometa (vožnja v pogojih 

zmanjšane vidljivosti ali v izjemno težkih vremenskih ali drugih pogojih) zahteva od voznika 

povišan napor in močno potencira vse prej navedene zahteve.  

 

Izpostavljena tveganja v času vožnje (tudi v času odpravljanja manjših tehničnih težav med 

vožnjo), lahko razdelimo na: 

1) nevarnosti zaradi stanja prometnic in prometa, ki se na njih odvija:  

- možnost nezgode - trka z drugim vozilom v gibanju ali nekim drugim objektom na 

prometnici; 

- oteženo opravljanje z vozilom in odločanje ustreznih odločitev v času vožnje zaradi 

neustreznega stanja vozišča (poledenelo cestišče, neravnine, voda ali drugi predmeti (deli 

vozil, platišč… na cestišču, slaba vidljivost – vožnja ponoči, megla, neustrezna osvetljenost 

vozišča, osvetlitev nasproti vozečega vozila…) ali  neugodnih atmosferskih prilik (sneženje, 

naliv…) ali neustreznega označevanja prometnic z prometnimi znaki, signalizacijo…; 

2) nevarnosti zaradi motornega vozila in njegove opreme :  

- napake v sistemu za upravljanje vozila, za zaustavljanje, osvetljevanje in svetlobno 

signalizacijo; 

- okvare na motorju in njegovih delih (v času popravila), 

- napake akumulatorja in električne instalacije ( v času popravila, tudi nevarnost 

požara); 

- gorivo ( nevarnost požara ali eksplozije); 

- aparature in oprema v notranjosti vozila pri delovanju sile pospeška in pojemka; 

- aeroonečiščenje v kabini motornega vozila zaradi nepravilnosti v  odvajanju plinov, ki 

nastajajo pri izgorevanju goriva v motorju ali pri vožnji v koloni, oz. v gostem mestnem 

prometu (ogljikov monoksid, svinčev tetraetil, žveplov dioksid, dušikovi oksidi, akrolein itd.); 

3) voznik kot izvor nevarnosti: 

 -     če vozi pod vplivom alkohola, opojnih drog ali psihoaktivnih zdravil, 

- če je bolan ali pri nenadni odpovedi kardiovaskularnega sistema, nastopa nezavesti ali 

zožene zavesti, 

- zaradi utrujenosti, intenzivne bolečine ali drugih stanj, ki zmanjšajo koncentracijo ali 

onemogočajo sprejetje ustrezne odločitve; 

4) ostali viri tveganj: 

- hrup, ki je pogojen s tehnično neizpravnostjo vozila, stanjem na cesti ali drugimi 

dejavniki. Po današnjih spoznanjih hrup, ki se pojavlja v cestnem prometu, ne okvarja sluha, 

prisotno pa je nespecifično delovanje hrupa (ekstraauralni učinki) na vegetativni in endokrini 

sistem, na psihomotoriko in utrujenost.  

- vibracije in tresenje je pogojeno s tehnično neizpravnostjo vozila in stanjem vozišča. 

Njihovo delovanje se kaže predvsem na lokomotornem aparatu (prizadetost hrbtenice in 

sklepov). Nastale vibracije so predvsem vertikalne, v odvisnosti od cestišča pa se pojavljajo 

tudi horizontalne in celo vibracije drugih smeri. Ob tem je potrebno poudariti pogosto 

istočasno delovanje tako vibracij kot hrupa, kar privede do potencirajočega efekta.   

- dvigovanje različnih bremen  pri nakladanju in razkladanju vozila ali pri 

nepredvidenih popravilih v času vožnje – odsotnosti od doma (menjavanje platišč in drugih 

delo) oz. dvigovanje stranic prikolice in ponjave… 
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- delo na višini v primeru natovarjanja tovora ali popravila ter pričvrstitve tovora ali 

ponjave… 

- nepredvidene nevarnosti  (rop, tatvine izsiljevanje…)    

 

 

Biološki pomen utrujenosti je večplasten. Njegova osnovna funkcija je zaščita homeostatske 

integritete (ravnovesja) organizma. Pojav utrujenosti signalizira nevarnost preobremenitve, 

kakor tudi nevarnost nepovratnih, patoloških odklonov regulativnih funkcij znatno nad prag 

zaščitnih rezerv organizma. 

