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POVZETEK 
 

 

V diplomskem delu se posvečamo problematiki vožnje pod vplivom alkohola, saj je pri vsaki 

tretji prometni nesreči prisoten alkohol. Proučili smo, kako alkohol vpliva na človeka in na 

njegove vozniške sposobnosti, kako pogosto ljudje vozijo pod vplivom alkohola ter kako 

pogosto se alkohol pojavlja kot sekundarni vzrok za nastanek prometne nesreče. Prav tako 

smo pogledali, kako se obravnava alkolizirane voznike, in kako bi se dalo preprečevati pojav 

vožnje pod vplivom alkohola Na koncu smo opisali nekaj projektov in organizacij, ki se 

ukvarjajo s preprečevanjem tega problema. V empiričnem delu smo uporabili kvantitativni 

pristop, s katerim smo preverjali, kateri so najpogostejši razlogi za vožnjo pod vplivom 

alkohola. Poleg tega nas je zanimalo, kakšne so razlike med moškimi in ženskami ter 

mlajšimi in starejšimi vozniki glede mnenja o vožnji pod vplivom alkohola. Prav tako pa smo 

iskali povezavo med izkušnjami z vožnjo pod vplivom alkohola ter mnenjem o znižanju 

oziroma zvišanju dovoljene koncentracije alkohola v krvi. Rezultati kažejo, da ženske redkeje 

vozijo pod vplivom in so tudi bolj proti vožnji pod vplivom alkohola, kot moški. Uspeli smo 

dokazati povezavo med izkušnjami z vožnjo pod vplivom alkohola ter mnenjem o spremembi 

dovoljene koncentracije alkohola v krvi. Med mlajšimi in starejšimi vozniki v našem vzorcu 

pa ni bistvenih razlik glede mnenja o vožnji pod vplivom alkohola. 

 

Ključne besede: alkohol in vožnja, vožnja pod vplivom alkohola, preprečevanje vožnje 

pod vplivom alkohola 

 

 



SUMMARY 
 

 

In this thesis we deal with the problem of driving under the influence of alcohol; which is due 

to the fact that alcohol is present in every third traffic accident. We studied the influence of 

alcohol on a person and his or her driving capabilities, how often people drive under the 

influence of alcohol, and how often it comes up as a secondary reason for traffic accidents. 

We also investigated how drivers under the influence of alcohol are treated, and how 

occurrences of such driving could be prevented. At the end, we described some projects and 

organizations that deal with the prevention of this problem. In the empiric part, we used a 

quantitative approach to check the most common reasons for driving under the influence of 

alcohol. We were also interested in the differences between men and women, and younger 

and older drivers regarding their opinions on driving under the influence of alcohol. We were 

also looking for a connection between experiences of driving under the influence of alcohol 

and opinions regarding rising or lowering of allowed concentration of alcohol in the blood. 

The results show that women rarely drive under the influence of alcohol, and are more 

strongly against driving under the influence than men. We managed to prove a connection 

between experiences of driving under the influence of alcohol and opinions regarding the 

altering of allowed concentration of alcohol in the blood. There were no significant 

differences in our sample between younger and older drivers regarding opinions on driving 

under the influence of alcohol. 

 

Key words: alcohol and driving, driving under the influence of alcohol, prevention of driving 

under the influence of alcohol  
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  I. UVOD 

 

Alkohol je v zadnjih obdobjih postal pomemben del vseh dogodkov v naši družbi, saj se pojavlja 

tako pri praznovanju rojstnega dneva kot pri žalovanju za umrlim. Postal je del običajev, ki se z 

razvojem avtomobilizma in povečanega cestnega prometa niso prilagodili novim zahtevam. V 

sodobnem načinu življenja se ljudje pogosto soočamo s stresnimi situacijami, rešitev pa marsikdo 

poišče v alkoholu. Kljub začetnemu boljšemu počutju, pa alkohol ne rešuje težav. Pod vplivom 

alkohola je veliko večja verjetnost, da bodo problemi »priplavali« na površje. 

 

Slovenci imamo do pitja alkoholnih pijač pozitiven odnos. Alkohol je dovoljena droga, ki je 

povezana z varnostjo cestnega prometa, saj se alkohol prepogosto pojavlja v kombinaciji z 

vožnjo. Alkohol je pomemben dejavnik nastanka prometnih nesreč, saj ima izrazito negativen 

vpliv na sposobnosti, ki so pomembne za vožnjo. S povečevanjem koncentracije alkohola v krvi 

se poslabšuje sposobnost zaznavanja, nepravilno in počasneje reagiramo glede na prometne 

razmere, slabše zaznavamo rdečo barvo, napačno ocenjujemo razdaljo, zoža se nam vidno polje 

(tunelski vid), poslabša se prilagodljivost na svetlobne razmere, upočasni se reakcijski čas, 

pojavijo se motnje ravnotežja. 

 

Alkoholizirani vozniki predstavljajo grožnjo samim sebi in ostalim udeležencem v cestnem 

prometu. Pri nižjih koncentracijah se pogosto pojavita prehitra in tvegana vožnja zaradi občutka 

povečane samozavesti in nekritičnosti. Vozniki s koncentracijo 1 g/kg alkohola v krvi so 

najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Posledice vožnje pod 

vplivom alkohola so največkrat neprimeren način vožnje, nenadne spremembe smeri vožnje, 

neupoštevanje cestnoprometne signalizacije in povzročitev prometne nesreče. Varnost cestnega 

prometa bi morala biti v interesu vseh, saj je pomemben del vsakdanjika. 
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Tako vladne kot nevladne organizacije se trudijo preprečevati nastanek prometnih nesreč zaradi 

vožnje pod vplivom alkohola na različne načine, kot na primer s poostrenim nadzorom nad 

prometom, strožjimi kaznimi za vožnjo pod vplivom alkohola ter z različnimi preventivnimi 

akcijami in informiranjem o učinkih alkohola na človeka in njegove vozniške sposobnosti. 

Različne študije in statistike kažejo, da je vse to zelo potrebno, saj je bil alkohol v zadnjem času 

prisoten pri tretjini prometnih nesreč. Vse to kaže, da je prisotnost alkohola v prometu resen 

problem, do katerega je treba pristopiti celostno. 

 

V teoretičnem delu bomo najprej opisali nekaj splošnih dejstev o alkoholu ter razložili, kako 

alkohol vpliva na človeka. Nato bomo opisali, kako si lahko s pomočjo formule izračunamo 

količino alkohola v krvi ter navedli, na katere vozniške sposobnosti vpliva alkohol ter kako 

alkohol vpliva na voznika pri različnih koncentracijah. Nato bomo poskušali prikazati, kakšno 

vlogo ima alkohol pri prometnih nesrečah ter kakšna je možnost preživetja prometne nesreče, 

kadar je voznik ali sopotnik pod vplivom alkohola. V nadaljevanju bomo navedli, kako pogosto 

ljudje vozijo pod vplivom alkohola ter kakšni so njihovi razlogi za tako početje. Sledi opis 

zakona, ki je povezan z vožnjo pod vplivom alkohola ter kako bi sprememba zakona vplivala na 

spremembo odnosa do vožnje pod vplivom alkohola. Opisali bomo, kako se obravnava 

alkoholizirane voznike in kakšni ukrepi bi lahko pripomogli k preprečevanju vožnje pod vplivom 

alkohola. Za konec bomo opisali še nekaj projektov in organizacij, ki se ukvarjajo s preventivo na 

področju alkohola in vožnje, opisali stanje na področju alkohola v Evropski uniji in ugotavljali, 

kakšna je učinkovitost različnih pristopov na področju preprečevanja vožnje pod vplivom 

alkohola.. 

 

V empiričnem delu bomo poskusili raziskati, kateri so najpogostejši razlogi za vožnjo pod 

vplivom alkohola. Prav tako bomo ugotavljali, kakšne so razlike med mlajšimi in starejšimi 

vozniki glede razlogov za in proti vožnji pod vplivom alkohola. Poskusili bomo ugotoviti, kakšne 

so razlike med ženskami in moškimi glede razlogov za in proti vožnji pod vplivom alkohola. 

Raziskali bomo tudi, kateri vozniki se bolj bojijo, da bi jih pri vožnji pod vplivom alkohola dobili 

policisti – ali mlajši ali starejši vozniki oziroma ali so to ženske ali moški. Prav tako pa bomo 

poskusili ugotoviti, ali je dejstvo, da voznik vozi oziroma ne vozi pod vplivom alkohola, 

povezano z mnenjem o znižanju dovoljene koncentracije alkohola v krvi. 
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1. ALKOHOL 

 

1.1 SPLOŠNO O ALKOHOLU 

 

Alkohol (al kohl) izvira iz arabščine, pomeni pa plemenito snov. Njegov prvotni namen je bil 

zagotavljanje večne mladosti, vendar se je izkazalo, da so njegove posledice negativne. Danes je 

alkohol najbolj razširjena droga, uživanje pa je povezano z različnimi normami, ki se skozi 

generacije spreminjajo zaradi medijev, oglaševanja, splošnega družbenega ozračja, ponudbe 

alkohola in osebnih izkušenj (Hovnik Keršmanc, 2003). 

 

Alkoholne pijače, kot so vino, pivo ali žganje, večina družb uporablja že stoletja. Proizvodnja 

alkoholnih pijač je pomembna industrija v večini držav, vir mnogih služb, hkrati pa zagotavlja 

precejšen prihodek preko trošarin in davkov. Uporaba in zloraba alkohola je privedla do 

navzkrižij med tistimi, ki njegovo uporabo prepovedujejo, in tistimi, ki verjamejo, da služi kot 

način zmanjševanja stresa. Alkohol se uporablja kot zdravilo, anestetik, uspavalo in predvsem kot 

pijača (Denney, 1986). 

 

Naša družba pa velja za »mokro družbo«, saj je alkohol v Sloveniji prisoten pri vseh 

pomembnejših dogodkih, tako veselih kot žalostnih. Razvoj avtomobilizma je v zadnjih 

desetletjih precej napredoval, pitje alkoholnih pijač pa se ne zmanjšuje (Supe, 2002). 

 

V družbeno nestabilnih, socialno vse manj ugodnih okoliščinah, ki jih spremljajo pojavi družbene 

dezorganizacije, povečevanje brezposelnosti, še posebej med mladimi in za delo sposobnimi 

ljudmi, je zatekanje v svet omame navadno precej večje kot v družbeno stabilnih in socialno 

perspektivnih razmerah. Posledično pa se poslabša tudi varnost v cestnem prometu, saj zaradi 

zaužitja alkohola oslabijo psihofizične sposobnosti (Hribernik, 1994). 
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Mnogi ljudje se ne zavedajo, da je pitje alkohola pravzaprav uživanje droge. Mislijo, da so droge 

nekaj groznega, kot so na primer LSD, heroin ali kemikalije, predpisane za medicinske namene. 

Vendar je alkohol droga, ki vpliva na centralni živčni sistem, ter na duševno in telesno stanje 

človeka (Denney, 1986). 

 

Alkohol na različne ljudi vpliva na različne načine. Nekateri postanejo zaspani ali depresivni, 

drugi pa se sprostijo. V nasprotju s splošnim prepričanjem alkohol ni stimulant, temveč je 

medicinsko opredeljen kot depresorska droga, saj vpliva na del možganov, ki se ukvarja s 

samokontrolo in razsodnostjo. Ena izmed posledic je sprostitev zavor, kar se lahko pokaže na 

različne načine. Na zabavi lahko nekateri hitro zardijo ali »blebetajo«, njihovo razpoloženje pa se 

spreminja glede na količine popitega alkohola (Denney, prav tam). 

 

Alkohol ima dvojni učinek – majhne koncentracije delujejo na centralni živčni sistem 

spodbujajoče, višje koncentracije pa zavirajoče. Znatno oslabijo besedne in nebesedne 

intelektualne zmožnosti. Pri računskih nalogah opeša predvsem natančnost, v nizkih odmerkih pa 

se lahko poveča pogum za preizkušanje novih rešitev ter zmanjšuje strah pred neznanim. Najbolj 

okvari kratkotrajni spomin, zaradi česar pride do spominskih lukenj, ki jih imenujemo tudi 

alkoholni palimpsesti ali »strganje filma«. Povezujejo ga predvsem s hitrim naraščanjem 

koncentracije alkohola v krvi. Oslabi tudi logično mišljenje, človek pod vplivom alkohola pa 

napačno ocenjuje svoje zmožnosti ter se nagiba k tveganim odločitvam, kar je nevarno zlasti pri 

vožnji (Auer, 2002). 
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1.2 ALKOHOL V KEMIČNEM SMISLU 

 

Alkoholi so organske spojine, ki v kemičnem smislu vsebujejo eno OH-skupino, vezano na 

ogljik. Glede na število ogljikov jih delimo na metanol, etanol in alkohole z več ogljiki. Vsi razen 

etanola so za človeka smrtonosni. Etanol je najpomembnejši alkohol in se širše uporablja kot 

alkohol (Židanik, 2001). 

 

Etanol ali etilni alkohol (v nadaljevanju alkohol) ima kemično formulo C2H5OH. Je brezbarvna 

tekočina, ki se pridobiva iz škrobnih ali sladkornih surovin z vrenjem s pomočjo kvasa. Najdemo 

ga v pivu, vinu, žganih in drugih alkoholnih pijačah. Vedno gre za isto snov, ki deluje na enak 

način, v pijačah pa je prisotna v različnih volumskih odstotkih: v pivu v povprečju od 4 do 5 

volumskih odstotkov, v vinu od 10 do 14, v žganih pijačah pa od 40 do 59 volumskih odstotkov 

(Hovnik Keršmanc, 2003). 

 

Čeprav so alkoholne pijače v različnih oblikah, barvah in okusih, sta njihovi glavni sestavini 

alkohol in voda. Ostale sestavine imajo v splošnem manjši farmakološki pomen, čeprav lahko 

plesen in ostale sestavine v specifičnih pijačah povzročijo alergijske reakcije pri nekaterih 

posameznikih, druge sestavine pa lahko povečajo intenzivnost mačka (Evans, 1991). 

 

Alkohol zavre pri nižji temperaturi (73,5 ºC) kot voda, prav tako tudi zmrzne pri precej nižji 

temperaturi (-117,3 ºC) kot voda. Meša se z vodo, kar pomeni, da ga je mogoče mešati v 

kakršnem koli razmerju in ustvariti homogeno tekočo mešanico. Njegova specifična teža je 

0,79a– to pomeni, da je masa določene količine alkohola 21 % manjša kot masa enake količine 

vode. Raztopina, ki združuje enake količine alkohola in vode, bo vsebovala 44 % alkohola in 

56a% vode glede na težo in 50 % vsakega glede na količino. Ob navajanju deleža raztopin, kot je 

na primer raztopina krvi in alkohola, je pomembno vedeti, ali je prikazan delež glede na količino 

ali težo (Evans, prav tam). 
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1.3 VPLIV ALKOHOLA NA ČLOVEKA 

 

Alkohol v nekaj minutah po zaužitju preide v krvni obtok. Okrog 20 % alkohola preide v kri že 

skozi sluznico želodca, preostali del pa skozi sluznico tankega črevesa. S krvnim obtokom pride 

alkohol v vse dele telesa in se porazdeli po vsem telesnem tkivu v sorazmerju z vsebnostjo vode. 

Največje koncentracije alkohola se porazdelijo v tkivih, ki imajo največji delež vode. Ker imajo 

možgani visoko vsebnost vode, začne alkohol vplivati na centralni živčni sistem v nekaj minutah 

po zaužitju (Denney, 1986). Za učinke alkohola so torej najbolj dovzetni možgani. Posledice pa 

so motnje presojanja, govora, koordinacije gibov in ravnotežja (Hovnik Keršmanc, 2003).  

 

Kako hitro bo alkohol prešel v kri, je odvisno od hrane in pijače, ki jo človek ob tem zaužije. 

Povprečno telo potrebuje okrog pol ure, da se iz želodca v kri absorbirata dve tretjini zaužitega 

alkohola, za preostanek pa potrebuje še 60 do 70 minut (Bilban, 2004). 

 

V človekovem organizmu ni nikakršnega mehanizma, ki bi preprečil, da koncentracija alkohola v 

krvi naraste do nevarne meje. Alkohol se iz telesa odstranjuje z razgradnjo. Jetra razgradijo 

približno 90 % skupne količine alkohola, ostalih 10 % pa se izloči z dihanjem, potenjem in 

uriniranjem. Razgradnja alkohola je odvisna od sposobnosti encimnega sistema jeter, ki 

presnavlja alkohol (Veselinović, 1982). 

 

V zelo kratkem času lahko koncentracija alkohola v krvi visoko naraste kot posledica 

prekomernega pitja, vendar je proces razgradnje počasen in konstanten pri vseh ljudeh. Ljudje se 

razlikujemo po obliki in velikosti, prav tako pa tudi alkohol razgrajujemo v različnih časovnih 

obdobjih. Različne študije kažejo, da je moški, ki tehta okrog 70 kg, sposoben odpraviti približno 

8 do 12 gramov alkohola iz telesa vsako uro. Telo rednih pivcev lahko alkohol razgrajuje hitreje 

kot telo ljudi, ki bolj redko pijejo alkoholne pijače. Telo in jetra navajenega pivca se do neke 

mere lahko prilagajata na razgradnjo večjih količin alkohola, kar pa lahko sčasoma vodi do 

drugih zdravstvenih težav. Navajeni pivec si bo lahko opomogel hitreje kot občasni pivec. 

Sposobnost za okrevanje po pitju velikih količin alkohola je odvisna od starosti, velikosti in 

izkušenj pivca. Neizkušeni pivec bo zlahka podlegel nižjim količinam alkohola, do neprijetnih 

smrti pa pogosto prihaja predvsem pri najstnikih, ki preizkušajo različne alkoholne pijače v zelo 
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kratkem času. Ljudje, ki alkohol šele odkrivajo, zelo redko poznajo njegove nevarnosti in 

morebitne smrtne učinke (Denney, 1986). 