Utrujenost ne zmanjša takoj intenzivnosti dela, ampak se delo opravlja z veliko večjim 

funkcionalnim in energetskim naporom organskih sistemov. Povišanje funkcionalne 

intenzivnosti celic, ne glede na to, ali gre za mehanično ali statično delo mišičnih celic, 

poveča transport impulzov v živčne celice, okrepi izločanje v žleznih celicah ipd., povzroča 

niz lokalno omejenih in kompleksnih sprememb v metaboličnih, strukturnih, energetskih, 

encimskih in ionskih karakteristikah celic in njihovih delov. 

Na razvoj utrujenosti vplivajo tudi zunanji dejavniki: visoka in nizka temperatura, nagle 

spremembe temperature, vlaga, znižanje parcialnega tlaka kisika v zraku na velikih višinah, 

povišanje tlaka pri globokem potapljanju, različna onesnaženja zraka, veter, prepih, hrup, 

osvetlitev itd. Visoka temperatura delovnega prostora privede do povečane obremenitve 

srčnožilnega sistema in s tem do celega niza termoregulativnih sinergij. Istočasno se 

spremembe odražajo tudi v psihični sferi – kot zmanjšano udobje, povečan napor, zgodnejši 

občutek utrujenosti in izčrpanosti, izguba motivacije… 

Glede na psihofizične in klinične kriterije razlikujemo akutno in kronično utrujenost. Stopnja 

akutne utrujenosti se lahko oceni na temelju subjektivnih in objektivnih simptomov. 

Subjektivni znaki so občutek povečanja napora, splošno nelagodje, bolečine v delovni 

muskulaturi, težko dihanje, razbijanje srca, glavobol, pekoč občutek v prsih, slabost, izguba 

ravnotežja in orientacije…Posebno pomembno je, da vsi subjektivni in objektivni klinični, 

fiziološki in biokemični znaki akutne utrujenosti prenehajo v ustreznem odmoru, ki traja od 

nekaj minut do nekaj dni in da lahko pride do popolne psihofizične, homeostatske in 

energetske restitucije organizma. Subjektivni občutek izčrpanosti v akutni utrujenosti 

spremlja želja po odmoru, počitku in spanju in je alarmni znak, da je treba prenehati z delom. 

Med akutno utrujenostjo deluje organizem vse bolj neekonomično. Delovna sposobnost v 

začetku ni pomembno spremenjena, toda energetska poraba postaja vse večja. Kasneje 

delovna sposobnost naglo pada, pojavlja se vse večja želja po počitku. Večina avtorjev meni, 

da je latentna in akutna utrujenost, katere pojavnost ima prehodni – reverzibilni karakter, 

fiziološka reakcija organizma na delo. 

Dolgotrajne, čezmerne obremenitve s prekratkimi in nepravilnimi odmori, zavirajo 

regenerativne mehanizme, ki zagotavljajo restitucijo organizma, s čimer se ne samo zmanjša 

predhodna delovna sposobnost, ampak se ustvarja stanje kronične utrujenosti, ki pri delavcih, 

kot tudi pri športnikih, znižuje ne samo delovno učinkovitost, ampak tudi splošno kvaliteto 
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življenja. Ne glede na vzrok nastanka in variabilno konkretno simptomatologijo so znaki 

kronične utrujenosti rezultati sprememb, povzročenih v skorji velikih možganov. Ni več 

zadovoljstva ob izvajanju profesionalne ali športne aktivnosti, pade motivacija in angažiranje. 

Tudi pri kronični utrujenosti lahko razlikujemo subjektivne in objektivne simptome kot 

dodatek k zdravstveni in delovni anamnezi. Na osnovi suma na razvoj kronične utrujenosti 

nas nanjo napeljejo: nejasni glavoboli, izguba apetita, motnje v odvajanju, pogostejše 

uriniranje, občutek izčrpanosti po nekaj zaporednih nočeh brez zadostnega spanja itd. Pojavi 

se napetost, okrepljeno reagiranje na presenečenja iz okolice, beg k alkoholu in cigaretam, 

razdržljivost, pretirano kritizerstvo, anksioznost, neupoštevanje družbenih norm in delovne 

discipline, pojavlja se zmanjšano in upočasnjeno reagiranje na nenadne dražljaje, zmedenost, 

strah, žaljivost, motnje v pazljivosti in spominu, zanemarjanje osebne higiene, spremembe 

osebnosti, tiki, jecljanje ipd. 