 

Vozniki pogosto mislijo, da bodo s pitjem vode, kave, čaja ali s tuširanjem pospešili proces 

razgradnje alkohola, a to ne drži. Na ta proces se ne da nikakor vplivati, saj jetra potrebujejo čas, 

da opravijo svojo nalogo (Supe, 2002). Še počasneje pa se alkohol razgrajuje med spanjem, saj se 

dihanje upočasni, temu ustrezno pa se upočasni tudi izločanje alkohola preko dihanja 

(Veselinović, 1982). 

 

Kot je že omenjeno. pitje velikih količin črne kave ne pomaga pri streznitvi. Kava ne more 

zmanjšati koncentracije alkohola, ki je že prešel v krvnih obtok, lahko le upočasni absorpcijo 

alkohola iz želodca v krvni obtok. Pitje na prazen želodec privede do veliko višje ravni alkohola 

v krvi kot pitje s polnim želodcem, saj hrana upočasni absorpcijo v želodcu in transfer do tankega 

črevesa (Denney, prav tam). 

 

Človeški sistem ni nikoli popolnoma brez alkohola, tudi pri abstinenci od alkoholnih pijač. 

Številni raziskovalci so dokazali prisotnost majhne količine alkohola v razponu 1–4 mg/100 ml v 

krvnih vzorcih, vzetih treznim osebam. Menijo, da se pojavijo predvsem zaradi pitja sadnih 

sokov in uživanja sadja ali hrane, pripravljene iz sadja (Denney, prav tam). 

 

Ko alkohol doseže najvišjo koncentracijo, se začne proces izgorevanja, pri čemer telo porabi 

29aJoulov za 1 g alkohola. To je izgubljena energija. Občutek, da nas alkohol »pogreje«, ne 

izvira iz sproščene energije, temveč iz tega, da alkohol širi periferne žile v koži, ta pa zaradi 

boljše prekrvavitve postane toplejša. Na tak način se organizem ohlaja, vendar zaradi iluzije, da 

je koža topla, človek tega niti ne občuti (Baloh idr., 1983). 

 

Alkohol se od ostalih drog razlikuje v tem, da je bogat s kalorijami, saj zagotavlja približno 7,1 

kalorij na gram. V litru piva je približno 300 kalorij, kar je skoraj ena osmina dnevne potrebe po 

energiji za povprečno osebo. Pivci, ki dnevno popijejo 2,5 l piva ali več, posledično dobijo večji 

delež svojih dnevnih potreb po energiji iz alkoholnih pijač, zato potrebujejo ustrezno manjšo 

količino hrane. Ena izmed posledic prekomernega pitja je zmanjšan apetit po hrani in oslabitev 
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prebavnih procesov. Ti imajo »prazne kalorije«, saj nimajo prehranske uravnoteženosti 

beljakovin, vitaminov in mineralov, ki so bistvenega pomena za uravnoteženo prehrano, kar vodi 

do sprememb v jetrih zaradi pomembne vloge pri presnovi alkohola. Podhranjenost telesa še 

dodatno poslabšajo velike količine alkohola, kar povzroča vnetje prebavnega sistema, to pa 

posledično vpliva na absorpcijo vseh hranil, ki bi lahko bile na voljo iz zaužite hrane. Končni 

rezultat za težke pivce je ciroza jeter, oslabljeno srce in odmrli možgani (Denney, 1986). 

 

Alkohol organizma ne okrepi, temveč ga izčrpava. V tistem trenutku ustvarja lažne občutke 

okrepitve, ki izvirajo iz paraliziranih centrov, v katerih se oblikujeta kritičnost in samokontrola. 

Znano je, da koncentracija okrog 0,5 g/kg alkohola zmanjšuje mišično moč za približno 16 

odstotkov. Poleg tega alkohol ne preprečuje utrujenosti, temveč deluje ravno nasprotno – 

utrujenost pospešuje. Alkohol je strup in napada najbolj občutljive možganske centre. Ker so 

nekateri centri prizadeti, človek ne more trezno presoditi, kako utrujen je. To je razlog, da se 

vinjen človek počuti spočit, dobro razpoložen in sposoben za delo. Poleg tega alkohol v manjših 

količinah sicer povečuje apetit, v večjih količinah ali ob daljšem uživanju pa pripelje do okvare 

prebavnih organov (Baloh idr., 1983). 
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2. ALKOHOL IN VOŽNJA 

 

Danes velja Zakon o varnosti cestnega prometa, ki določa dovoljeno stopnjo alkoholiziranosti, in 

sicer 0,5 g/kg alkohola v krvi oziroma 0,24 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Skozi zgodovino se 

je zakon precej spreminjal. Od leta 1918 do 1914 je bila v nekdanji Jugoslaviji z zakonom 

zahtevana popolna abstinenca med vožnjo motornega vozila. Leta 1947 so v Sloveniji to 

vozniško abstinenco prekinili in dovolili amaterjem in poklicnim voznikom, da imajo lahko v 

krvi do 1 g/kg alkohola. Leta 1950 pa so dovoljeno koncentracijo znižali na 0,5 g/kg, kar je 

veljalo za vse voznike. Leta 1953 je izšla zvezna odredba, ki je prepovedovala vožnjo motornega 

vozila v vinjenem stanju, ni pa bilo določeno, katera količina alkohola v krvi je tista, ki to stanje 

povzroča. Leta 1955 so v Sloveniji dodali odredbo, da imajo vozniki amaterji lahko v krvi do 

0,5ag/kg alkohola, poklicni vozniki pa ne smejo voziti pod vplivom alkohola. Leta 1965 je izšel 

prvi zvezni zakon, ki je določil mejo 0,5 g/kg alkohola za vse voznike, zakon pa je veljal za vso 

Jugoslavijo. Leta 1970 so z zveznim zakonom določili, da poklicni vozniki ne smejo voziti pod 

vplivom alkohola, vozniki amaterji pa imajo lahko največ 0,5 g/kg alkohola v krvi (Prijatelj, 

1992). 

 

Po določitvi dovoljene koncentracije alkohola v krvi ali izdihanem zraku za namene kazenskega 

pregona se pojavi prevzem mišljenja s strani splošne javnosti, da dokler je njihova koncentracija 

alkohola pod temi omejitvami, potem je varno voziti, sicer pa ne. V teh okoliščinah je potrebno 

usmerjati tiste voznike, ki bodo v vsakem primeru popili določeno količino alkoholnih pijač. Le v 

primeru, da bi bila dovoljena koncentracija alkohola 0,0 g/kg, bi vsi vedeli, da ne smejo piti in 

voziti (Denney, 1986).  

 

Arnerić (2001) je na podlagi pregledanih raziskav o vplivu alkohola na prometno varnost 

ugotovil, da se ne da postaviti meje, pod katero ne obstaja nikakršna prizadetost elementarnih 

človekovih funkcij. Z znanstvenimi raziskavami se ne da določiti vsebnost alkohola v krvi, pri 

kateri bi bila vožnja povsem enako varna kot pri vsebnosti nič. Vsaka drugačna meja je 

kompromis družbenega dogovora. 
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2.1 ENOTE IN IZRAČUN ALKOHOLA V KRVI 

 

Zaradi velike razlike v deležih alkohola je težko neposredno primerjati količine različnih pijač, 

zato so razvili sistem »enot alkohola« (Denney, 1986). Vsaka enota ima 10 gramov čistega 

alkohola. 

 

 

 

1 enota = 10 gramov alkohola 

 

Slika 1: Enote alkohola (http://www.izberisam.org/merice-in-izraun-alkohola-v-krvi) 

 

 

Razmerje varnega neprekinjenega pitja je ena enota alkohola vsako uro. S to hitrostjo pitja 

alkohola se po začetnem povišanju koncentracije alkohola v krvi skoraj ne pozna dodatno 

povečanje koncentracije alkohola pri povprečnem človeku. Izločanje alkohola iz telesa se namreč 

dogaja na približno enaki stopnji kot absorpcija alkohola v telesu. Vendar je treba poudariti, da 

bo hitrejše pitje privedlo do postopnega povečanja koncentracije alkohola v telesu in posledično 

tudi do doseganja in preseganja zakonsko določene koncentracije alkohola v krvi (Denney, 

1986). 

 

http://www.izberisam.org/merice-in-izraun-alkohola-v-krvi
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Na koncentracijo alkohola v krvi pri posamezniku pa vpliva več dejavnikov (Hovnik Keršmanc, 

2003): 

 količina alkohola in hitrost pitja, 

 vrsta pijače – močne in peneče pijače se hitreje absorbirajo v kri, 

 pitje na prazen želodec – hrana v želodcu upočasni absorbiranje alkohola v kri, 

 telesna višina in teža – čim višja in težja je oseba, manjša je koncentracija alkohola v krvi, 

 starost in spol – ženske imajo v telesu manjšo količino vode, s katero se razredči alkohol 

ob vnosu v telo. 

 

Da bi lahko ocenili, kakšna količina alkohola se nahaja v človeškem organizmu, si lahko 

izračunamo najvišjo vrednost koncentracije alkohola v krvi s pomočjo naslednje formule (Bole, 

Kočevar, Kunstler, Mladenović in Može, 1991): 

 

K (v promilih) = A (g) / G (kg) x r 

 

K = koncentracija alkohola v krvi v promilih 

A = popita količina alkohola v gramih 

G = telesna teža v kilogramih 

r = izravnalni količnik, ki znaša za moške 0,7, za ženske pa 0,6 

 

Najprej lahko izračunamo težo tekočin v telesu, kar je pri moških 70 % teže, pri ženskah pa 60 % 

(G x r). Moški, ki tehta 70 kg, ima 49 kg tekočin, ženska s 70 kg pa ima 42 kg tekočin. Nato pa 

grame zaužitega alkohola delimo s težo tekočin. S pomočjo zgoraj navedenih enot izračunamo 

grame alkohola. Dve veliki pivi vsebujeta 40 gramov alkohola. Moški s 70 kg, ki je popil dve 

veliki pivi, ima v krvi 0,82 g alkohola/kg krvi, ženska s 70 kg, ki je prav tako popila dve veliki 

pivi, pa ima v krvi 0,95 g alkohola/kg krvi. Zaradi vseh zgoraj naštetih dejavnikov pa moramo 

upoštevati, da je ta izračun le informativne narave. 

 

Raven alkohola v krvi se lahko učinkovito zmanjša, če alkohol pijemo ob ali po velikem obroku, 

saj je potem želodec že zapolnjen. Hrana obloži stene želodca in upočasni absorpcijo hrane v 

tanko črevo, kar vodi do nižje koncentracije alkohola. Obstajajo trdni dokazi v podporo 
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splošnemu prepričanju, da pol litra mleka pred pitjem alkoholnih pijač pomaga ohranjati nižjo 

koncentracijo alkohola v krvi. Raziskave, opravljene na londonski univerzi Queen Elizabeth 

College, so pokazale, da je mleko privedlo do 50-odstotnega zmanjšanja povprečne koncentracije 

alkohola v krvi. Vpliv vseh mlečnih izdelkov na koncentracijo alkohola v krvi je v veliki meri 

odvisen od vsebnosti maščob. Podrobnejša študija je pokazala, da pol litra mleka, zaužitega pred 

pitjem alkohola, vodi do zmanjšanja 25–30 mg alkohola v krvi, pol litra smetane zmanjša 

koncentracijo za 35–40 mg in pol litra jogurta zmanjša koncentracijo alkohola za 50–60 mg. 

Mlečni izdelki delujejo tako, da obložijo stene želodca in s tem upočasnijo hitrost absorpcije 

alkohola v kri (Denney, 1986). 

 

 

 

2.2 ALKOHOL IN VOZNIŠKE SPOSOBNOSTI 

 

Alkohol ima negativen vpliv na voznika in na njegovo delovanje v prometu. Upočasnjuje 

delovanje vseh funkcij, ki jih potrebuje za varno udeleževanje v cestnem prometu. Alkohol oslabi 

sposobnost presojanja, poveča zaupanje v lastne sposobnosti in zmanjšuje kritičnost. Posledično 

voznik vozi preko svojih zmožnosti, pri tem pa ne upošteva prometnih razmer in ostalih 

udeležencev v cestnem prometu (Supe, 2002). Pod vplivom alkohola lahko vozniki vozijo 

prepočasi ali prehitro, nenadoma spremenijo smer vožnje, ne vključijo smernih kazalcev, se 

ustavijo pri zeleni luči ali prevozijo rdečo luč (Bilban, 2004). 

 

Alkohol vpliva na naslednje vozniške sposobnosti (Auer, 2002): 

 slabše zaznavanje kompleksnih dogodkov, 

 počasnejša predelava informacij, 

 večja lahkomiselnost in manjša odgovornost, 

 počasnejše reakcije, 

 motnje krmiljenja, 

 napačna ocena lastne hitrosti. 
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Zmanjšana je predvsem zmožnost delati več procesov hkrati, kar je za vožnjo motornega vozila 

bistvenega pomena. Te motnje se na zunaj kažejo kot vijugasta vožnja po ravnem, sekanje 

ovinkov, pretirano približevanje predhodnemu vozniku, nevarno prehitevanje pri veliki hitrosti in 

neupoštevanje prednosti (Auer, 2002). 

 

Škodljivi vplivi alkohola v organizmu so različni – od komaj zaznavnih motenj do popolne 

onemoglosti. Pri začetni vinjenosti lahko posameznik brez večjih naporov obvlada dejavnosti, ki 

jih dobro pozna in ki jih opravlja avtomatsko. Pri zmerni vinjenosti dobro naučena dejavnost, kot 

na primer upravljanje vozila, poteka še zadovoljivo, zato lahko to izzove lažen občutek, da zaužiti 

alkohol ne vpliva na vozniške sposobnosti. V večini primerov se vožnja v vinjenem stanju konča 

srečno, toda le zato, ker med vožnjo vozniki niso naleteli na neobičajni dogodek. Takšne izkušnje 

vlijejo posamezniku prepričanje, da tudi vinjen povsem obvladuje vožnjo. Vendar niti zmerno 

vinjen voznik ni več popolnoma zmožen ustrezno ukrepati v novih in nepredvidljivih situacijah. 

Ugotovljeno je, da voznik ni zmožen ocenjevati stopnje lastne alkoholiziranosti. Morda le oceni 

prehod iz treznosti v alkoholiziranost, ne pa tudi naraščajoče vinjenosti (Bilban, 2004). 

 

Nevarno je prepričanje, da majhne količine alkohola (1–2 kozarca vina pri večji telesni teži) ne 

vplivajo na organizem ter na obnašanje. Vendar pa praksa in eksperimenti nedvoumno kažejo, da 

tudi precej majhne količine alkohola privedejo do sprememb v obnašanju in da je med 

prometnimi nesrečami, za katere je vzrok alkohol, največ takih, pri katerih je ugotovljeno, da so 

vozniki imeli relativno majhno količino alkohola v krvi (Veselinović, 1982). 

 

Vozniki pogosto mislijo, da lahko nadzorujejo količino alkohola, ki ga popijejo. Zmotno je tudi 

njihovo mišljenje, da lahko ocenijo, koliko alkohola je v različnih mešanicah. Polič (1998) 

razlaga, da so študentom, navajenim pitja, alkohol zmešali s sokom. Ocene mešanic so bile 

napačne, predvsem kadar je bilo v mešanicah več alkohola. S povečevanjem koncentracije 

alkohola v krvi pa so bile napake še večje. Pri pijačah, ki jih ljudje pogosto pijemo, poznamo 

količino alkohola, kar pa ne velja za neznane mešanice, kot je na primer bovla. Pri takih 

mešanicah se zmoti tudi popolnoma trezna oseba. 
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Pivce so poskušali naučiti prepoznavati, kolikšna je koncentracija alkohola v njihovem telesu, 

vendar so bili pri tem neuspešni. Ugotovili so, da se ljudje že ob nizki koncentraciji alkohola 

zavedajo vinjenosti. Na podlagi tega sklepajo, da je pitje alkohola možno prekiniti, preden čutno-

gibalne sposobnosti toliko upadejo, da voznik ni več sposoben za vožnjo (Polič, 1998). 

 

Le manjšina voznikov ob istem času vozi z veliko količino alkohola v krvi, vendar kljub temu 

velik delež voznikov vozi v času, ko je njihova koncentracija alkohola v krvi previsoka. V 

mnogih primerih je to storjeno iz nevednosti. Vse prepogosto pa vozniki sprašujejo, kolikšna 

količina alkohola je še varna za vožnjo, in običajno dobijo nekoristen odgovor. Če ni namen 

vlade, da popolnoma prepove pitje pred vožnjo, je bistveno, da se pripravi boljše smernice za 

večino ljudi, ki ne želijo biti nevarni na cesti, temveč bi radi nekaj znanja o tem, koliko še lahko 

razumno užijejo. Kot posledica poostrene zakonodaje zoper vožnjo pod vplivom alkohola se vse 

več vlad in prostovoljnih organizacij zaveda, da je potrebno izobraziti pivce o potencialnih 

nevarnostih zmernih količin pijač (Denney, 1986). 

 

 

Slika 2: Poklicni vozniki in pijača (Žlender, 1996) 
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Vozniki v vozilih na sliki so bili poklicni vozniki in so zato verjetno boljši od večine običajnih 

voznikov. Vendar po treh kozarcih pijače niso mogli več varno voziti, po petih kozarcih pijače pa 

so izgubili sposobnost jasnega mišljenja, zaznave in nadzora vozila (Polič, 2007, v Shinar, 1978). 

 

 

 

2.3 UČINKI ALKOHOLA NA VOZNIKA PRI RAZLIČNIH 

KONCENTRACIJAH  

 

Alkohol ima pri različnih koncentracijah različne učinke na voznika in njegove sposobnosti za 

vožnjo
1
: 

 

0,2 g/kg (0,10 mg/l) 

 Težave pri opazovanju premikajočih se luči. 

 Slabša sposobnost ocenjevanja razdalje. 

 

0,3 g/kg (0,14 mg/l) 

 Zmanjša se sposobnost globinskega zaznavanja, posledično pa izberemo premajhno 

varnostno razdaljo. 

 Zmanjša se samokontrola, prav tako pa upade kritičnost do lastnega ravnanja. Zavore 

popustijo, zato se pojavi pripravljenost na tveganje, oseba pa lahko postane tudi 

agresivna. 

 

                                                 
1
 Viri: Auer (2002), Veselinović (1982), 

http://www.cpk.si/?lng=slo&vie=cnt&gr1=upoKot&gr2=upoInf&id=2007010518165888, 

http://www.vozimo-pametno.si/index.php?option=com_content&task=view&id=334&Itemid=73 

 

http://www.cpk.si/?lng=slo&vie=cnt&gr1=upoKot&gr2=upoInf&id=2007010518165888
http://www.vozimo-pametno.si/index.php?option=com_content&task=view&id=334&Itemid=73
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0,5 g/kg (0,24 mg/l) 

 Objekti, ki jih vozniki opazujejo, se jim zdijo bolj oddaljeni, kot so v resnici. 

 Previsoka hitrost v ovinkih. 

 Zamujanje s spreminjanjem smeri – vozilo lahko hitro zanese. 

 Rdeča slepota – slabše zaznavanje rdeče luči na semaforju, zavornih luči predhodnega 

avtomobila, cestnih označb za ovire ipd. 

 Počasnejše preusmerjanje pogleda z enega predmeta na drugega. 

 Počasnejše odzivanje na svetlobne spremembe. Zasenčene luči lahko voznika začasno 

oslepijo. 

 Daljši reakcijski čas vpliva na pravočasnost ustavljanja. 

 Pojavijo se motnje ravnotežja, kar je še posebej nevarno za voznike enoslednih vozil. 

 

0,8 g/kg (0,48 mg/l) 

 Bistveno se zniža koncentracija. 

 Ostrina vida se zmanjša za 25 %. 

 Pojavi se ožanje vidnega polja oziroma tunelski vid. 

 Reakcijski čas se zmanjša za 35–50 %. 

 Pojavi se stanje evforije. 

 Voznik se ne kontrolira več in precenjuje svoje sposobnosti. 

 Bistveno se poslabšajo zmožnosti prostorske zaznave in ocene oddaljenosti vozil, ki se 

približujejo. 

 Voznik ne more več usmerjati pogleda. 
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1,0 g/kg 

 Zmanjša se sposobnost prilagajanja na hitre svetlobne spremembe. 

 Vidno polje se močno zoža, voznik pa težko razloči, ali kaj prihaja z leve ali z desne 

strani. 

 Zmanjša se sposobnost zaznavanja in ocenjevanja globine, zato je varnostna razdalja 

pogosto premajhna. Prav tako je zmanjšana pozornost. 

 Poveča se reakcijski čas, s tem pa se podaljša pot ustavljanja. Človek reagira prepozno, 

pogosto tudi napačno. 

 

1,0–1,5 g/kg  

 Intelektualne sposobnosti se poslabšajo.  

 Pojavijo se težave s koordinacijo gibanja, napake pri hoji in kretnjah se močno izražajo. 

 Pojavi se bruhanje, človek pa si želi ležati. 

 

1,5–2,5 g/kg  

  Motorično možgansko področje je prizadeto, zato je človek je nestabilen, pri hoji se maje 

in opoteka.  

 Prizadet je center za govor, zato človek požira glasove. 

 Kritičnost je zmanjšana, ohranjena pa sta logično mišljenje in orientacija. 

 Razpoloženje je evforično, človek je ekstrovertiran, pogosto eksplozivno reagira. 

 Človeku popustijo zavore, zato lahko postane nasilen in predrzen.  

 

2,5–3,5 g/kg  

 Človek težko in nejasno izgovarja besede. 

 Pojavi se dvojni vid, možne so tudi halucinacije.  

 Popolnoma je onemogočena objektivna ocena situacije.  

 Dihanje je oteženo, krvni pritisk upade, oslabi srčni utrip. Človek lahko pade v nezavest 

ali komo. 
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3,5–5 g/kg  

 Telesna temperatura je zelo nizka, zniža se sposobnost prilagajanja na zunanjo 

temperaturo, zato lahko človek pri tej stopnji alkoholiziranosti zmrzne.  

 Človek na zunanje dražljaje ne reagira, obliva ga hladen znoj. 

 Oseba ima razširjene zenice, ki slabo reagirajo na svetlobo.  

 V primeru globoke nezavesti se pogosto konča s smrtjo. 

 

Prijatelj (1992) poudarja, da alkohol že v majhnih količinah povzroči, da človeku popuščajo 

koncentracija in zavore. Človek postane pogumen. Pri vožnji je zelo pomembna človekova 

reakcija oziroma refleksni čas. To je čas, ki preteče od pojava nevarnosti do reakcije voznika. Pri 

treznem vozniku je refleksni čas približno 0,75 sekunde. Že pri manjših količinah alkohola pa se 

refleksni čas podaljša. Pri 0,8 g/kg alkohola v krvi traja okrog 1,25 sekunde. 

 

Rugelj (1984) tako opiše potek dogodkov pri vozniku v trenutku nevarnosti: 

1. Pojavi se nevarnost. 

2. Voznik opazi nevarnost. 

3. Vidni center v možganih presodi nevarnost. 

4. Intelektualni center v možganih sklene, da se nevarnosti izogne z zaviranjem. 

5. Motorični centri možganov načrtujejo mišično akcijo zaviranja. 

6. Desna noga se umakne s pedala za plin. 

7. Desna noga stopi na pedal zavore in pritisne nanj. 
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Hudolin (1989) navaja razlike v dolžini zaviranja pred začetkom zaviranja in pri zaustavljanju 

med treznim voznikom in voznikom, ki ima v krvi 0,8 g/kg: 

 

Tabela 1: Dolžina zaviranja pri različnih hitrostih treznega voznika in voznika z 0,8 g/kg 

alkohola v krvi (Hudolin, 1989) 

Hitrost v km/h 

Pred začetkom zaviranja Pred zaustavitvijo 

Normalni 

refleksni čas 

(0,75 s) 

1,25 s zamude 

pri 0,8 g/kg 

alkohola v krvi 

Normalno 
0,8 g/kg 

alkohola v krvi 

60 12 m 18 m 25 m 42 m 

80 16 m 25 m 57 m 66 m 

100 21 m 31 m 85 m 95 m 

120 25 m 37 m 118 m 130 m 

140 29 m 44 m 152 m 166 m 

160 33 m 55 m 197 m 219 m 

 

Fiziološki vidik delovanja alkohola na reakcijski čas so preučevali več let v vseh pomembnejših 

državah. Ugotovili so, da več kot je alkohola v krvi, dlje časa traja, da se človek odzove na 

nevarnost. Upočasnitev reakcijskega časa se lahko meri tudi z enostavnimi testi, kot je zlaganje 

otroških lego kock ali vstavljanje različnih oblik v ustrezne luknje. Ko je pri vožnji potrebno 

pritisniti na zavore, lahko nekaj dodatnih stotink sekunde, ki jih porabi voznik pod vplivom 

alkohola, pomeni razliko med tem, ali bo udeležen v nesreči ali pa se ji bo izognil (Denney, 

1986). 

 

Voznik mora zaznati prometne situacije, jih pravilno razumeti in predelati ter na podlagi tega 

ustrezno odreagirati. Na psihomotorične sposobnosti, brez katerih ne more učinkovito delovati, 

vplivajo številni dejavniki, kot so osebnostne lastnosti voznika, njegovo razpoloženje, 

zdravstveno stanje itd. Prav tako pa na vse te potrebne lastnosti negativno deluje alkohol 

(Arnerić, 2001). 
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2.4 RAZLOGI ZA VOŽNJO POD VPLIVOM ALKOHOLA 

 

Ljudje, ki vozijo pod vplivom alkohola, to počnejo zaradi različnih vzrokov, od psihosocialnih 

konstruktov, kot so stališča oziroma prepričanja, do nevrobioloških, kot je na primer zasvojenost 

z alkoholom (Rus – Makovec in Jakopič, 2010). 

 

Grebenc, Šabić in Kvaternik (2008) so v kvalitativnem delu raziskave ugotavljale razloge za 

vožnjo pod vplivom alkohola. Mladi so navedli naslednje razloge: zaupanje v lastne sposobnosti, 

želja po čim hitrejšem prihodu domov, želja po udobnem potovanju, kratka razdalja, ni bilo 

občutenja ovir ter splet okoliščin. 

 

V Ameriki so intervjuvali 186 oseb, ki so bile vsaj enkrat kaznovane zaradi vožnje pod vplivom 

alkohola. Na vprašanje, zakaj vozijo pod vplivom alkohola, jih je 121 odgovorilo, da so mislili, 

da lahko vozijo. Poleg tega odgovora so bili pogosti odgovori še: o tem sploh ni razmišljal/a, 

izguba nadzora nad samim seboj po pitju, nikogar drugega ni, ki bi lahko vozil namesto njega/nje 

in v redu bo, če bom vozil/a previdno (Wiliszowski, Murphy, Lacey in Jones, 1996). 

 

Stres spodbuja pitje alkoholnih pijač, prav tako pa prispeva k povečanemu tveganju med vožnjo. 

Človeka pred vsemi stresi ne moremo zaščititi, vendar urejeni odnosi, spoštovanje ter ustrezni 

dohodki prispevajo k boljšemu počutju, posledično pa tudi k prometni varnosti. Cosper in 

Mozersky (1968, v Polič, 2007) pravita, da sta pitje in vožnja pogosto povezana. Po njunem 

mnenju je možno napovedati pojav vožnje pod vplivom alkohola pri določenih posameznikih. 

Predvsem so ogroženi mlajši moški, ki pogosto spijejo večje količine alkohola, imajo agresivno 

dispozicijo in so brez socialnih spretnosti za izražanje jeze in obvladovanje stresa. Tak 

posameznik pod vplivom stresa ne uspe obvladati situacije, stres pa lahko doživlja kot izgubo 

osebnega nadzora. Vozilo in alkohol uporabi kot nadomestna sredstva, pa čeprav so neustrezna. 

Posledično razvije pričakovanja, da alkohol in vožnja učinkovito znižujeta napetosti in druga 

negativna razpoloženja. Občutek osebne moči in nadzora se lahko poveča, vedenje pa je 

neprimerno in ni usmerjeno k reševanju problema. 
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2.5 POGOSTOST VOŽNJE POD VPLIVOM ALKOHOLA 

 

Pogostost vožnje pod vplivom alkohola ugotavljajo na podlagi števila prometnih nesreč, v katerih 

so udeleženi alkoholizirani vozniki in na podlagi rezultatov akcij ali javnomnenjskih raziskav 

(Supe, 2002).  

 

V letu 1990 sta policija in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije 

pripravila veliko akcijo »Alkohol? Ne, hvala!«, v kateri so preverili več kot 73.000 voznikov. 

Ustavili in preverili so samo tiste, ki so naredili prometni prekršek, in sicer vožnjo v rdečo luč, 

prehitro vožnjo, neuporaba varnostnega pasu in nevarno prehitevanje. 19,3 % voznikov je imelo 

alkohol v izdihanem zraku, kar 5,8 % pa je bilo vseh alkoholiziranih voznikov, ki so imeli v krvi 

več kot 0,5 g/kg alkohola. Delež alkoholiziranih voznikov pa se je ob večerih vikendov zelo 

povečal. Kar 58 % vseh vinjenih voznikov, ki so bili preizkušeni, je vozilo ob koncu tedna, v tem 

času pa je bilo bistveno več prometnih nesreč. Ugotovili so, da je imelo več kot 60 % 

poškodovanih udeležencev koncentracijo alkohola nad 0,5ag/kg. Delež vinjenih voznikov je bil 

večji med 21. in 4. uro, saj je bilo v tem času več kot 10a% voznikov, ki so bili ustavljeni zaradi 

prekrška, pod vplivom alkohola. V mestih se je ta delež še povečal, saj je med 23. in 3. uro vsak 

tretji voznik, ki je bil preizkušen, vozil pod vplivom alkohola. Glede na starost vinjenih voznikov 

je izstopala skupina do 16 let, v kateri je bilo 7,8 % vinjenih med vsemi preizkušenimi, ter 

skupina od 55 do 59 let s 7,2 % vinjenih voznikov. Glede na spol je bilo 5,8 % vinjenih moških 

in 2 % vinjenih žensk (Žlender in Šefman, 1993). 

 

V letih 1995 in 1996 je bila izvedena mednarodna raziskava SARTRE 2. Ugotovili so, da so 

slovenski vozniki med tistimi, ki najpogosteje vozijo pod vplivom alkohola, saj je 18,1 % 

voznikov odgovorilo, da so v zadnjem tednu vozili s previsoko količino alkohola v krvi (Rainer, 

1998, v Supe, 2002). 

 

Grebenc, Šabić in Kvaternik (2008) so v svoji raziskavi med drugim ugotavljale tudi pogostost 

pojava tvegane vožnje med mladimi, predvsem ko gre za uporabo alkohola in drog. Med 1.541 

dijaki, starimi med 15 in 23 let, jih 42,5 % vsaj nekajkrat na mesec vozi pod vplivom alkohola in 

5,7 % pod vplivom drog. Večina mladih je najpogosteje udeležena v prometu pod vplivom 
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alkohola 1–4-krat na mesec, takih voznikov pa je kar 10,3 %. 145 dijakov vozi motorna vozila 

brez izpita, od tega pa jih 47 % vozi pod vplivom dovoljenih ali nedovoljenih drog vsaj 1–4-krat 

na mesec. 

 

V statistiki Ministrstva za notranje zadeve
2
 lahko zasledimo, da je bilo leta 2007 odrejenih 

384.591 alkotestov, od tega jih je bilo pozitivnih 27.934 (7,2 %), leta 2008 pa so odredili 405.975 

alkotestov, 23.745 oziroma 5,8 % jih je bilo pozitivnih V letu 2009 je bilo odrejenih 413.094 

preizkusov z alkotestom, od tega jih je bilo 20.242 (4,9a%) pozitivnih. V letu 2010 pa so policisti 

odredili 404.917 alkotestov, pozitivnih jih je bilo 19.064 (4,7 %). 

 

V Sloveniji se zelo veliko voznikov odloči za vožnjo vozila pod vplivom alkohola. Na podlagi 

rezultatov akcij in raziskav Supe (2002) sklepa, da je vsak peti voznik v cestnem prometu pred 

vožnjo popil alkoholno pijačo. Toleranca do vožnje pod vplivom alkohola je visoka, saj se na to 

gleda kot na manjši prekršek, ki se lahko zgodi vsakemu vozniku. Vožnjo pod vplivom alkohola 

primerjamo s prehitro vožnjo ter s tem, da ne prižgemo luči ali ne vključimo smernika ipd. 

 

Kunstler (2001) pravi, da se je po uveljavitvi novega zakona o varnosti cestnega prometa 

zmanjšalo število voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola, ni pa bistvenih sprememb pri 

povzročiteljih prometnih nesreč s hudimi in najhujšimi posledicami. Približno četrtina voznikov 

povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je pod vplivom alkohola. Vsebnost alkohola v 

krvi povzročiteljev prometnih nesreč se je povečala in presega vrednost 1,6 g/kg. Tudi Supe 

(2002) pravi, da se število alkoholiziranih povzročiteljev nesreč zmanjšuje od uveljavitve zakona 

leta 1998, ki je zaostril kaznovalno politiko do vožnje pod vplivom alkohola. Prav tako se strinja, 

da se povečuje povprečna stopnja alkoholiziranosti voznikov, ki je tistega leta znašala okrog 

1,7ag/kg. Sklepata, da vozniki vedno pogosteje upoštevajo zakonsko določene meje pri pitju 

alkohola, vozniki, ki se alkoholu ne morejo odpovedati, pa še vedno ostajajo del cestnega 

prometa. 

 

Občasni pivci pomenijo večje tveganje v prometu, saj so pogosteje udeleženi v prometnih 

prekrških kot redni pivci. Kronični pivci so pogosto na robu socialno–ekonomskega propada, 

                                                 
2
 Vir: http://www.policija.si/index.php/statistika- 

http://www.policija.si/index.php/statistika-
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pogosto nimajo lastnega avtomobila, redkeje so poklicni vozniki, posledično pa predstavljajo 

manjšo nevarnost za ostale udeležence v prometu. Voznik alkoholik si skozi leta pridobi mnoge 

izkušnje z vožnjo pod vplivom alkohola in temu prilagodi ravnanje, njegova glavna skrb pri tem 

pa je, da se izogne nevarnostim ter kontrolam policije, zato vozi počasneje in previdneje. 

Nealkoholik pa se pod vplivom alkohola vede ravno nasprotno, saj si upa tvegati tudi tam, kjer 

trezen ne bi nikoli. Po drugi strani pa se bo voznik alkoholik, ki vozi pod vplivom alkohola, prej 

odločil za vožnjo pod vplivom alkohola kot pa nealkoholik. Bilban (2004) pravi, da alkoholik, ki 

abstinira, ne more voziti zaradi psihosomatskih sprememb, do katerih pride zaradi abstinence. 

Pod vplivom alkohola njegova vožnja pomeni nevarnost tako zanj kot za ostale udeležence v 

prometu, zato voznik alkoholik ni sposoben voziti motornega vozila. 

  

Tudi Ramovš (1991) pravi, da je zmerni pivec zelo nevaren v prometu, če je le rahlo vinjen, saj 

postane drzen in nepreviden ter ima močno podaljšan reakcijski čas, zato v nevarnih situacijah ne 

more pravočasno ukrepati. Alkoholiki pa so vplivu alkohola prilagojeni, zato morda niso tako 

drzni in neprevidni, temveč nasprotno, saj vozijo v večnem strahu, da jim odvzamejo vozniško 

dovoljenje. Njihove sposobnosti so okrnjene, zato prav tako ne morejo ukrepati v nevarnejših 

trenutkih. Trezen alkoholik je ponavadi še bolj nemiren, raztresen, tresejo se mu roke in podobno, 

zato ni nič manj nevaren pri vožnji kot v vinjenem stanju. 