Kronična utrujenost se pojavlja kot posledica slabe organizacije dela, posebno nefizioloških 

pogojev dela, umskega dela ali dolgotrajne emocionalne prenapetosti. V moderni industriji je 

kronična utrujenost posledica monotonije, posebno pri polavtomatskem delu na traku ali pri 

monotonem pasivnem spremljanju signalizacije, ki zmanjšuje stopnjo koncentracije, 

pazljivosti in utruja živčni sistem. K pojavom utrujenosti, poleg monotonije, pripomore tudi 

statično delo, naprezanje vida, hitrost delovnih operacij ter nefiziološki ritem dela in odmorov 

(do takšnih obremenitev prihaja tudi v cestnem prometu). Kronična utrujenost se običajno 

razvija počasi in neopazno. Posledice za zdravje so lahko številne in raznolike. Močno vpliva 

na razpoloženje do dela. Dolgotrajna, stalna utrujenost, ki ne preneha tudi po spanju, privede 

do zasičenosti in izgube volje za delo. Je pomemben vzročni dejavnik pri nezgodah delavcev, 

ker slabi pazljivost, upočasnjuje hitrost reakcij in ruši koordinacijo gibov. Vpliva na pojav 

nevroz in neposredno na pogoste nezgode delavcev. Zmanjša odpornost organizma proti 

boleznim, zato je eden od pomembnih dejavnikov in vzrokov visoke stopnje izostajanja z dela 

delavcev. Ker je za normalizacijo funkcije organizma pri kroničnih utrujenostih potreben 

daljši odmor in zdravljenje, nekateri avtorji menijo, da je kronična utrujenost patološki pojav.  

V moderni industriji, ki jo označuje visoka stopnja mehanizacije in avtomatizacije, moderne 

oblike organizacije dela in boljša tehnična zaščita, je akutna utrujenost običajno redek pojav, 

razne oblike kronične utrujenosti pa se pogosto pojavljajo. Emocionalna in psihična napetost, 

monotonija v delovnih procesih, ki pripeljejo do povečanega utrujanja živčnega sistema in 

kronične utrujenosti delavcev, so v modernem, avtomatiziranem sistemu industrijske 

proizvodnje izjemen problem fiziologije in psihologije dela. 

 

Nekaj vaj lahko opravimo kar sede v prevoznem sredstvu. Seveda bi bilo zelo nevarno te vaje 

delati med vožnjo! Med samim prevozom jih lahko opravimo, kadar čakamo pred rdečim 

semaforjem oz drugo oviro, namesto, da se jezimo, ker promet ni sproščen oz. v primeru 

drugega zastoja. Te vaje so podobne tistim, ki jih priporočajo poškodovancem z mavcem na 

nogi ali roki, ko jim pravijo, da naj pod mavcem pogosto napno mišice.  

 

 naredimo pest in nato prste iztegnemo;                                     

 komolce stisnemo k telesu, nato jih zopet iztegnemo; 
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 hrbet usločimo in se nato popolnoma zravnamo; 

 z glavo naredimo krog v tilniku; 

 prikimamo in odkimamo; 

 oči odpiramo in zapiramo; 

 nekaj dihalnih vaj prav gotovo koristi le, če ni zrak prehudo onesnažen z izpušnimi 

plini, torej nekajkrat globoko vdihnemo in izdihnemo; 

 pritegnemo trebuh noter, nato pa trebušne mišice sprostimo; 

 tudi mišice nog lahko napnemo in sprostimo; 

 če nam prostor dopušča, skrčimo in iztegnimo nogi; 

 kar sede kolena stisnemo skupaj, nato jih razširimo. 

 

Vse te vaje mišic lahko naredimo – če utegnemo – tudi večkrat. 