 

Rus – Makovec in Jakopič (2010) se prav tako strinjata, da uživanje alkohola pri občasnih pivcih 

povzroča večje tveganje za nezgodo kot pri rednih pivcih. Odvisnik lahko razvije prilagoditve 

živčevja, ob dolgoletni vožnji pa razvije tudi model vožnje pod vplivom alkohola, ki ne vzbuja 

pozornosti policije (npr. počasnejša in previdnejša vožnja). Zasvojeni vozniki imajo lahko v 

treznem stanju manjše zmogljivosti za vožnjo. Po njunem mnenju na sposobnost za vožnjo bolj 

vpliva akutna zastrupitev z alkoholom kot pa odvisnost, čeprav je pri odvisnosti potrebno 

upoštevati fiziološke in psihosocialne spremembe. Ne glede na vse to pa zasvojeni voznik v 

prometu pomeni tveganje in ni zmožen varno voziti. 

 

Že v devetdesetih letih so z raziskavo ugotovili, da kazen voznika alkoholika ne odvrne od 

ponovne vožnje pod vplivom alkohola. Od 161 alkoholikov, ki so bili vključeni v raziskavo, so 

53 alkoholikom odvzeli vozniško dovoljenje vsaj dvakrat. V času, ko jim je bilo odvzeto 
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vozniško dovoljenje, je 31 voznikov vozilo vinjenih, po vrnitvi vozniškega dovoljenja in/ali kazni 

pa jih je 90 še vozilo pod vplivom alkohola (Žlender in Šefman, 1993). 

 

 

 

2.6 ALKOHOL KOT VZROK ZA PROMETNO NESREČO 

 

Do prihoda industrijske revolucije ter proizvodnje motornih vozil v drugi polovici devetnajstega 

stoletja pivec navadno ni predstavljal velike nevarnosti za skupnost zunaj svojega lastnega 

družinskega kroga. Razvoj prevoznih sredstev na motorni pogon je povzročil, da so vinjene osebe 

postale nevarnejše za okolico. Na žalost se kljub napredkom v oblikovanju opreme in vozil ne da 

odstraniti človeškega elementa, ki prispeva k prevelikemu številu prometnih nesreč (Denney, 

1986). 

 

Upad vozniških sposobnosti pod vplivom alkohola je pomemben dejavnik tveganja in vzrok za 

prometne nesreče (Lovrečič, 2004). Vožnja pod vplivom alkohola je eden izmed najpogostejših 

vzrokov za prometno nesrečo (Supe, 2002). 

 

Vloga alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč ni povsem jasna. Podatki o 

alkoholiziranosti se v opis nesreče zapišejo šele po opravljenih analizah krvi in telesnih tekočin. 

Učinek alkohola ne spada med glavne dejavnike, temveč se ga uvršča med spremljevalne 

dejavnike. V primeru, da voznik vozi pod vplivom alkohola in zavije na nasprotni pas, je vzrok 

prometne nesreče vožnja po napačni strani, alkoholiziranost pa je le spremljevalni dejavnik. 

Težko je namreč dokazati, ali je alkoholiziranost vzrok za tako početje. Analize Ministrstva za 

notranje zadeve so pokazale, da so za prometne nesreče s smrtnim izidom ali s hudimi telesnimi 

poškodbami pogosto krivi alkoholizirani vozniki (Žlender, 2007). 

 

V desetih mesecih leta 1991 je bilo med 1.193 povzročitelji prometnih nesreč z mrtvimi in 

telesno poškodovanimi 273 voznikov s koncentracijo 0,0 do 0,5 g/kg, 299 s koncentracijo od 0,5 

do 1,3ag/kg, 507 s koncentracijo od 1,3 do 3,5 g/kg in 113 nad 2,5 g/kg alkohola v krvi. Od 
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skupnega števila povzročiteljev 4.522 jih je bilo kar 920 oziroma 20,3 % pod vplivom alkohola, 

od tega 621 s koncentracijo nad 1,3 g/kg ali 66,8 % povzročiteljev, za katere so ugotovili, da so 

pod vplivom alkohola (Žlender in Šefman, 1993). 

 

Od januarja do junija leta 1991 je zaradi vožnje pod vplivom alkohola povzročilo prometno 

nesrečo 43 žensk in kar 801 moški. Prometni prekršek je pod vplivom alkohola naredilo 15 žensk 

in 442 moških. Več kot 3 g/kg alkohola v krvi je imelo 44 moških in 1 ženska. Balažic (1993) 

ugotavlja, da so ženske bolj disciplinirane kot moški in vozijo trezne ali pa jih policija obravnava 

milejše. 

 

Leta 1999 je na slovenskih cestah umrlo 334 ljudi, od tega jih je 22 % ali 74 umrlo zaradi 

alkohola, saj je povzročitelj nesreče vozil v vinjenem stanju (Kunstler, 2001).  

 

V istem letu so analizirali 1.463 zapisnikov o prometnih nesrečah. Glede na starost so 

prevladovali vozniki stari od 20 do 24 let, 53 % jih je bilo pod vplivom alkohola. Mlajši vozniki 

so imeli v večini primerov v krvi med 0,5 g/kg do 2,0 g/kg alkohola, vozniki, starejši od 30 let, pa 

so imeli večinoma od 1,1 g/kg do več kot 2,0 g/kg alkohola. Najmanj samokritični vozniki, ki so 

bili pod vplivom alkohola, so bili stari od 45 do 59 let. Mejo popolne nesposobnosti za 

upravljanje vozil so najpogosteje presegli vozniki, stari med 45 in 49 let. Voznikov pod vplivom 

alkohola s koncentracijo alkohola več kot 3,0 g/kg je bilo 19. V prometnih nesrečah je bilo 

udeleženih 15 % voznic, tretjina teh voznic je imela v krvi več kot dovoljeno koncentracijo 

alkohola. V 65 % prometnih nesreč, pri katerih je nastala samo materialna škoda, so bili 

udeleženi vozniki z več kot zakonsko dovoljeno koncentracijo alkohola v krvi. Delež treznih 

voznikov v prometnih nesrečah s poškodovanimi udeleženci v prometu je bil več kot 45 %. 

Prometne nesreče z umrlimi udeleženci v prometu so v več kot 60 % povzročali trezni vozniki 

(Alibegović, Balažic in Ermenc, 2001). 

 

V letu 2002 je bilo po podatkih policije v Sloveniji od 40.427 povzročiteljev cestno prometnih 

nesreč 9,15 % alkoholiziranih. V letu 2003 pa je bilo od 41.014 povzročiteljev cestno prometnih 

nesreč 9,61 % alkoholiziranih (Bilban, 2004). 
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V letu 2004 je bil alkohol kot sekundarni vzrok (za osnovni vzrok se od leta 1994 beleži 

neprilagojena hitrost, nepravilno prehitevanje, izsiljevanje ipd.) za prometno nesrečo zabeležen 

pri 38,3 % vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom, pri 23,9 % vseh prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo, pri 10 % vseh prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo in pri 7,6 % vseh 

prometnih nesreč z materialno škodo (Židanik, 2001). 

 

Leta 2007 je prometne nesreče povzročilo 12,1 % alkoholiziranih voznikov, kar 38,4 % 

alkoholiziranih voznikov je povzročilo prometne nesreče s smrtnim izidom. V letu 2008 je bilo 

12,6 % alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, za prometne nesreče s smrtnim izidoma 

pa je bilo odgovornih 30,3 % alkoholiziranih voznikov. Leta 2009 je bilo alkoholiziranih 

povzročiteljev prometnih nesreč 12,3 %, od tega je bilo kar 30,0a% povzročiteljev prometnih 

nesreč s smrtnim izidom. Leta 2010 pa je bilo alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč 

10,1 %, prometne nesreče s smrtnim izidom pa je povzročilo 30,3 % alkoholiziranih voznikov. 

Povprečna stopnja alkohola v krvi pa je v vseh letih enaka (1,5ag/kg). V letu 2010 je na 

slovenskih cestah umrlo 138 ljudi, kar je 18a% manj kot leta 2009 in najmanj v zgodovini 

Slovenije. Na milijon prebivalcev je tako lani umrlo 67 ljudi, kar nas prvič doslej uvršča v 

sredino evropskega povprečja, medtem ko smo bili leta 2009 s 171 smrtnimi žrtvami oziroma 85 

ljudmi na milijon prebivalcev na robu povprečja
3
. 

 

Največje število cestno prometnih nesreč povzročijo vozniki pri koncentraciji alkohola v krvi 

okrog 1 g/kg. Refleksi so trikrat počasnejši, kot je normalno. Ta upočasnjenost odzivanja je 

glavni vzrok prometnih nesreč, še posebej v mestnem prometu (Bilban, 2004). 

 

Prisotnost alkohola v krvi poveča možnost za nastanek nesreče ali napake pri uporabi 

kakršnihkoli strojev. Rezultati različnih raziskav kažejo, da obstaja pomembna povezava med 

koncentracijo alkohola v krvi in verjetnostjo za nastanek prometne nesreče. Večja kot je 

koncentracija alkohola v krvi, večja je možnost za nastanek prometne nesreče. Nagnjenost k 

prometnim nesrečam je do koncentracije 0,5 g/kg alkohola majhna, pri 0,6 g/kg se podvoji, pri 

1,5 g/kg pa se poveča kar za 25-krat (Denney, 1986). 

 

                                                 
3
 Vir:  http://www.policija.si/index.php/statistika- 

http://www.policija.si/index.php/statistika/prometna-varnost
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Tabela 2: Koncentracija alkohola v krvi in možnost za nastanek prometne nesreče (Polič, 

2007, v Evans, 1991) 

Koncentracija 

alkohola v g/kg 

Verjetnost za nastanek 

prometne nesreče 

0 1 

0,01–0,49 0,88 

0,5–0,99 1,98 

1,0–1,49 10,1 

1,5–1,99 31,9 

≥ 2,00 40,9 

 

Tudi študije primerov, izvedene v ZDA leta 1964, so pokazale, da so vozniki, ki so pred vožnjo 

zaužili alkohol, pod večjim tveganjem za vpletenost v prometni nesreči kot tisti, ki vozijo trezni, 

tveganje pa narašča sorazmerno s koncentracijo alkohola. Ti rezultati so predstavljali osnovo za 

določitev pravnih omejitev alkohola v krvi v mnogih državah po svetu na 0,8 g/kg. Ponovne 

analize podatkov pa so pokazale, da so tveganja, povezana z nižjo stopnjo koncentracije alkohola 

v krvi večja, kot so sprva mislili. Te informacije, skupaj z ugotovitvami vedenjske in 

eksperimentalne študije, so pripomogle k temu, da so mnoge države zmanjšale dovoljeno 

koncentracijo alkohola v krvi na 0,5 g/kg. Študija primera, ki je potekala v ZDA v Kaliforniji in 

na Floridi in je vključevala 14.985 voznikov, je ugotovila, da se tveganje vpletenosti v prometno 

nesrečo znatno poveča pri koncentraciji alkohola 0,5 g/kg (Road Safety Education and Research 

Briefing Note on Blood alcohol Levels, 2008). 

 

Nagnjenost k nesrečam je odvisna od starosti in izkušenj voznika, kljub temu pa Denney (1986) 

pravi, da meja 0,8pg/kg alkohola v krvi nikakor ni »varna«, saj imajo vozniki pri tej koncentraciji 

alkohola veliko večjo možnost, da bodo udeleženi v prometni nesreči, kot pa s koncentracijo 

alkohola v krvi pod 0,5 g/kg. 
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2.7 ALKOHOL IN PREŽIVETJE 

 

Splošni vtis je, da prisotnost alkohola zmanjša verjetnost poškodbe. To ustreza prepričanju, da so 

vinjene osebe bolj sproščene. Nekaj kliničnih študij je pokazalo na podporo tega mnenja (Waller, 

1987; Anderson in Viano, 1987, v Evans, 2004). Na splošno so te študije spremljale napredek 

skupin vinjenih in treznih hospitaliziranih pacientov med zdravljenjem s podobnimi poškodbami. 

Ugotovljeno je bilo, da je pri vinjenih pacientih višja stopnja okrevanja ali preživetja. Te študije 

so bile metodološko pomanjkljive v tem, da je raziskovani faktor, in sicer alkohol, igral ključno 

vlogo pri izbiri subjekta. Če alkohol povečuje verjetnost smrti na kraju nesreče, potem so bili 

subjekti, katerih poškodbe so se končale s smrtnim izidom zaradi uživanja alkohola, izključeni iz 

primerjave v bolnišničnih testih. Namesto da bi preučile, kako alkohol vpliva na tveganje za 

poškodbe, take študije preučujejo sekundarne in nepomembne podrobnosti. Dejstvo je, da alkohol 

ne vpliva bistveno na zmanjšanje poškodbe. 

 

Prva študija, ki je dejansko proučevala vpliv alkohola na preživetje v prometni nesreči, je 

pokazala, da je verjetnost preživetja pri treznem vozniku skoraj 4-krat večja kot pri vozniku pod 

vplivom alkohola v primerljivih prometnih nesrečah. Ugotovili so, da debelost povečuje tveganje 

za smrt in resne poškodbe v prometnih nesrečah. Dodatni dokaz, da alkohol povečuje tveganje za 

poškodbe, je ugotovitev, da je lahko pri vinjeni osebi večje tveganje takojšnje smrti zaradi večje 

ranljivosti in posledično krajšega časa na voljo za nujno medicinsko intervencijo. Alkohol prav 

tako povečuje stopnjo travmatičnih poškodb možganov pri žrtvah v prometnih nesrečah (prav 

tam). 

 

Različne analize prometnih nesreč kažejo, da so ženske, starejši in vinjeni vozniki tisti del 

populacije, pri kateri je verjetnost smrtnega izida v prometnih nesrečah večja. Pri koncentraciji 

0,8 g/kg alkohola v krvi se tveganje za smrt v prometni nesreči poveča za 73 %. Vozniki, s 

koncentracijo alkohola 1,7 g/kg (povprečje pri smrtno poškodovanih voznikih pod vplivom 

alkohola), pa imajo 2,5-krat večje tveganje za smrt kot trezni vozniki (prav tam).  
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2.8 ZAKONI, POVEZANI Z ALKOHOLOM 

 

Trenutno je v veljavi Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP). Kot je navedeno v Uradnem 

listu RS (št. 56, 6. 6. 2008), 130. člen ZVCP določa, da v cestnem prometu ne smejo imeti 

alkohola v organizmu poklicni vozniki med delovnim časom, kandidati za voznika med učenjem 

vožnje, učitelji vožnje med delom, spremljevalci, vozniki začetniki, vozniki avtobusov, tovornih 

vozil in priklopnikov ter vozniki, ki prevažajo skupino otrok. Ostali vozniki imajo lahko do 

vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola na liter 

izdihanega zraka, če njihovo vedenje ne kaže nezanesljivost v cestnem prometu. V nasprotnem 

primeru lahko voznik dobi kazen najmanj 180,00 evrov in 3 kazenske točke. Večja kot je 

koncentracija alkohola v krvi, večja je tudi kazen. Za voznike, ki v krvi sploh ne smejo imeti 

alkohola, pa so kazni še strožje. S 135. členom ZVCP pa je določeno, da voznik, ki ima v krvi 

več kot 1,1 g/kg alkohola ali je vozil pod vplivom prepovedanih drog in je povzročil prometno 

nesrečo, dobi denarno kazen, hkrati pa mu odvzamejo prometno dovoljenje. 

 

S 1. 4. 2011 je v veljavo stopil Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur. l. RS, št. 109, 

3.a12. 2010), uporabljati pa se bo začel 1. julija 2011. Spremembe zakona so predvsem v višini 

kazni, le-te so se poostrile za najmanj 50 odstotkov. Najnižja kazen za vožnjo pod vplivom 

alkohola je za voznike amaterje po novem zakonu 300,00 evrov in 4 kazenske točke. V primeru, 

da ima voznik v krvi več kot 1,1 g/kg alkohola, bo kaznovan z denarno kaznijo 1.200,00 evrov in 

18 kazenskih točk, to pomeni, da mu odvzamejo vozniško dovoljenje. Enaka kazen je tudi pri 

odklonitvi preizkusa alkoholiziranosti, za vse voznike zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih 

drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ter za povzročitev prometne nesreče 

zaradi vožnje pod vplivom alkohola. 

 

Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola so pri nas nižje kot v sosednjih državah. Kot navajajo na 

internetnih straneh
4
 lahko dobi voznik na Hrvaškem, ki ima v krvi nad 0,5 g/kg alkohola, kazen 

od 700 do 15.000 HRK (100,00 do 2000,00 €) ali 60 dni zapora. V Avstriji je kazen za 

                                                 
4
 Vir: http://www.amzs.si/default.asp?podrocje=7&drzava=14&info=3, 

www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/sklepi/seje_vlade/94.../94sv15.doc 

http://www.amzs.si/default.asp?podrocje=7&drzava=14&info=3
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/sklepi/seje_vlade/94.../94sv15.doc
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alkoholiziranega voznika od 218,00 do 5800,00 evrov, pri tem pa je potrebno upoštevati, da 

nimajo možnosti plačila polovične kazni v določenem časovnem obdobju. V Italiji dobi voznik, 

ki ima v krvi od 0,5 do 0,8 g/kg alkohola kazen od 500,00 do 2000,00 evrov, hkrati pa mu 

odvzamejo vozniško dovoljenje za tri do šest mesecev. Pri koncentraciji nad 1,5 g/kg alkohola v 

krvi pa je kazen od 1500,00 do 6000,00 evrov, vozniško dovoljenje vozniku odvzamejo za 1 do 2 

leti, odredijo zaporno kazen za 3 do 12 mesecev ter odvzamejo vozilo. Na Madžarskem pa je 

kazen za vožnjo pod vplivom alkohola minimalno 100.000 HUF (približno 400 evrov). 