  

Vaje  za voznike  – 5 minut: 

 

1. voznik izstopi iz avtomobila in gre petkrat okoli njega; pri tem dvigne roke nad glavo 

in globoko vdihuje; po petih korakih se skloni in globoko izdihne; vdihe in izdihe ponovi 

petkrat; 

2. z rokami v odročenju petkrat zakroži v ramenih v čim večjih krogih; 

3. z glavo zakroži v čim večjih krogih najprej petkrat v desno in nato še petkrat v levo; 

4. roke opre v bok in čim širše zakroži z zgornjim delom telesa najprej petkrat v desno in 

nato še petkrat v levo; 

5. prste rok sklene za tilnikom; z rokami potiska glavo naprej, z glavo pa roke hkrati 

odriva kar najmočneje nazaj in to vsaj tri sekunde; 

6. stopi na levo nogo, z levo roko se opira na vozilo; desno nogo v kolku zanoži kar se da 

nazaj, jo upogne v kolenu in iztegne stopalo navzad; nato jo prednoži, iztegne v kolenu in 

stopalo dvigne navzgor; to vajo napravi najprej petkrat z desno in nato še petkrat z levo nogo; 

7. prste rok sklene na čelu; z rokami potiska glavo nazaj; z glavo pa roke hkrati odriva 

kar najmočneje naprej in to vsaj tri sekunde; 

8. roke upogne v komolcih in ukrivljene prste obeh rok sklene; nato jih skuša kar 

najmočneje razkleniti vsaj tri sekunde; 

9. stopi k boku avtomobila; z iztegnjenimi rokami prime zgornji rob strehe; vsaj tri 

sekunde poskuša kar se da močno »odrivati« vozilo; 

10. odpre desna vrata in stopi z desno nogo na prag vozila; leva noga je iztegnjena in stoji 

na tleh ob vozilu; nagne se z zgornjim delom telesa v vozilo; z rokami se opre na stegna, s 

hrbtom se opre ob podboj vrat in vsaj tri sekunde poskuša z vso močjo »dvigniti« avto; 

11. s hrbtom se nasloni ob bok zaprtega vozila; desno nogo upogne v kolenu in ga objame 

z obema rokama; nato poskuša kar se da močno iztegniti nogo vsaj tri sekunde; nato to ponovi 

z levo nogo; 

12. s skoraj iztegnjenimi rokami prime enega izmed stebrov, ki nosijo streho na črpalki; 

vsaj tri sekunde ga skuša z rokami kar se da močno stiskati; 

13. sonožno poskakuje vsaj pet sekund, nato poskakuje vsaj pet sekund na desni nogi in še 

na levi nogi; končno poskakuje še pet sekund na obeh nogah; ponovi vse skupaj trikrat; 
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14. prste rok sklene pred trebuhom in z rokami močno vleče nazaj; s trebušnimi mišicami 

skuša vsaj tri sekunde »odrivati« roke; 

15. na poti proti blagajni »otresa« izmenično mišice rok in nog vsaj deset korakov.  

Hrup kot ekstraavralni dejavnik lahko povzroča, da se želodec giblje počasi, lahko pride do 

zaprtja ali pa čezmernega gibanja črevesja - driske. Hrup lahko moti izločanje želodčnih 

sokov, katerega posledica je draženje želodčne sluznice s posledičnim vnetjem in gastritisom 

ali celo razjedo (ulkus želodca ali dvanajstnika). Vpliva tudi na izločanje hormonov, padec 

kožne temperature, razširitev zenic in privede do motenj v  prekrvavitvi  številnih notranjih 

organov zaradi vazospazma perifernega žilja s posledičnimi kroničnimi obolenji. Še bolj 

očitne so motnje v delovanju možganov: delavci postanejo raztreseni, razdražljivi in duševno 

labilni, pozornost pada, pride do poslabšanja medsebojnih odnosov, motivacija usiha; zaradi 

sprememb v nevrohumoralnem sistemu pride do pospešenega razvoja ateroskleroze (pospešen 

razvoj akutnega srčnega infarkta ali možganske kapi).  Poviša se raven celotnega holesterola, 

viskoznost plazme, poveča število  trombocitov, zviša se vrednost estradiola, kortizola, 

fibrinogena, zmanjša se raven  HDL holesterola, testosterona, antitrombina III). 