 

Visoke denarne kazni, začasni odvzem vozniškega dovoljenja ali zaporna kazen so le delno 

učinkoviti pri preprečevanju ponovne vožnje pod vplivom alkohola. Učinki teh kazni so 

kratkotrajni, zato jih morajo spremljati izobraževanje, svetovanje ali terapevtski program. Pregled 

46 raziskav o vplivu odvzema vozniških dovoljenj je pokazal, da se je število prometnih nesreč 

povezanih z alkoholom zmanjšalo za 5 %, število prometnih nesreč s smrtnim izidom pa se je 

zmanjšalo kar za 26 % (Anderson in Baumerg, 2006). 

 

Glede na znanje o učinkih alkohola pri različnih koncentracijah in na to, da vsaka merljiva 

količina alkohola škoduje nekaterim, z vožnjo povezanim, funkcijam, je po mnenju Shinarja 

(2007, v Road Safety Education and Research Briefing Note on Blood alcohol Levels, 2008) 

presenetljivo, da je večina držav pripravljenih prenašati višje koncentracije alkohola kot 0,0 g/kg. 

To je zato, ker je zakonsko določena raven alkohola politična odločitev, ki temelji na dogovoru 

med javnostjo in alkoholno industrijo, in ni nujno strogo varnostna odločitev. 
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2.9 VPLIV SPREMEMBE ZAKONODAJE NA SPREMEMBO ODNOSA DO 

VOŽNJE POD VPLIVOM ALKOHOLA 

 

Hribernik (1994) pravi, da se samo z zakonsko prisilo ne da doseči večjega učinka, kar dokazuje 

z rezultati akcije »Alkohol? Ne, hvala!«, saj je kljub temu, da je bila akcija oglaševanja v 

medijih, skoraj petina preizkušenih voznikov upravljala motorno vozilo pod vplivom alkohola. 

Poleg tega pravi, da so mnoge države (npr. skandinavske države) poskušale omejiti negativni 

vpliv alkohola na cestno prometno varnost z nižanjem meje dovoljene količine alkohola v krvi, 

vlaganjem napora v vzgojo in izobraževanje in povečevanjem represivne vloge formalne socialne 

kontrole, druge države (večina bivših vzhodnoevropskih socialističnih držav) pa so celo povsem 

prepovedale prisotnost alkohola v prometu, vendar nobena pri tem ni uspela doseči bistvene 

razlike. Zakoreninjene vedenjske vzorce ni mogoče resneje spremeniti samo z zakonsko 

sprejetimi odločitvami. 

 

Supe (2002) navaja, da rezultati raziskave SARTRE 2 kažejo na vpliv zakonske odločitve na 

spremembo stališč voznikov. Odgovore so razdelili v tri skupine, glede na to, kako so anketiranci 

odgovarjali na vprašanje »Kolikšna naj bo dovoljena količina alkohola, s katero vozniki še lahko 

vozijo?« V eno skupino so razvrstili države, v katerih je dovoljena koncentracija 0,0 ali 0,2 g/kg, 

v drugo države, kjer je dovoljena koncentracija 0,5 g/kg, v tretjo pa so razvrstili države z 

dovoljeno koncentracijo 0,8 g/kg. V državah s prepovedjo vožnje pod vplivom alkohola, je več 

kot tri četrtine voznikov izjavilo, da voznik pred vožnjo ne bi smel piti alkoholnih pijač. V ostalih 

dveh skupinah pa je bilo takega menja le okrog 40 % voznikov. Hkrati pa je manj kot 8 % 

voznikov v državah z zakonsko prepovedano vožnjo pod vplivom alkohola mnenja, naj se 

dovoljena koncentracija alkohola v krvi poveča. Skoraj polovica slovenskih voznikov je podprla 

prepoved vožnje pod vplivom alkohola, manj kot 30 % voznikov pa je za znižanje dovoljene 

koncentracije. Okrog 20 % slovenskih voznikov želi, da ostane tako kot je in le dober procent 

voznikov je za zvišanje dovoljene koncentracije alkohola v krvi.  

 

Bilban (2004) pravi, da se da spremeniti zakoreninjene navade kot je vožnja pod vplivom 

alkohola. Tuji zgledi kažejo, da so v nekaterih državah kar za tretjino zmanjšali delež 
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cestnoprometnih nesreč pod vplivom alkohola po zaslugi ostrejše zakonodaje, znižane dovoljene 

meje koncentracije alkohola v krvi voznikov ter ustreznejše obravnave vinjenih voznikov v 

okviru zdravstvene selekcije. 

 

Zmanjšanje dovoljene koncentracije alkohola v krvi z 1 g/kg na 0,8 g/kg je spremljalo tudi znatno 

znižanje prometnih nesreč, povezanih z alkoholom. Vendar pa raziskave o nadaljnjem 

zmanjševanju dovoljene koncentracije na 0,5 g/kg niso pokazale pričakovanega upada prometnih 

nesreč povezanih z alkoholom (Road Safety Education and Research Briefing Note on Blood 

alcohol Levels, 2008). 

 

Po drugi strani pa Albalate (2006) sicer pravi, da je zniževanje dovoljene koncentracije alkohola 

v krvi v Evropi učinkovita politika, kljub temu pa to ne učinkuje na vse udeležence v prometu. 

Poleg tega je učinkovitost politike odvisna od spola, starosti in regije. 
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3. OBRAVNAVA ALKOHOLIZIRANIH VOZNIKOV 

 

Red je v prometu zelo pomemben za varnost. Tveganje je v prometu nenehno prisotno, kršenje 

prometnih predpisov pa ga zelo povečuje. Vinjenost za volanom predstavlja eno najnevarnejših 

oblik nediscipline v prometu in enega najpogosteje omenjanih vzrokov za prometne nesreče. 

Vzgoja voznikov, preverjanje njihove treznosti in kaznovanje tistih, ki vozijo pod vplivom 

alkohola, prav gotovo vpliva pozitivno na določeno populacijo. Kljub vsemu pa statistika kaže, 

da to ne učinkuje za voznike povratnike, ki vedno znova vozijo pod vplivom alkohola. V 

raziskavi so ugotovili, da kazen voznika alkoholika ne odvrne od ponovne vožnje pod vplivom 

alkohola (Jakopič, 1993). 

 

Ljudje, ki niso zasvojeni z alkoholom, lahko brez težav prenehajo z uživanjem alkohola, če je to 

norma vedenja, ki se ustrezno sankcionira. Ljudje, ki pa so zasvojeni z alkoholom in se ne 

zdravijo, pa uživanja alkohola večinoma ne morejo z lahkoto prekiniti oziroma ne uspejo obdržati 

nadzora nad časom in količino zaužitega alkohola (Rus-Makovec in Jakopič, 2010). 

 

Voznik alkoholik bo pogosteje vozil pod vplivom alkohola kot voznik, ki z alkoholom ni 

zasvojen. Sindrom odvisnosti od alkohola je po mnenju Jakopiča (1998) bolezen, zaradi katere je 

posameznik nesposoben za vožnjo. Vožnja pod vplivom alkohola pomeni začasno zdravstveno 

nesposobnost, hkrati pa je tudi kršitev predpisov. Vozniki alkoholiki pa so po mnenju Poliča 

trajno zdravstveno nesposobni za vožnjo, z uspešnim zdravljenjem pa se da to spremeniti. 

Raziskali so, kako učinkovito sodniki za prekrške obravnavajo voznike alkoholike, in ugotovili, 

da je pri njih učinkovitost le 7 %. Predlagal je, da bi povratnike napotili na ponovni zdravstveni 

pregled, da bi med njimi identificirali zasvojene z alkoholom. Za vožnjo bi bili ponovno sposobni 

po uspešni vključitvi v zdravljenje. 
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Uživanje alkohola povzroča mnoge psihične in socialne motnje, ki jih mednarodna klasifikacija 

definira na naslednji način: 

 

Tabela 3: Duševne in vedenjske motnje zaradi alkohola (Jakopič, 1998) 
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Ta klasifikacija velja v Sloveniji od leta 1998. Klasifikacija kaže na to, da je treba problem 

obravnavati širše, bolj etiološko, ne pa le izpostavljati bolnike, ki so zasvojeni z alkoholom. 

Jakopič (1998) pravi, da poleg odvisnosti kot motnjo upošteva vsakršno prekomerno uživanje 

alkohola. Tak pristop je usmerjen v reševanje problemov, ki so povezani s pitjem alkoholnih 

pijač. Avtor prav tako meni, da lahko probleme zaradi pitja alkoholnih pijač odpravimo le z 

omejevanjem uživanja alkohola. Samo s hudo represijo je možno zmanjšati motnje v prometu 

zaradi alkohola in posledično tudi v drugih sistemih, vendar s tem rešimo le del človeških stisk. 

Bolj učinkovita je ureditev, ki zasvojene z alkoholom usmerja v zdravljenje. 

 

Obravnavanje škodljivega uživanja alkohola kot motnje lahko pripomore k večji varnosti v 

cestnem prometu. Po mnenju Jakopiča (1998) je to posebna motnja, zaradi katere je voznik 

zdravstveno nesposoben za vožnjo. Vozniki, ki so vozniško dovoljenje izgubili zaradi škodljivega 

uživanja alkohola, ne bodo usmerjeni v zdravljenje. Če bodo želeli ponovno pridobiti vozniško 

dovoljenje, bodo morali priti na ponovni zdravniški pregled, da bodo preverili njihovo 

abstiniranje oziroma zmerno pitje. Za voznike, ki z alkoholom niso zasvojeni in so jih zalotili 

med vožnjo pod vplivom alkohola, bi bilo potrebno organizirati ustrezne reedukativne programe. 

Pogoj za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja bi bil uspešno opravljen program. 
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 Vožnja vozila v cestnem prometu z visoko koncentracijo alkohola v krvi je zelo nevarna. Takšen 

voznik predstavlja v cestnem prometu stalno grožnjo za vse udeležence v cestnem prometu, saj je 

verjetnost za povzročitev prometne nesreče zelo velika. Pri 1,6 g/kg alkohola v organizmu 

voznika se lahko z veliko verjetnostjo domneva, da ni ob naključni priložnosti spil kozarčka 

preveč, temveč da bolj ali manj redno uživa večje količine alkohola oziroma da je od alkohola 

odvisen in da s takim ravnanjem ne bo prenehal. Kunstler (2001) za take voznike predlaga 

popolno izključitev namesto začasne izključitve iz prometa. Takšen posameznik je do svojega 

stanja ponavadi nekritičen in praviloma ponavlja tovrstne kršitve, kar kaže na možnost določenih 

osebnostnih lastnosti, ki negativno vplivajo na varno udeležbo v cestnem prometu. V postopku 

ponovnega pridobivanja vozniškega dovoljenja ob usposobljenosti je potrebno preveriti tudi 

njegovo telesno in duševno sposobnost za voznika motornega vozila. 

 

Ocenjevanje sposobnosti za vožnjo poteka v Sloveniji na dveh stopnjah. Na prvi stopnji ocenjuje 

vozniško sposobnost kandidatov za voznike motornih vozil zdravnik specialist medicine dela, 

prometa in športa, v izjemnih primerih pa tudi zdravnik specialist splošne medicine. Specialist 

medicine dela na podlagi celotnega pregleda in izvidov poda mnenje o kandidatu za voznika 

oziroma vozniku (Bilban, 2009):  

 Voznik je zmožen za vožnjo v želeni kategoriji. 

 Voznik je zmožen za vožnjo z omejitvami: časovnimi (npr. za eno leto) ali drugimi (npr. z 

očali ali lečami, s prirejenim vozilom ipd.). 

 Voznik začasno ni zmožen za vožnjo (na primer v času po srčnem infarktu ipd.). 

 Voznik trajno ni zmožen za določene ali vse vozniške kategorije. 
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Bilban (2009) pravi, da ima kandidat ali voznik motornega vozila, ki je bil na prvi stopnji ocenjen 

kot nezmožen za vožnjo motornega vozila, 15 dni časa, da z ugovorom zahteva ponovni 

zdravstveni pregled pred posebno zdravniško komisijo. Poročevalec, ki na komisiji predstavi 

kandidata za voznika oziroma voznika, opravi poglobljen pregled pacienta ter celotne 

zdravstvene in druge (vozniške, kaznovalne in delovne) dokumentacije ter glede na patologijo 

pacienta predstavi ustreznemu specialistu. Ko poročevalec pridobi mnenje želenega specialista, 

na podlagi vseh rezultatov preiskav in mnenj (laboratorijske preiskave, ocena vidnih, slušnih 

zmogljivosti, mnenje psihologa, mnenje policije o kaznovanosti ipd.), poda predlog, ki ga 

predstavi komisiji. Komisija odloča na osnovi razprave o izvidih in mnenju poročevalca, v 

izjemnih primerih pa tudi ob prisotnosti pacienta. Njeno mnenje je dokončno. 

 

Pri svojem delu komisija sledi splošni doktrini ocenjevanja dela zmožnosti in zdravstvenim 

zahtevam, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za voznike in vozniki v cestnem prometu. Poleg 

natančnega osebnega pregleda zahteva mnenje upravnega organa o kaznovanosti oziroma 

odvzemu vozniškega dovoljenja in cestnoprometnih nezgodah. V vsakem primeru zahtevajo tudi 

preiskovančev osebni zdravstveni karton lečečega zdravnika. V diagnostiki pri postavljenemu 

sumu na zlorabo alkohola to ocenijo s standardnimi biokemičnimi testi, opravijo psihološko 

testiranje (testi inteligentnosti, test osebnosti in testi psihomotorične koordinacije, ...) in pregled 

specialista psihiatra – alkohologa. Na podlagi vseh se komisija odloča o trenutni vozniški 

zmožnosti (Bilban, prav tam). 

 

Prav zaradi povratništva so še posebej pozorni, ali ne gre za posameznike, ki so odvisni od 

alkohola in morda tudi od drugih psihoaktivnih snovi. V takih primerih se odločajo o negativnem 

mnenju z zahtevo po kontrolirani abstinenci – vključitev v proces zdravljenja odvisnosti z 

zahtevanim potrdilom terapevta. V primeru, da so izvidi ob kontrolnem pregledu negativni ob 

pozitivnem mnenju terapevta, se odločijo za 6-mesečno pozitivno mnenje in na podlagi nadaljnjih 

ugotovitev šele sčasoma za daljše obdobje (Bilban, prav tam). 

 

V raziskavi pred nekaj leti so ugotovili, da je med povratniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, kar 

63 % voznikov odvisnih od alkohola. Kaznovanje vinjenih voznikov pa je preprečilo povratništvo 

v raziskanem vzorcu odvisnih voznikov le pri 7 %. Splošne ocene pa kažejo, da kljub odvzemu 
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vozniškega dovoljenja z vožnjo nadaljuje 75 % voznikov. Poleg kaznovanja so zato morali 

oblikovati tudi terapevtske obravnave. Z različnimi obravnavami želijo spremeniti stališča ljudi 

do vožnje pod vplivom alkohola (Rus-Makovec in Jakopič, 2010). 

 

Bilban (2009) izpostavi problem, da se tisti, ki jim je prenehala veljavnost vozniškega dovoljenja, 

pojavijo kot prosilci te pravice pri kateremkoli pooblaščenem zdravniku, specialistu medicine 

dela, prometa in športa (ni regijske pripadnosti) in brez odločbe pravnega organa. Tako lahko 

zamolčijo pravi vzrok pregleda, saj se pojavljajo kot prvi prosilci oziroma iskalci vozniškega 

dovoljenja želenih kategorij. Predlaga, da bi morali zdravstveno selekcijo povratnikom oblikovati 

povsem drugače, in sicer naj bi bil povratnik prosilec vozniškega dovoljenja, ki mu je prenehalo 

veljati zaradi zdravstvenih razlogov, napoten v izbran regijski center z odločbo, na kateri bo jasno 

naveden vzrok prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Šele ustrezna ocena izvedenca, ki 

vključuje nujne specialiste, je porok, da se kandidata za voznika ustrezno oceni ter predlaga 

nujnost ustreznega zdravljenja in poda začasno ali trajno negativno mnenje ali pa pozitivno 

mnenje za določen čas.  

 

Sedaj se dogaja, da voznik, ki je vozil vinjen, pridobi po prenehanju veljavnosti vozniškega 

dovoljenja pozitivno mnenje, ne da bi izvedenec sploh posumil o vzroku prenehanja veljavnosti, 

kar tudi iz zdravstvenega kartona pogosto ni razvidno. Tak voznik se lahko po kratkem času brez 

vozniškega dovoljenja spet pojavi v vlogi voznika v cestnem prometu pod vplivom alkohola. V 

primeru ustrezne zdravstvene selekcije bi, po mnenju Bilbana (prav tam), takega voznika 

izključili iz cestnega prometa za toliko časa, dokler se ne bi ustrezno zdravil ali zagotovil 

kontrolirane abstinence oziroma dokler ne bi izvedenec tudi ob sodelovanju ustreznih specialistov 

ugotovil, da ima kandidat ustrezne telesne in duševne zmogljivosti za varno ponovno vključitev v 

cestni promet. S tem bi po njegovem mnenju prispevali k dvigu varnosti v cestnem prometu, 

hkrati pa bi prispevali k zmanjševanju problematike alkoholizma v družbi nasploh. 

 

Pri voznikih, ki vozijo pod vplivom alkohola in povzročijo prometno nesrečo, je treba najprej 

opraviti presejalni in diagnostični postopek. Vozniki, ki se jih prvič dobi pri vožnji pod vplivom 

alkohola, in ne kažejo vedenjskega vzorca zlorabe alkohola, potrebujejo drugačno obravnavo kot 

vozniki, pri katerih se ugotovi stanje tvegane rabe oziroma zlorabe alkohola. Tudi vozniki, pri 
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katerih se ugotovi odvisnost od alkohola, potrebujejo spet drugačno terapevtsko obravnavo – njih 

se usmeri v ustanove, ki so pooblaščene za zdravljenje odvisnosti od alkohola. Rus-Makovec in 

Jakopič (2010) pravita, da je potrebno vpeljati tako obravnavo vinjenih voznikov, ki bo z 

natančnim diagnostičnim postopkom čim bolj zanesljivo podala odgovor, ali je voznik odvisen od 

alkohola ali ne. Pri nas na tem področju še ni usklajenega dela, zato se lahko vinjene voznike le 

kaznuje. Po njunem mnenju bi bilo treba v izvedensko oceno usmeriti vsakega, ki ponovno krši 

predpis o treznosti pri vožnji. 

 

Izkazalo se je, da imajo obsojeni kršitelji zakona veliko problemov z uživanjem alkohola, ter 

druge probleme, ki pripomorejo k povečanemu tveganju za povzročitev prometne nesreče. Za ne-

odvisne voznike terapevtski programi potekajo nekaj srečanj s kognitivno-vedenjskimi 

tehnikami, motivacijskimi tehnikami v skupinah ter z izobraževanjem o učinkih alkohola na 

zdravje in vedenje. Za zdravljenje odvisnih kršiteljev pa so na voljo različne oblike zdravljenja, 

od ambulantnega podpornega programa do intenzivnih bolnišničnih programov. Del zdravljenja 

je terapija krepitve motivacije, ki je po nekaterih raziskavah zelo učinkovita. Ta terapija je 

usmerjena k zniževanju odpora do zdravljenja in h krepitvi motivacije za spremembo. 

Obiskovanje skupin Anonimnih alkoholikov je učinkovito samo v primeru kombiniranja s še 

kakšno drugo obliko strukturiranega zdravljenja kot na primer ambulantno psihiatrično oziroma 

psihoterapevtsko zdravljenje odvisnosti. Posebna skupina alkoholiziranih voznikov so 

mladostniki, pri katerih se je kot učinkovita izkazala zahteva po vožnji v treznem stanju. Pri 

mladostnikih se redkeje pojavi odvisnost od alkohola, pogosteje gre za tvegano ali škodljivo 

uživanje alkohola, kar pripomore k večjemu tveganju za nastanek prometne nesreče. 

Izobraževalni tipi programov, ki so osnovani na informacijah o učinkih alkohola, pri njih niso bili 

učinkoviti. Prav tako ni bilo učinkovito vključevanje mladih ljudi z vedenjskimi problemi v 

skupinske programe, ki so oblikovani za potrebe odraslih kršiteljev. Pri mladostnikih so se za 

učinkovite programe izkazali tisti, ki so temeljili na urjenju veščin kot je samonadzorovanje 

oziroma samoopazovanje. Prav tako pa so učinkovite kratke individualne obravnave tveganega 

vedenja (Rus-Makovec in Jakopič, 2010). 
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4. PREPREČEVANJE VOŽNJE POD VPLIVOM ALKOHOLA 

 

Vsako poškodbo in smrt zaradi vožnje pod vplivom alkohola se da preprečiti. Čeprav je delež 

prometnih nesreč, ki so nastale zaradi uživanja alkohola drastično upadel v zadnjih desetletjih, je 

še vedno preveč nesreč, ki bi jih bilo možno preprečiti. Kljub velikemu napredku pa vožnja pod 

vplivom alkohola ostaja resen problem, ki tragično vpliva na veliko žrtev letno. Vožnja pod 

vplivom alkohola je, tako kot večina drugih socialnih problemov, odporna na preproste rešitve. 

Vendar pa obstajajo številni ukrepi, s katerimi lahko vsak prispeva k zmanjšanju tega problema 

(Hanson, 1997–2001a). 

 

Hribernik (1994) navaja, da so se v Nemčiji odločili za brezplačne prevoze do zabaviščnih 

centrov in tako vsaj deloma poskusili zmanjšati tveganje in neposredni vpliv alkohola v cestnem 

prometu med mladimi. 

 

Žlender (1996) je predlagal spremembe stališč do pitja alkohola in vožnje pod vplivom alkohola 

z izobraževalnimi, vzgojnimi in propagandnimi akcijami. Po njegovem mnenju bi moral vsak 

posameznik vedeti, kako različne koncentracije alkohola v krvi vplivajo na varno udeleževanje v 

prometu. Poudarek pa bi moral biti na sprejetju stališča, da gre voznik lahko za volan le trezen. 

 

Žlender (prav tam) pravi, da so se v različnih državah redne in slučajne kontrole alkoholiziranosti 

voznikov izkazale kot učinkovite. Akcije, ki spodbujajo spremembo stališč, so učinkovitejše v 

kombinaciji z visokimi denarnimi kaznimi, kaznimi odvzema vozniškega dovoljenja za določeno 

obdobje, točkovanjem prekrškov ali s kaznimi zapora. Avtor je prav tako predlagal, da 

zavarovalnice ne bi smele plačevati škode zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Alkoholizirani 

povzročitelj prometne nesreče bi moral čutiti tudi finančne posledice. Voznike, ki so jih večkrat 

zalotili pri vožnji pod vplivom alkohola, bi bilo treba poslati na kontrolne zdravniške preglede, 

voznike alkoholike pa bi bilo treba usmerjati na zdravljenje. Ostale voznike bi bilo potrebno 

seznaniti z nevarnostmi vožnje pod vplivom alkohola. 
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Pirnat (2001) je v analizi statističnih podatkov s področja prometne varnosti na območju PU 

Celje, v obdobju 1996–1999 ugotovila, da med alkoholiziranimi vozniki prevladujejo ljudje, 

odvisni od alkohola. Po njenem mnenju bi bilo prav tako potrebno med vinjenimi vozniki 

identificirati odvisnike ter jih napotiti na zdravljenje. 

 

Zorec Karlovšek (2001) govori o primarnem, sekundarnem in terciarnem preprečevanju. Naloga 

primarnega preprečevanja je po njenem mnenju ločevanje uživanja alkohola in vožnje 

avtomobila. Primarno preprečevanje vodi v zmanjšanje porabe alkohola, pomembne pa so tudi 

aktivnosti in dejanja za večjo razpoložljivost drugih (alternativnih) prevoznih sredstev. S 

krajevno in časovno omejitvijo prodaje ter omejitvijo prodaje mlajšim osebam naj bi zmanjšali 

dostopnost alkoholnih pijač. K zmanjšani porabi alkohola naj bi vodilo zmanjševanje 

koncentracije alkohola v alkoholnih pijačah, boljša ponudba brezalkoholnih pijač ter omejeno 

reklamiranje alkoholnih pijač in s tem povezana promocija vedenjskih vzorcev. 

 

Sekundarno preprečevanje se pojavi takrat, ko sočasnost uživanja alkohola in možnost vožnje 

avtomobila že obstajata. Cilj sekundarnega preprečevanja je zmanjšanje udeležbe alkoholiziranih 

voznikov v cestnem prometu. K temu naj bi pripomogla stroga prometna zakonodaja in njeno 

dosledno izvajanje (Zorec Krlovšek, 2001): 

 zniževanje dovoljenih mejnih koncentracij (še posebej za mlade, neizkušene voznike, 

poklicne voznike), 

 pogostejše preverjanje alkoholiziranosti udeležencev v cestnem prometu (merjenje 

alkohola v izdihanem zraku), 

 izbira oblik vplivanja na odločitev voznika, da ne vozi v alkoholiziranem stanju (pred 

pitjem, po pitju), 

 določitev ali vnaprejšnja izbira voznika v skupini, ki ne bo uživala alkohola, 

 možnosti individualnega preverjanja koncentracije alkohola v izdihanem zraku, 

vgrajevanja ključavnic, ki ne dovolijo alkoholiziranemu vozniku, da bi prižgal in odpeljal 

avtomobil, 

 izgrajevanje socialnih norm družbe in odgovornosti tistega, ki ponudi alkoholno pijačo. 
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V okviru terciarnega preprečevanja pa potekajo prevzgojni programi za kršitelje nedovoljene 

vožnje pod vplivom alkohola, rešuje se problematika povratništva (Zorec Karlovšek, 2001). 

 

Polič (2007) se sprašuje, zakaj se z zakonskimi prepovedmi vožnje pod vplivom alkohola ne da 

doseči želenih rezultatov. Ugotavlja, da je vožnja pod vplivom alkohola globoko zakoreninjena 

navada, ki je odporna na kakršnekoli zakonske ukrepe. Poleg tega se med vožnjo pod vplivom 

alkohola pojavi neustrezen vzorec vedenja, ki vodi v prometno nesrečo. Nadzorovanje in 

kaznovanje prestopka pa voznikov ne odvračata od ponovne vožnje pod vplivom alkohola. 

 

Preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih substanc je težko izvedljivo 

zaradi mnogih socialnih pritiskov, ki spodbujajo uživanje alkohola. To nalogo prav tako otežuje 

pomanjkanje povratnih zvez med uživanjem alkohola in varno vožnjo. Voznik bo lahko 

velikokrat vozil pod vplivom alkohola, ne da bi ga ustavili policisti, zato ne bo pridobil 

negativnih izkušenj z alkoholom, vožnjo in nevarnostjo obenem. Za uspešno preprečevanje 

vožnje pod vplivom alkohola bi morali ukrepati na različnih področjih (Polič, 2007). 

 

V ZDA se je kot uspešen ukrep izkazalo posredovanje strežnega osebja. Gre za preventivno 

delovanje v pivski okolici z namenom zmanjševanja pojava vožnje pod vplivom alkohola. 

Natakar poleg postrežbe poskrbi, da stranka kasneje ne bo storila nič nezaželenega, kar lahko 

doseže z omejevanjem količine alkoholnih pijač ali s preprečevanjem vožnje pod vplivom 

alkohola. Osebje se mora izobraziti o fizioloških učinkih alkohola, prav tako pa se učijo taktik za 

ukvarjanje z osebami pod vplivom alkohola (npr. kako upočasniti uživanje alkoholnih pijač s 

počasnejšo postrežbo, ponudbo hrane ali nealkoholnih pijač (Polič, 2007; v Russ in Geller, 1987). 

 

V Ameriki so se sodišča izkazala učinkovita pri zmanjševanju kaznivega dejanja vožnje pod 

vplivom alkohola, saj obravnavajo problem ponovnih prestopnikov z odpravljanjem odvisnosti 

od alkohola. Stopnja ponovitve kaznivega dejanja ali neuspeh sodišč je zelo nizka. Avtomatski 

odvzem vozniškega dovoljenja je eden najučinkovitejših ukrepov za zmanjšanje vožnje pod 

vplivom alkohola, še bolj učinkovit pa je avtomatski odvzem vozniškega dovoljenja skupaj z 

obvezno zaporno kaznijo. Pomagajo tudi ukrepi, kot je zaseg ali odvzem registrskih tablic, zaseg 

vozila ter obveznost namestitve naprav, ki preprečujejo vinjenim osebam zagon vozila. K 
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preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola pripomore tudi izvajanje socialnih programov, ki 

popravljajo napačno dojemanje, da večina ljudi včasih vozi pod vplivom alkohola (Hanson, 

1999–2011a). 

 

Znižanje dovoljene koncentracije na 0,5 g/kg ali manj ter učinkovito izvrševanje protiukrepov 

vožnje pod vplivom alkohola bi po mnenju Andersona (2008) lahko znatno zmanjšalo število 

smrtnih žrtev v prometu, poškodb in invalidnosti. Učinkovite politike temeljijo na uvedbi in 

izvrševanju pogostih in sistematičnih naključnih testov alkoholiziranosti, ki jih podpirajo 

kampanje za izobraževanje in ozaveščanje. Prav tako pa lahko na zmanjšanje vožnje pod vplivom 

alkohola vpliva politika alkohola, ki ureja trg alkohola, vključno s ceno alkohola, mestom in 

obratovalnim časom prodajaln, minimalno starostjo za dovoljen nakup, nadzorom nad 

razpoložljivostjo alkohola ter oglaševanjem alkohola. Različne študije so pokazale, da zviševanje 

cen alkohola vpliva na zmanjšanje števila prometnih nesreč pri vseh ljudeh, še posebej pa pri 

mlajših voznikih. Pravne omejitve minimalne starosti, pri kateri lahko mladi kupijo alkohol, se 

razlikujejo od države do države, skoraj vse države pa to zakonito omejujejo. Pregled študij kaže, 

da imajo spremembe v zakonih za minimalno starost za uživanje alkohola pomemben vpliv na 

spremembe na pitje mladih prav tako pa tudi na prometne nesreče. Številne raziskave so 

pokazale, da je sprememba minimalne starosti za nakup alkohola iz 18 na 21 let v Združenih 

državah Amerike vplivala na upad prometnih nesreč mladih voznikov v nočnem času do 16 %. 

Vendar lahko pride do pozitivnih sprememb le, če se zakon tudi izvaja. Kljub višanju minimalne 

starosti za nakup alkohola pa mladim vseeno uspe priti do alkohola. Nekatere raziskave so 

pokazale velik vpliv oglaševanja na težave zaradi alkohola. Države z delno omejitvijo 

oglaševanja alkohola imajo 16a% nižjo porabo in 10 % manj prometnih nesreč s smrtnim izidom 

kot države brez omejitev oglaševanja. Države s popolno prepovedjo televizijskega oglaševanja 

alkohola pa imajo 11 % nižjo porabo in 23 % manj prometnih nesreč s smrtnim izidom kot 

države z delno omejitvijo oglaševanja alkohola. 

 

Vozniki, ki pogosto vozijo pod vplivom alkohola, so odgovorni za velik delež za z alkoholom 

povezane prometne nesreče, poškodbe in smrti. V približno polovico vseh prometnih nesreč, 

povezanih z alkoholom, so vključeni vozniki s koncentracijo alkohola okrog 1,6 g/kg in več. 

Velik del teh voznikov je takih, ki pogosto zlorabljajo alkohol in vozijo pod njegovim vplivom. 
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Ti vozniki so največja grožnja za varnost samim sebi ter vsem ostalim. Hanson (1997–2011b) 

navaja tridelni pristop k zmanjševanju vožnje pod vplivom alkohola organizacije Century 

Council: 

1. Hitra identifikacija. Pomembno je, da čim prej odkrijejo pogoste kršitelje. Nato je 

pomembno, da se jim prepreči vožnjo, dokler ne pride do temeljnih sprememb v vedenju. 

2. Določene kazni. Vtis, da je kazen vnaprej določena, ima veliko večji svarilni učinek od 

resnosti kazni. To dejstvo so raziskave že večkrat potrdile. 

3. Učinkovito zdravljenje. Zagotavljanje učinkovitega zdravljenja je nujno potrebno za 

zmanjšanje vožnje pod vplivom alkohola, saj bodo sicer storilci kaznivih dejanj sčasoma 

ponovno začeli z vožnjo, ne glede na izrečene kazni. Edini način, da bi kršiteljem 

preprečili vožnjo pod vplivom alkohola je zdravljenje, ki prinaša korenite spremembe v 

vedenju. 

 

 

 



Marter, V. (2011). Alkohol in vožnja. Diplomsko delo 

______________________________________________________________________________ 

 - 44 -   

5. ORGANIZACIJE IN NJIHOVI PREVENTIVNI PROJEKTI V 

SLOVENIJI IN TUJINI 

 

Opisali bomo nekaj organizacij in njihovih projektov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem pojava 

vožnje pod vplivom alkohola pri nas in v tujini, in sicer društvo DrogArt in njuna projekta Izberi 

sam in After taxi, fundacija Z glavo na zabavo, zavod Varna pot, Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu, storitev Skuter Billy, mednarodni projekt Safe coast, projekt Druid, Century 

Council in Mothers Against Drunk Driving. 

 

 Izberi sam
5
 je projekt Združenja DrogArt, ki je namenjen zmanjševanju škodljivih 

posledic pri uporabi alkohola med mladimi ter razvijanju odgovornosti za bolj 

informirane in manj tvegane odločitve mladih. V okviru tega izvajajo dve vrsti delavnic 

na srednjih in osnovnih šolah po vsej Sloveniji. Delavnica Miti ali resnice o alkoholu je 

na temo splošnih informacij o alkoholu in tveganjih, ki lahko nastanejo ob njegovi 

uporabi, delavnica Vožnja na zabavo in nazaj pa je usmerjena v reševanje in 

preprečevanje problematike, povezane z alkoholom in vožnjo. Izberi sam ekipa pa je 

prisotna tudi na različnih prireditvah za mlade, kjer ponujajo zanimive načine 

informiranja o alkoholu. Projekt Izberi sam pa sodeluje tudi v drugih akcijah, kot so 

Alkohol ubija, največkrat nedolžne, Šofer 0,0 ter pri projektu Maturantska parada 2010. 

Prav tako pa sodeluje z nekaterimi gostinskimi lokali na različnih koncih Slovenije, 

predvsem s tistimi, kjer se mladi pogosto zadržujejo in zabavajo. Tam so stojala z letaki, 

na katerih so pomembne informacije povezane s tveganim pitjem alkoholnih pijač. 

 

 Projekt After taxi
6
 je namenjen zmanjševanju števila prometnih nesreč zaradi vožnje pod 

vplivom alkohola ter odvračanju mladih od vožnje pod vplivom alkohola, prav tako pa je 

njegov cilj zavarovati vse udeležence v cestnem prometu. Mlade spodbuja k načrtovanju 

vožnje na zabavo in nazaj, na DrogArtovi info točki pa lahko dobijo kupone za 

brezplačno ali cenejšo vožnjo s taksijem v vrednosti 20 € ob predhodni registraciji na 

                                                 
5
 Vir: http://www.izberisam.org/ 

6
 Vir: http://www.aftertaxi.si/ 

http://www.izberisam.org/
http://www.aftertaxi.si/
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internetni strani. Projekt deluje v Ljubljani in Mariboru, namenjen pa je mladim med 16. 

in 30. letom, ki načrtujejo zabavo med vikendom, saj lahko taksi pokličejo med polnočjo 

in 7. uro zjutraj. Takrat skoraj ni avtobusnih prevozov, zato se mladi pogosto vinjeni 

odločijo za uporabo avtomobila. 