 

Nevroanatomske povezave v centralnem živčevju omogočajo, da akustični dražljaj ne deluje 

le na slušni predel v skorji velikih možganov, ampak se s posredovanjem retikularne 

formacije razširja še na limbični sistem in druge centre: za vid,  gibanje, vazomotorični center, 

jedra možganskih živcev, hipotalmus in centre notranjih organov. Zato hrup povzroča 

spremembe fizioloških funkcij in vpliva na delo vitalnih organov in sistemov v celoti. 

Hrup povzroča pospešitev srčne frekvence, ki zavisi od intenzitete in dolžine delovanja hrupa, 

od individualne občutljivosti delavca in prisotnosti ostalih škodljivih dejavnikov delovnega 

okolja. Pospešitev srčne frekvence razlagamo s vplivom hrupa na povečano beta adrenergično 

aktivnost simpatika in vazokonstrikcijo, ki povzroča večjo dilatacijo sten desnega srca, ki z 

refleksnim mehanizmom pospešuje frekvenco srčnega dela. Nizkofrekvenčni hrup visoke 

intenzivnosti privede do ishemije miokarda in sprememb v EKG-ju v smislu skrajšanja PR 

intervala in ST segmenta. 

 

Hrup povečuje dejavnike tveganja za koronarno bolezen, ker se povečuje vrednost 

holesterola, trigliceridov in LDL holesterola. Pod vplivom hrupa se povečuje izločanje 

kateholaminov, glukokortikoidov in mineralokortikoidov, katerih skupno delovanje stimulira 

beta-1 in beta-2 receptorje v maščobnem tkivu, kar ima za posledico pospešeno lipolizo in 

vazodilatacijo v tem tkivu, zaradi česar se povečuje koncentracija prostih maščobnih kislin in 

pospešuje sinteza holesterola in trigliceridov iz prostih maščobnih kislin. Kateholamini 

inhibirajo aktivnost lipoproteinske lipaze, ki v normalnih pogojih z razkrojem trigliceridov in 

lipoproteinov zelo majhne gostote omogoča nastanek lipoproteinov velike gostote. Zaradi 

zmanjšanja aktivnosti tega encima se pojavlja povečana koncentracija trigliceridov in 

lipoproteinov majhne gostote kot pomembnih dejavnikov tveganja za aterosklerozo. 
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Zaradi povečane stimulacije beta adrenergičnih receptorjev simpatičnega živčnega sistema 

pod vplivom hrupa pride do porasta kontraktilnosti srčne mišice, povečanega koronarnega 

pretoka in povečane potrebe srca za kisik. Ugotovljena je povezanost arterijske hipertenzije in 

hrupa, pri čemer prevalenca povišanega krvnega tlaka raste z večjo intenziteto hrupa in daljšo 

izpostavljenostjo. Hrup lahko po različnih mehanizmih vpliva na povišan krvni tlak. Povečana 

koncentracija cirkulirajočih kateholaminov in nadledvičnih steroidov, povečanje aktivnosti 

sistema renin-angiotenzin-aldosteron, pa tudi vpliv hrupa na povečanje celokupne periferne 

vaskularne rezistence so dejavniki, ki jih povezujejo z porsom tlaka po izpostavljenosti hrupu. 

Kronična izpostavljenost (stalna, ponavljajoča se stimulacija) povzroča kroničen dvig 

simpatičnega tonusa, kar pospešuje razvoj strukturnih vaskularnih sprememb, povečuje 

rezistenco krvnih žil in tako dovede do trajne hipertenzije. 

Hrup intenzivnosti preko 70 dBA privede do reakcije perifernih krvnih žil v obliki spazma 

prekapilarne cone in zmanjšanja pulznih oscilacij zaradi kontrakcij žilnih sten. 