 

 Fundacija Z glavo na zabavo
7
 organizira prireditve za različne ciljne skupine, kamor 

vključuje različne preventivno zabavne vsebine, s katerimi dokazuje, da se je možno 

zabavati tudi brez alkohola, tobaka in prepovedanih drog, hkrati pa opozarja na 

nezdružljivost uživanja alkohola in drog z udeležbo v cestnem prometu. Spodbuja k bolj 

zdravemu preživljanju prostega časa ter ponuja alternative prevladujočemu življenjskemu 

slogu, ki ga oblikuje interes kapitala ob pomoči medijev. Prav tako sodelujejo na različnih 

prireditvah, kot so Škisova tržnica, Majske igre, Festival Lent, Pivo&Cvetje itd., kjer 

obiskovalce spodbujajo k zabavi brez alkohola in drog ter opozarjajo na nevarnosti vožnje 

pod vplivom alkohola in drog. Izvajajo pa tudi različne televizijske oddaje Z glavo na 

zabavo, pri čemer poskušajo biti vsebinsko aktualni in preventivno zabavni, pri tem pa se 

izogibajo moraliziranju, saj se zavedajo, da so lahko le tako prepričljivi pri mladostnikih v 

občutljivih letih odraščanja. 

 

 Zavod Varna pot
8
 je organizacija, ki želi s svojimi aktivnostmi zavarovati vse udeležence 

v cestnem prometu. S pomočjo preventivnih in izobraževalnih programov, humanitarnih 

akcij ter strokovnega vpliva na spremembo pozitivne zakonodaje se trudijo dvigniti 

družbeno in osebno odgovornost v cestnem prometu. Z Evropsko listino o cestnoprometni 

varnosti so se zavezali k uresničevanju aktivnosti, ki zagotavljajo rešitve problemov v 

cestnem prometu. Kot člani Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč pa so se 

zavezali k nudenju podpore žrtvam prometnih nesreč v obliki brezplačne, psihološke, 

pravne pomoči ter prispevanju k večji prometni varnosti v sodelovanju z vladnimi in 

nevladnimi organizacijami z različnimi preventivnimi programi. 

 

                                                 
7
 Vir: http://www.fundacija-zgnz.si/ 

8
 Vir: http://www.varna-pot.si/ 

http://www.fundacija-zgnz.si/
http://www.varna-pot.si/
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 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
9
 deluje v okviru Ministrstva za 

promet. Ocenjujejo, kakšna je varnost v cestnem prometu, predlagajo različne programe 

in ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu in skrbijo za izvajanje izboljšav. Prav tako 

delujejo na področju prometne vzgoje z različnimi izobraževanji ter izdajanjem publikacij 

in gradiv. Sodelujejo s šolami in vrtci ter organizirajo razprave, predavanja, delavnice in 

druge aktivnosti o varnosti v cestnem prometu. Skrbijo za varno vključevanje ljudi vseh 

starosti v cestni promet. Trudijo se za odpravljanje nevarnosti v prometu, ki so posledica 

hitrosti, alkohola ali mamil. Priporočajo uporabo čelade, varnostnega pasu, otroškega 

sedeža in primerne opreme, skrbijo pa tudi za umiritev prometa ob šolskih poteh. Njihove 

akcije so namenjene predšolskim in šolskim otrokom, mladostnikom, širi javnosti, 

sodelujejo pa tudi na različnih prireditvah, kot so Študentska arena, Otroški bazar, 

Festival za Tretje življenjsko obdobje. Njihove akcije so: Pasavček, Bodi preViden, Dan 

brez avtomobila, Lumpijeva varna pot v šolo, Hitrost ubija – vozimo pametno, Prehitra 

vožnja – obžalovanja vredna, 40 dni brez alkohola itd. 

 

 Storitev Scooter Billy je taksi storitev, ki poskrbi za voznika in njegovo vozilo. Njihov 

voznik se do stranke pripelje z zložljivim motornim kolesom. Motorno kolo zloži, ga da v 

prenosno torbo in jo da v avto, stranko in njen avto pa odpelje do 30 km iz Ljubljane. 

Pred vožnjo preveri, ali je avto zavarovan, in si zapiše prevožene kilometre, kar služi kot 

osnova za izračun storitve. Poleg osebam, ki so pod vplivom alkohola in ne želijo voziti, 

pa storitev ponujajo tudi različnim osebam, ki ne morejo voziti zaradi različnih vzrokov 

(vinjenost, poškodba, slabo počutje, odvzem vozniškega dovoljenja) ali podjetjem za 

njihove uslužbence ali stranke. 

 

 Mednarodni projekt Safe coast
10

 je namenjen zmanjševanju škode na področju drog med 

mladimi obiskovalci prireditev elektronske glasbe v obalni regiji (od Lignana do Lucije). 

Izvaja ga Združenje DrogArt v sodelovanju z italijansko nevladno organizacijo Etnoblog 

iz Trsta. Načrtujejo različne akcije, med drugim tudi akcijo varne vožnje v povezavi z 

uporabo alkohola na prireditvah elektronske glasbe, različna izobraževanja za terenske 

                                                 
9
 Vir: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestni-svet/drugi-organi-mol/svet-za-preventivo-in-vzgojo-v-prometu-mol/ 

10
 Vir: http://www.drogart.org/predstavitev-da 

http://www.ljubljana.si/si/mol/mestni-svet/drugi-organi-mol/svet-za-preventivo-in-vzgojo-v-prometu-mol/
http://www.drogart.org/predstavitev-da
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delavce ter delavce v zdravstvu in nočni industriji, vzpostavitev dvojezične info točke na 

obali ter pripravo informativnih materialov v slovenskem in italijanskem jeziku. Cilja 

projekta pa sta prav tako učenje dobre prakse od sorodnih organizacij iz drugih držav ter 

vzpostavitev sodelovanja med strokovnjaki iz Slovenije in Italije. 

 

 Projekt Druid
11

 se ukvarja s težavami vožnje pod vplivom alkohola in poskuša najti 

odgovore na vprašanja v zvezi z uporabo drog ali zdravil, ki vplivajo na sposobnost ljudi 

za varno vožnjo. Njihov cilj je pridobiti nova spoznanja o škodovanju psihoaktivnih drog 

in njihov dejanski vpliv na varnost v cestnem prometu. Trudijo se vzpostaviti ustrezen 

sistem razvrščanja zdravil, ki vplivajo na vozniške sposobnosti. Analizirajo razširjenost 

alkohola in drugih psihoaktivnih snovi v nesrečah in med vožnjo. Prizadevajo si k 

zmanjšanju števila žrtev v cestnem prometu, kar pa zahteva vključitev vseh dejavnikov, ki 

vplivajo tako na učinkovitost prometnega sistema vozil kot na učinkovitost voznika. 

 

 Century Council
12

 je bila ustanovljena leta 1991 v Virginiji in je vodilna organizacija v 

boju proti vožnji pod vplivom alkohola in mladoletnemu popivanju ter spodbuja 

sprejemanje odgovornih odločitev v zvezi z alkoholnimi pijačami. Pri razvoju programov 

in politik sodelujejo voditelji na področju izobraževanja, medicine, vlade, podjetij in 

drugih ustreznih strok, saj podpirajo mnenje, da le kolektivni ukrep prinaša trajne 

spremembe. Poskušajo zmanjšati pogostost vožnje pod vplivom alkohola z razvijanjem 

čim bolj učinkovitih strategij, taktik in programov ter z oblikovanjem državne in zvezne 

zakonodaje glede hitre identifikacije, določenih kazni ter učinkovitega zdravljenja 

storilcev vožnje pod vplivom alkohola. V boju proti vožnji pod vplivom alkohola in 

mladoletnemu popivanju sodelujejo z vsemi člani skupnosti – s kazenskim pregonom, 

javnimi uslužbenci, učitelji, starši in učenci. Njihov program Alcohol 101+ je usmerjen v 

zmanjševanje škode zaradi zlorabe alkohola na univerzah. Študente usmerja k varnejšim 

in odgovornejšim odločitvam glede alkohola. B4UDrink Educator je program, ki 

informira, kako spol, teža, hrana, ter katera pijača, koliko pijače in hitrost pitja vplivajo na 

                                                 
11

 Vir: http://www.druid-

project.eu/cln_007/sid_3EB66E932001C7C4794882EA44DB125E/Druid/EN/home/homepage__node.html?__nnn=t

rue 
12

 Vir: http://www.centurycouncil.org/ 

http://www.druid-project.eu/cln_007/sid_3EB66E932001C7C4794882EA44DB125E/Druid/EN/home/homepage__node.html?__nnn=true
http://www.druid-project.eu/cln_007/sid_3EB66E932001C7C4794882EA44DB125E/Druid/EN/home/homepage__node.html?__nnn=true
http://www.druid-project.eu/cln_007/sid_3EB66E932001C7C4794882EA44DB125E/Druid/EN/home/homepage__node.html?__nnn=true
http://www.centurycouncil.org/
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koncentracijo alkohola v krvi. Brandon tells his story pa je projekt, s katerim želita 

Brandon in njegov oče s predavanji in pripovedovanjem svoje zgodbe mladim povedati, 

kako pomembne so njihove odločitve glede alkohola. Mladim svetujeta, naj izberejo 

pravilne odločitve in se uprejo vrstniškemu pritisku. Hard core drunk driving je projekt, 

pri katerem sodelujejo zakonodajalci, lokalni oblikovalci politik, uslužbenci organov 

kazenskega pregona, sodniki, tožilci in skupnost ter se zavzemajo za učinkovitejše 

soočanje z vinjenimi vozniki. Projekt poskuša prispevati k zmanjševanju števila žrtev, 

poškodb in nesreč, ki jih povzročajo povratniki in vozniki z visoko koncentracijo alkohola 

v krvi. Hard core drunk driving judicial education je projekt, ki je namenjen pravnikom 

in sodnikom za bolj učinkovito odločanje o prestopnikih, ki pogosto vozijo pod vplivom 

alkohola.  

 

 Organizacijo Mothers Against Drunk Driving (MADD)
13

 je leta 1980 v ZDA 

ustanovila mati, ki je v prometni nesreči izgubila hčerko. Njihovo poslanstvo je 

preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, pomoč žrtvam teh nasilnih kaznivih dejanj 

ter preprečevanje mladoletnega popivanja. Podpirajo pregon vinjenih voznikov in 

zahtevajo, da imajo obsojeni vinjeni vozniki v avtu naprave, ki preverjajo treznost, preden 

voznik vžge avto. Odvetniki, ki sodelujejo pri organizaciji, zagotavljajo pomembne 

storitve za žrtve in preživele vožnje pod vplivom alkohola z ustvarjanjem velikih 

sprememb v zakonodaji in izobraževanjem mladih o nevarnosti popivanja v času 

mladoletnosti. Žrtvam zagotavljajo čustveno podporo, svetovanje in mentorstvo skozi 

kazenskopravni sistem. 

 

Evalvacija delavnic Izberi in Vožnja na zabavo in nazaj kaže na to, da je projekt je s strani 

učencev in dijakov zelo dobro sprejet, saj so zadovoljni tako z načinom podajanja informacij kot 

z vsebino. Med delavnico se večinoma počutijo dobro, pridobijo informacije zase in se o tem 

pogovarjajo s starši, sošolci in prijatelji Pomembno vlogo pri tem ima vrstniško izobraževanje, 

saj delavnice izvajajo študentje iz različnih fakultet. Izvajalci delavnic lahko na ta način dosežejo, 

da jim dijaki bolj zaupajo, saj jih ne dojemajo kot šolskih delavcev. Leta 2007 so v sodelovanju s 

turistično agencijo Mondial Travel izvedli raziskavo o uporabi alkohola in ostalih drog na 

                                                 
13

 Vir: http://www.madd.org/ 

http://www.madd.org/
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maturantskih izletih, v okviru tega pa je bila izvedena tudi evalvacija projekta Izberi sam. 

Dijakom so na poti iz maturantskega izleta razdelili vprašalnike s kuponom za nagradno igro, ki 

jih ni bilo potrebno vrniti. Razdelili so 5.100 vprašalnikov, vrnjenih pa je bilo 1.742, od tega so 

jih 1.630 uporabili v nadaljnji analizi. Dijaki so bili stari med 17 in 19 let, med njimi je bilo 49 % 

fantov in 51 % deklet, večina se je izleta udeležila v tretjem letniku, ostali pa v četrtem letniku. 

Ugotovili so, da je projekt poznalo 16,6 % dijakov. Skoraj četrtina dijakov je sledila navodilom 

preventivnega materiala, dobri četrtini dijakov pa je bil všeč način podajanja informacij. 

Ugotovili so, da so anketiranci, ki so bolj sledili navodilom preventivnega materiala na 

maturantskih izletih, redkeje pod vplivom alkohola oziroma redkeje spijejo več kot pet 

alkoholnih pijač ob eni priložnosti. Sledenje navodilom informativnega materiala je statistično 

pomembno povezano z manj tvegano uporabo alkohola. Preventivni material je bolj učinkovito 

deloval na tiste dijake, ki že na splošno uporabljajo alkohol na manj tvegan način (Sande, 2009). 

 

Evalvacija projekta After taxi je pokazala, da so mladi projekt zelo pohvalili in ga podpirajo. Več 

kot 83 % anketiranih bi še enkrat prišlo po kupone, skoraj polovica pa je pripravljena zanje tudi 

plačati. S projektom so dosegli cilj, da bi si mladi skupaj organizirali prevoz, saj se jih je skoraj 

polovica peljala domov s prijatelji. Na ta način je zagotovljena varnost več ljudem, obenem pa je 

nižji tudi strošek prevoza. Slabosti projekta so po mnenju mladih omejena veljavnost kuponov, 

omejen termin delovanja akcije ter izvedba storitve prevoza. Poleg teh razlogov so mladi za 

neizkoriščanje kuponov navedli, da so taksiji prezasedeni, cena za storitev pa previsoka. 

  

Century Council
14

 s pomočjo evalvacij poskuša izboljševati svoje preventivne programe. 

Ugotavljajo, da njihovi programi prispevajo k izboljšanju znanja o uporabi alkohola. Znanje o 

alkoholu pa posledično pozitivno vpliva na bolj odgovorno odločanje o pitju alkohola. Prav tako 

njihovi programi prispevajo k boljši osveščenosti o koncentracijah alkohola v krvi ter k 

zavedanju o vplivu hrane in spola na koncentracijo alkohola v krvi. Učenci program Brandon 

tells his story opisujejo kot informativen, hkrati pa pravijo, da opažajo razlike v svojem vedenju 

glede vožnje pod vplivom alkohola ter vožnje z vinjenim voznikom. Z evalvacijo projekta HCDD 

judicial education so ugotovili, da se poveča znanje o različnih problemih, povezanih z vožnjo 

pod vplivom alkohola ter z vlogo sodstva pri kaznovanju prestopnikov. Prav tako so opazili 

                                                 
14

 Vir: http://www.centurycouncil.org/ 

http://www.centurycouncil.org/
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pozitivne spremembe v dojemanju različnih sojenj in strategij kaznovanja (postopno kaznovanje, 

predkazenski postopek, prestajanje zaporne kazni z zdravljenjem med in po zaprtju, itd.) 

 

Pri ostalih projektih in organizacijah nismo zasledili dostopne evalvacije ali kakršnega koli 

drugačnega poročila o učinkovitosti delovanja. Dejstvo pa je, da je preventivne dejavnosti težko 

meriti, saj poleg tega na človeka delujejo tudi stališča, izkušnje, vpliv vrstnikov, kaznovalna 

politika itd. Spremembe v vožnji pod vplivom alkohola se pojavljajo kot skupni rezultat 

delovanja vseh dejavnikov. 
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6. STANJE NA PODROČJU ALKOHOLA V EVROPSKI UNIJI 

 

Poraba alkohola sicer upada, vendar Evropska unija ostaja del sveta z najvišjim deležem pivcev 

in z najvišjo stopnjo uživanja čistega alkohola na odraslega prebivalca na leto (11 l). Zabeležena 

poraba alkohola pa se razlikuje od dejanske porabe, saj je pri tem potrebno upoštevati tudi 

domačo pridelavo, kupovanje v tujini ter tihotapljenje. V nekaterih delih Evrope alkohol uživajo 

na za zdravje manj tvegan način, vendar je alkohol kljub temu eden najpomembnejših dejavnikov 

tveganja za bolezni in prezgodnje smrti (Anderson in Baumerg, 2006). 

 

Vse države Evropske unije imajo z alkoholom povezane zakone, z različnimi programi pa urejajo 

različne vidike alkoholne politike. Skoraj povsod poznajo šolske izobraževalne programe, le v 

Grčiji in na Portugalskem ti programi niso dobro razviti. Ena izmed najpogostejših oblik urejanja 

alkoholne politike je prepoved vožnje pod vplivom alkohola nad določeno koncentracijo alkohola 

v krvi (prav tam). 

 

Leta 2001 je Evropska komisija priporočila najvišjo dovoljeno koncentracijo alkohola v krvi za 

voznike motornih vozil, in sicer 0,5 grama alkohola na kilogram krvi, ter pozvala vse države 

članice, naj jo sprejmejo. Trenutno so štiri države članice Evropske unije, ki imajo dovoljeno 

koncentracijo višjo kot 0,5 g/kg (glej tabelo 4). Delež smrtnih žrtev v prometu je višji v državah z 

višjo omejitvijo (Road Safety Education and Research Briefing Note on Blood alcohol Levels, 

2008). Znižanje dovoljene koncentracije alkohola v krvi z 0,5 g/kg na 0,2 g/kg na švedskem 1990 

je vplivalo na zmanjšanje števila z alkoholom povezanih prometnih nesreč s smrtnim izidom za 8 

do 10 %. V Nemčiji so leta 1998 znižali dovoljeno koncentracijo alkohola z 0,8 g/kg na 0,5 g/kg. 