Vazokonstrikcija se primarno manifestira na periferiji: prsti rok in nog, uhlji. S poskusi je 

ugotovljeno, da se po 8-minutni izpostavljenosti hrupu 105 dBA zaradi periferne 

vazokonstrikcije zmanjša periferna oskrba s krvjo za 20 do 60 odstotkov v odnosu na začetno 

vrednost. Po prekinitvi izpostavljenosti se je prekrvavitev (izraženo s pulzno amplitudo) 

povrnila na prvotno raven (povratek za 60 odstotkov v prvih 6 minutah se smatra za 

fiziološkega). Spremembe na ožilju perzistirajo še okrog 60 minut po prenehanju 

izpostavljenosti hrupu. Reakcija krvnih žil zavisi od dedne predispozicije, karakterja in 

intenzitete hrupa. 

 

Predvsem impulziven hrup lahko povzroči »startilno« reakcijo. Ta vključuje kontrakcije 

fleksornih mišic okončin in hrbtenice, kontrakcijo orbitalnih mišic, ki jo vidimo kot 

mežikanje in fokusiranje pozornosti v smeri nahajanja izvora hrupa. Namen tega refleksa je 

priprava na obrambo. Včasih lahko startilnemu refleksu sledi tudi reakcija boj-beg, pri kateri 

postanejo evidentni cirkulatorni efekti. 

 

Prav tako je dokazano, da hrup moti bioelektrični potencial možganov, kar pripelje do 

sprememb v EEG-ju. Te spremembe so nespecifične, funkcionalne in odvisne od intenzitete 

hrupa in časa izpostavljenosti. Dolgotrajna izpostavljenost privede do povečane 

razdražljivosti, nejevoljnosti, anksioznosti, občutka ogroženosti, neprenašanja okolice, kar 

ima za posledico spremembo osebnostnih potez in prave duševne spremembe. Hrup ni 

direkten vzrok, lahko pa je pomemben dejavnik, ki pospešuje razvoj latentne nevroze. Lahko 

privede do porušenja psihomotornega ravnotežja, ki se kaže z večjim številom nepreciznih in 

netočnih odgovorov, povečanjem števila napak pri delu, podaljšanjem reakcijskega časa, 

zmanjšanjem hitrosti detekcije signalov in upočasnitve odgovorov na svetlobne in zvočne 

dražljaje. Pride do prizadetosti in slabšanja mentalnega funkcioniranja, zmanjšanja preciznosti 

pri delu in motene koordinacije gibov. Podaljšano delovanje hrupa lahko zmanjšuje delovno 
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učinkovitost, privede do hitrejše utrujenosti, kar vpliva na varnost pri delu, osebno in 

kolektivno varnost, ker s porastom števila nepreciznih manipulacij raste možnost nezgod. 

 

Že nizke ravni hrupa so za delavce lahko moteče in povečujejo tveganje za nezgode, ker:  

- ovirajo ustno sporazumevanje med delavci, 

- prikrijejo zvok bližajoče se nevarnosti in opozorilnih signalov, 

- ovirajo delavce, da bi se osredotočili na izvajanje zahtevnejših delovnih nalog, 

- povečujejo razdražljivost delavcev in stres pri delu… 

 

Hrup povzroča kronično utrujenost, ki lahko vodi do različnih nespecifičnih obolenj. Sama 

utrujenost se lahko pojavi samostojno ali pa posredno zaradi vpliva hrupa na kvaliteto spanca. 

Dokazali so simptome ekstremne utrujenosti pri ljudeh, ki so bili izpostavljeni infrazvoku. 

 

Hrup deluje tudi na semicirkularne kanale in labirint, pa tudi na poti, ki vodijo do kortikalnih 

centrov, kar povzroča občutek vrtoglavice, moti ravnotežje in posledično postanejo gibi 

delavca nezanesljivi in neprecizni, s čemer se ogroža varnost rokovanja z orodjem oziroma 

nasploh varnost v okolju, kjer je potrebno dobro ravnotežje. Nistagmus, vertigo in problemi z 

ravnotežjem se pojavijo pri hrupu okoli 130 dBA. Do težav sicer lahko pride tudi pri nižjih 

vrednostih (95 do 110 dBA), toda le v primerih, če stimulacija obeh ušes ni enaka.  

 

Hrup ogroža tudi vid – pride do slabšega razpoznavanja barv, zoženja vidnega polja, padca 

barvne percepcije, oslabljenega »nočnega« vida, zmanjšanja svetlobne občutljivosti, dilatacije 

zenic, zmanjšanja reliefnosti videnja (globinskega vida), kar je še posebej pomembno za 

voznike v prometu. Vzrok tega je v razdraženju talamusa in retikularne formacije ter 

cirkulatornih sprememb zaradi spazma vej arterije centralis retine.  

 

Hrup povečuje delovanje nadledvične žleze, kar se kaže s porastom koncentracije kortizola v 

serumu in skokom urinarne ekskrecije adrenalina in noradrenalina. Te spremembe so še 

posebej očitne pri mlajših delavcih. Pod vplivom hrupa pride tudi do povečanega izločanja 

tiroksina, zaradi česar se poveča poraba energije ter celokupni in bazalni metabolizem. Pri 

velikem deležu hrupu izpostavljenih delavcev je dokazana tudi intoleranca na glukozo. 

Povišana koncentracija glukoze v krvi kaže na stresno inducirano disregulacijo metabolizma 

ogljikovih hidratov, ki se pogosto kaže kot metabolni sindrom pri diabetesu tipa 2. Motnja je 

pogosto povezana z arterijsko hipertenzijo, oboje pa poveča tveganje za nastanek 

miokardnega infarkta, aterostkleroze in apopleksije. 
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Skupno delovanje hrupa in vibracij lahko privede do pogostejših spontanih splavov in 

menstrualnih težav izpostavljenih delavk. Matere, ki so bile izpostavljene hrupu preko cele 

nosečnosti rojevajo otroke z nižjo telesno maso, kar si lahko razlagamo s spazmom arterije 

uterine in slabšo prehranjenostjo ploda ter večjo incidenco prirojenih deformacij. Fiziološko 

lahko vpliva hrup na fetus, saj povzroča stres materi, le ta pa povzroča konstrikcijo žil, kar  

lahko posledično celo vodi v preeklampsijo in eklampsijo.  Najpomembnejši čas je od 14 do 

60 dneva intrauterinega življenja, ko poteka razvoj bistvenih organov: centralnega živčnega 

sistema in vitalnih organov.  

 

Hrup povzroča tudi povišanje števila levkocitov - limfocitov, nevtrofilnih in eozinofilnih 

levkocitov. Hrup (po daljši izpostavljenosti) vpliva tudi na aktivnost levkocitov (hrup do 80 

dBA povečuje in nad 90 dBA znižuje aktivnost levkocitov). Nekateri podatki nakazujejo tudi 

to, da hrup vpliva na spremembe v sintezi proteinov, zmanjšanje albumin – globulinskega 

razmerja in zmanjšanja odpornosti na infekcijska obolenja (delavci, ki delajo pod vplivom 

visokega hrupa tako pogosteje zbolevajo zaradi splošnih infekcijskih bolezni in so tudi dlje 

odstotni z dela – verjetno zaradi zmanjšane imunobiološke sposobnosti organizma). 

Hrup povzroča tudi spazem pilorusa in ruši proces izločanja želodčne kisline, kar privede do 

pogostejšega pojava razjed želodca in dvanajstnika. 

 

Poleg vseh navedenih negativnih vplivov ima hrup tudi ekstraavralne pozitivne učinke: 

tonizirajoče in stimulativno delovanje na psihično sfero, brez česar bi bilo življenje težko – 

celo neznosno, ker človek popolne tišine ne prenaša (absolutna tišina je velik psihološki 

problem astronavtov). 

 

Hrup ponoči vpliva na kakovost in količino spanja. To se kaže z manjšim deležem spanja 

REM (Rapid Eye Movement – nagli premiki zrkel; paradoksno spanje), manjšo aktivnostjo 

delta (delta aktivnost s počasnimi valovi v EEG je značilna za globoko spanje) in z več 

spontanega prebujanja. Pri tem ni pomembna samo splošna raven hrupa, pač pa tudi 

informacijska vsebnost. Bistveno slabši je tudi neenakomeren hrup, zlasti če so intervali med 

posameznimi maksimumi dolgi (daljši od nekaj deset sekund). Ženske in mladi se slabše 

prilagajajo hrupu med spanjem. Hrup je tudi bolj moteč, ko spimo v neobičajnem času – npr. 

podnevi. Na spanje ponoči lahko vpliva tudi hrup preko dneva (manjši delež spanja REM pri 

tistih, ki so bili preko dneva izpostavljeni hrupu. Hrup pa ne vpliva le direktno na kvaliteto 

spanja, ampak tudi poviša arterijski krvni tlak med spanjem, poviša srčni utrip, povzroči 

vazokonstrikcijo, spremembe dihanja, aritmije in nemir med spanjem. 

Zaradi hrupa se podaljša čas, ki ga ljudje rabijo, da lahko zaspijo (tako pri občutljivih kot pri 

neobčutljivih odraslih to velja za motnje med 50 dBA in 60 dBA).  
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V izogib negativnim vplivom na REM – spanje, bi stopnje enakomernega kontinuiranega 

hrupa v prostorih v času spanja ne smele preseči 30 – 35 dBA. V primeru, ko gre za nestalni 

hrup, maksimalne vrednost, korelirajo z motnjami spanca (že pri 45 dBA ugotavljajo 

zbujanje, spremembe v globini spanca ipd.). 

 

Raziskovalci ugotavljajo, da so otroci bolj občutljivi za hrup. Vrednost krvnega tlaka otrok, ki 

živijo v hrupnem okolju, so bile veliko večje od otrok v tišjih območjih.  

 

Ljudje z srčnimi obolenji predstavljajo večjo rizično skupino, saj jim lahko hrup potencira 

obstoječi zdravstveni problem zaradi stresa, ki ga sam hrup povzroča. 

 

Ženske so bolj občutljive od moških. Primerjalna študija učinkov hrupa zračnega  in 

železniškega prometa od 70 do 85 dBA je pokazala večje fluktuacije v srčni frekvenci, večjo 

konstrikcijo žil ter višje vrednosti epinefrina v urinu pri ženskah kot pri moških.   

 

Študije povezav med porabo zdravil in javnim hrupom v splošnem podpirajo hipotezo o 

porastu srčnožilnega tveganja pri osebah izpostavljenih hrupu. Zaznali so večjo porabo 

srčnožilnih in antihipertenzivnih zdravil v hrupno bolj izpostavljenih območjih. V območjih s 

povprečno dnevno ravnijo hrupa nad 60 dBA je dokazano večje tveganje za bolezni srca in 

ožilja (angina pektoris, miokardni infarkt, nepravilnosti v EKGju). Učinki hrupa so še večji, 

če so bili upoštevani dodatni dejavniki (npr. zadrževalni čas v domovih, usmerjenost sobe 

glede na položaj ceste, odprtost oken…). Relativna doslednost rezultatov študij kaže tudi na 

povečano tveganje bolezni srca in ožilja pri ljudeh, ki hrup subjektivno doživljajo bolj 

moteče.   

 

Motivirani ljudje so drugače dovzetni za hrup, saj motivacija in osebnost (predvsem 

introvertiranost in ekstravertiranost) močno vplivata na dovzetnost.  

 

Ponoči ali v večernih urah lahko hrup večji od 60 dBA bolj moti kot isti hrup podnevi. Ljudje 

so bolj nervozni zaradi hrupa poleti, verjetno zaradi odprtih oken in dodoatnih izvorov hrupa: 

klimatske naprave, kosilnice…Bolj jih moti hrup v stanovanju kot zunanji hrup v širšem 

okolju. 
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Preinig S Psihologija v cestnem prometu v funkciji zagotavljanja prometne varnosti, 
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Slika 1: Vpliv delovne obremenitve/stresa na vožnjo 
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Diagram 1: Vplivi na voznikovo obnašanje 
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Diagram 2: Primerjava stopnje vpliva poročanih simptomov stresa mladih in izkušenih voznikov 
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Diagram 3: Odgovori preiskovancev o vzrokih stresno-agresivne vožnje 
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Diagram 4: Frustracijsko-agresijski model agresivne vožnje 

 

 

 