Zmanjšalo se je število poškodovanih v prometnih nesrečah, prav tako so je zmanjšalo število 

prometnih nesreč, v katere so bili vključeni vozniki s koncentracijo nad 0,5 g/kg alkohola v krvi, 

pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom pa ni bilo razlik (Anderson in Baumerg, prav tam). 
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Tabela 4: Najvišja dovoljena koncentracija alkohola v krvi v Evropskih državah 

(http://www.amzs.si/) 

0,0 grama alkohola na 

kilogram krvi ali 0,0 

miligrama alkohola v litru 

izdihanega zraka 

Albanija, Belorusija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, 

Romunija, Rusija, Slovaška, Ukrajina 

0,2 grama alkohola na 

kilogram krvi ali 0,09 

miligrama alkohola v litru 

izdihanega zraka 

Norveška, Poljska, Švedska  

0,3 grama alkohola na 

kilogram krvi ali 0,14 

miligrama alkohola v litru 

izdihanega zraka 

BiH 

0,5 grama alkohola na 

kilogram krvi ali 0,24 

miligrama alkohola v litru 

izdihanega zraka 

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Črna Gora, Danska, Finska, 

Francija, Grčija, Hrvaška, Islandija, Italija, Kosovo, Latvija, 

Luksemburg, Makedonija, Nemčija, Nizozemska, 

Portugalska, Slovenija, Srbija, Španija, Švica, Turčija 

0,8 grama alkohola na 

kilogram krvi ali 0,38 

miligrama alkohola v litru 

izdihanega zraka 

Irska, Liechtenstein, Malta,Velika Britanija 

 

43 % evropskih voznikov priznava, da vozijo pod vplivom alkohola vsaj enkrat na teden in okoli 

5 % voznikov je v preteklem tednu enkrat ali večkrat vozilo s previsoko koncentracijo alkohola v 

krvi. Vozniki pod vplivom alkohola so pogosteje moškega spola, z manjšimi starostnimi 

razlikami. Večja je verjetnost, da imajo nižjo stopnjo izobrazbe, predhodno so že bili kaznovani 

za vožnjo pod vplivom alkohola in so večinoma pogosto pili alkohol. Nesreče pod vplivom 

alkohola so pogostejše pri moških kot pri ženskah in so še posebej pogoste med najstniki in 

mlajšimi vozniki, smrtne žrtve nesreč zaradi vpliva alkohola pa so pogostejše pri nekoliko starejši 

starostni skupini. Izvrševanje preverjanja alkoholiziranosti se zdi precej nizko po vsej Evropi, saj 

samo 26 % voznikov iz 23 evropskih držav navaja, da so bili preizkušeni v zadnjih treh letih 

(Road Safety Education and Research Briefing Note on Blood alcohol Levels, 2008). 

 

Alkohol je tretji vodilni dejavnik tveganja za smrt in invalidnost v Evropski uniji. Leta 2005 je 

bilo 41.600 smrtnih žrtev v prometnih nesrečah v Evropski uniji in več kot 1,5 milijona 

poškodovanih je bilo zabeleženih v uradni statistiki. Dejansko število poškodovanih ni znano, 

http://www.amzs.si/b
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vendar je precej višje od uradno zabeleženega števila. Število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah 

se zmanjšuje v vsej Evropi, vendar je to število večje v novih članicah Evropske unije. Število 

smrtnih žrtev v prometnih nesrečah je najnižje v severni Evropi. Ocena študije Svetovne 

zdravstvene organizacije kaže, da je več kot tretjina smrtnih žrtev v prometu v Evropski uniji 

zaradi alkohola. Z alkoholom povezanih 17.000 smrtnih žrtev v prometu pa ni enakomerno 

razdeljenih med spoloma, saj je med njimi 15.000 primerov moških in 2000 ženskih smrtnih 

žrtev (Anderson, 2007). 

 

Omejena je tudi prodaja alkohola, v večini držav morajo prodajalne pridobiti posebne licence za 

prodajo, v nekaterih državah pa ne potrebujejo licence za nobeno vrsto alkohola (Avstrija, 

Belgija, Češka, Nemčija, Slovaška, Slovenija, Švica, Španija). Pogosto je omejeno tudi mesto 

prodaje alkohola (npr. 500 m stran od šole), v enajstih državah je omejen še čas prodaje, v šestih 

državah dnevi prodaje, v petih državah pa omejujejo tudi gostoto prodajaln (Anderson in 

Baumerg, 2006). 

 

V vseh državah EU je prepovedana prodaja alkoholnih pijač mladim do določene starosti v 

lokalih. V severno-evropskih državah je minimalna starost višja (18–20) kot v južno-evropskih 

državah (16). V štirih državah (Belgija, Grčija, Luksemburg, Malta) pa sploh ne omejujejo 

prodaje alkohola mladim v trgovinah. V primerjavi z ostalim svetom je v Evropi pogosteje 

določena minimalna starost za nakup alkohola. V državah, kjer imajo politiko omejevanja nakupa 

alkohola, je pogosteje določena višja minimalna starost. Čeprav je omejevanje starosti za nakup 

alkohola učinkovita politika, se izvrševanje omejitve izvaja različno. Najbolj dostopno je pivo, 

saj več kot 90 % dijakov centralne in vzhodne Evrope navaja, da je lahko dostopen. Žgane pijače 

so veliko težje dostopne, kljub temu pa več kot 80 % dijakov meni, da bi ga v nekaterih državah 

lahko dobili (prav tam). 

 

Alkoholna politika v evropskih državah omejuje tudi oglaševanje alkohola. Televizijski oglasi so 

omejeni v polovici evropskih držav, popolno prepoved oglaševanja pa imajo le v petih državah. 

Oglaševanje žganih pijač je strožje omejeno kot oglaševanje piva ali vina, kar je še posebej 

značilno za države Evropske unije, saj imajo drugje pogosteje popolno prepoved oglaševanja 

alkohola na televiziji. Omejevanje oglaševanja alkohola v tiskanih medijih in oglasnih panojih je 
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redkejše kot televizijsko oglaševanje, saj tovrstnih omejitev nima tretjina držav EU. Le v sedmih 

državah pa poznajo pravne omejitve sponzoriranja športa (Anderson in Baumerg, 2006). 

 

Del alkoholne politike pa je tudi obdavčenje alkoholnih pijač. V državah Evropske unije se 

stopnje obdavčitve zelo razlikujejo glede na vrsto pijače. Najnižji davki za pivo so v južni Evropi 

ter v delu osrednje Evrope, najvišje stopnje pa imajo v severnih državah, v polovici evropskih 

držav pa vino sploh ni obdavčeno. Najbolj so obdavčene žgane pijače, za vse države EU pa velja, 

da imajo žgane pijače višji davek kot pivo ali vino (prav tam). 

 

Politika, ki določa alkoholni trg, vključno s ceno alkohola, lokacijo in uradnimi urami prodajnih 

mest, nadzorom na razpoložljivostjo alkohola ter s promocijo in oglaševanjem alkohola, vpliva 

na zmanjševanje pitja in vožnje in s tem povezanimi nesrečami. Učinkovita politika, povezana z 

vožnjo pod vplivom alkohola, vključuje znižanje koncentracije alkohola v krvi, naključno 

testiranje izdihanega zraka, izvrševanje odvzema vozniškega dovoljenja ter znižanje dovoljene 

koncentracije za mlade voznike. Ključavnice, ki voznikom ne omogočijo vžiga vozila po 

zaužitem alkoholu, delujejo preventivno, vendar pa delujejo le dokler so vgrajene v avtomobil. 

Nobenega dokaza ni o učinkovitem vplivu vnaprejšnje »določitve treznega voznika«, programov 

varne vožnje ali vzgojno-izobraževalnih programov. Za povečanje učinkovitosti je potrebno 

javnost obveščati o spremembah v zakonih. Če javnost s spremembami ni seznanjena, je manjša 

verjetnost, da bo to vplivalo na njihovo pitje in vožnjo (prav tam). 

 

Policisti pri naključnem testiranju izdihanega zraka ustavljajo voznike ter preverjajo 

koncentracijo alkohola v izdihanem zraku, pa čeprav niso storili prekrška ali bili udeleženi v 

prometni nesreči. Več kot 20 različnih raziskav naključnega testiranja izdihanega zraka je 

pokazalo zmanjšanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom za 22 % (prav tam). 

 

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja voznikom, ki so vozili pod vplivom alkohola, je le delno 

učinkovit način zmanjševanja vožnje pod vplivom alkohola in s tem povezanih prometnih nesreč. 

Brez izobraževanja, svetovanja ali ustreznega terapevtskega programa traja učinek le dokler je 

voznik brez vozniškega dovoljenja. Zastraševalni učinek kazni se doseže s takojšnjim in 

vsakokratnim kaznovanjem. Po pregledu 46 študij o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja 
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so ugotovili, da se je število prometnih nesreč, ki so nastale zaradi vožnje pod vplivom alkohola, 

zmanjšalo za 5 %, število prometnih nesreč s smrtnim izidom pa se je zmanjšalo za 26 %. Malo 

pa je dokazov o zastraševalnem učinku zaporne kazni na preprečevanje prihodnjih kršitev 

(Anderson in Baumerg, 2006). 

 

Zniževanje dovoljene koncentracije alkohola v krvi za mlade in neizkušene voznike vpliva na 

zmanjšanje poškodb in prometnih nesreč, prav tako pa vpliva na zmanjšanje števila prometnih 

nesreč s smrtnim izidom tudi do 24 %. Študija v ZDA je pokazala 24 % zmanjšanje števila 

mladih voznikov s koncentracijo alkohola v krvi kot posledico znižanja dovoljene koncentracije 

alkohola v krvi za mlade voznike. Kombinacija zviševanja minimalne dovoljene starosti za pitje 

alkoholnih pijač na 21 let in vzpostavitev nične tolerance (<0,2 g/kg) za voznike mlajše od 21 let, 

je povezana z zmanjšanjem števila voznikov, mlajših od 21 let, vključenih v prometne nesreče s 

smrtnim izidom (prav tam). 

 

Pri vnaprejšnji določitvi treznega voznika gre za to, da se v skupini ljudi določi tistega, ki bo 

ostal trezen, da bo ostale odpeljal domov. To je strategija zmanjševanja škode, s katero želijo 

doseči, da ima vnaprej določeni voznik koncentracijo alkohola nižjo od zakonsko dovoljene 

koncentracije alkohola v krvi. V praksi pa se je izkazalo, da le manjšina vnaprej določenih 

voznikov popolnoma abstinira. Nobena izmed študij o vnaprejšnji določitvi treznega voznika ni 

pokazala na zmanjšanje števila z alkoholom povezanih prometnih nesreč. Študije so pokazale, da 

imajo vnaprej določeni trezni vozniki nižjo koncentracijo alkohola v krvi kot ostali sopotniki ali 

ostali vozniki, ki niso bili vnaprej določeni za treznega voznika, kljub temu pa so pogosto imeli v 

krvi višjo koncentracijo alkohola, kot je dovoljeno. Vnaprejšnja določitev treznega voznika pa 

ima lahko vpliv tudi na porabo alkohola pri ostalih potnikih, saj so različne raziskave pokazale na 

povečanje porabe alkohola pri ostalih potnikih, kadar je bil na voljo trezen voznik. Številne 

skupnosti imajo različne organizacije, ki zagotavljajo brezplačne prevoze za posameznike, ki 

vozijo pod vplivom alkohola. Raziskava 335 prevoznih storitev je pokazala, da je največja ovira, 

da več kot 15 % programov ne ponuja prevoza voznikovega avtomobila. Vozniki zelo neradi 

pustijo svoje avtomobile ali se vrnejo ponje. Ross (1992, v Anderson in Baumerg, prav tam) je za 

take voznike predlagal brezplačen prevoz do mesta zabave, s tem pa bi preprečili, da bi vozniki z 

alkoholom v krvi vozili, prisiljeni pa bi bili poiskati si alternativen prevoz do doma. ena izmed 
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raziskav je pokazala, da bi se 44 % voznikov z zabave odpeljalo domov, če ne bi bilo na voljo 

varnega prevoza. 

 

Naredili so sistematičen pregled poročil o učinku šolskih programov za zmanjševanje vožnje pod 

vplivom alkohola in vožnje z vinjenim voznikom. V petih poročilih so ugotavljali kakšen je 

učinek na lastno vožnjo pod vplivom alkohola, vendar niso zaznali nikakršnega vpliva. V štirih 

poročilih so ugotovili, da se je število ljudi, ki se peljejo z vinjenim voznikom, zmanjšalo. Le ena 

študija je proučevala število prometnih nesreč, rezultati pa niso pokazali nikakršnih razlik. Dve 

študiji sta ugotavljali, kakšen učinek imajo organizacije z vrstniškim izobraževanjem, vendar niso 

uspelo dokazati učinka. Dve raziskavi o programih s socialnim normiranjem pa sta pokazali na 

zmanjšanje vožnje pod vplivom alkohola ter pogostejše pojavljanje vnaprejšnje določitve 

treznega voznika (Anderson in Baumerg, 2006). 
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7. UČINKOVITOST RAZLIČNIH PRISTOPOV NA PODROČJU 

PREPREČEVANJA VOŽNJE POD VPLIVOM ALKOHOLA 

 

 

Alkohol je torej depresorska droga, ki na človeka vpliva že v zelo majhnih količinah. V majhnih 

količinah poživlja, v večjih pa zavira, pri tem pa se upočasnijo vse funkcije v organizmu. Prav 

tako vpliva na centralni živčni sistem, zato se pojavijo motnje presojanja, govora, koordinacije 

gibov in ravnotežja. Alkohol organizem izčrpa, zmanjšuje mišično moč telesa in pospešuje 

utrujenost. Zmanjšuje kritičnost in samokontrolo, oslabi presojanje in sprosti zavore, zato je 

človek pripravljen na tveganje. Poleg tega človek pod vplivom alkohola težje zaznava 

kompleksne dogodke, informacije počasneje predeluje, je bolj lahkomiseln, manj odgovoren in 

počasneje reagira. Vse te sposobnosti pa človek potrebuje za varno udeleževanje v prometu. 

 

Na koncentracijo alkohola v krvi vplivajo spol, starost, višina in teža, navajenost na pitje, vrsta 

alkoholnih pijač, količina alkohola, hitrost pitja ter pitje pred ali po obroku. Sorazmerno z 

naraščanjem alkohola v krvi se podaljšuje človekov reakcijski čas, kar pomembno vpliva na 

nastanek prometne nesreče. Alkohol se v prometu upošteva kot sekundarni vzrok za nastanek 

prometne nesreče, saj se podatki v spis nesreče zapišejo šele po opravljenih analizah telesnih 

tekočin. Število prometnih nesreč v zadnjih letih upada, kljub temu pa je alkohol še vedno 

prisoten pri tretjini vseh prometnih nesreč, najpogosteje se pojavlja pri prometnih nesrečah s 

smrtnim izidom. Z naraščanjem koncentracije alkohola v krvi narašča tudi verjetnost za nastanek 

prometne nesreče. Nealkoholizirani udeleženec v prometni nesreči pa ima kar štirikrat večjo 

možnost za preživetje.  

 

Raziskave kažejo, da moški pogosteje vozijo pod vplivom alkohola kot ženske. Na podlagi 

raziskav sklepajo, da vsak peti voznik vozi pod vplivom alkohola. Število voznikov, ki vozijo 

pod vplivom alkohola, se je sicer zmanjšalo, kljub temu pa ostaja enako število voznikov, ki 

imajo v krvi visoko koncentracijo alkohola. Različni avtorji ugotavljajo, da vozniki alkoholiki 

predstavljajo v prometu manjšo nevarnost kot občasni pivci, saj zaradi alkohola postanejo drzni, 

upajo si tvegati, kjer sicer ne bi, posledično pa so pogosteje udeleženi v prometnih nesrečah. 
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Vozniki alkoholiki se pogosteje odločijo za vožnjo pod vplivom alkohola, v času abstinence pa 

sploh niso sposobni voziti. Očitno je, da vozniki, odvisni od alkohola, niso sposobni za vožnjo. 

 

Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola se zvišujejo, kljub temu pa to ne vpliva na vse voznike. 

Ugotovili so, da voznika alkoholika kazen ne odvrne od ponovne vožnje pod vplivom alkohola. 

Mnoge države so znižale dovoljeno koncentracijo alkohola v krvi, povečale kontrolo ter zvišale 

kazni, vendar večinoma brez večjih uspehov. V državah, kjer je vožnja pod vplivom alkohola 

prepovedana, se večina strinja s prepovedjo, hkrati pa se jih zelo malo strinja z zvišanjem 

dovoljene koncentracije alkohola v krvi. Skoraj polovica slovenskih voznikov pa pravi, da 

vozniki pred vožnjo ne bi smeli piti alkohola. 

 

Za preprečevanje povratništva pri vožnji pod vplivom alkohola je po mnenju mnogih avtorjev 

pomembna ustreznejša obravnava alkoholiziranih voznikov. Za voznike, ki z alkoholom niso 

zasvojeni, bi bilo potrebno organizirati ustrezne programe, za voznike alkoholike pa bi bilo 

potrebno oblikovati terapevtske obravnave, s katerimi bi spreminjali stališče do vožnje pod 

vplivom alkohola. Iz prometa bi bili izključeni, dokler ne bi dosegli abstinence oziroma do 

ugotovitve, da so telesno in duševno ponovno zmogljivi za varno vključitev v cestni promet. 

 

Avtorji so si glede načinov preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola dokaj enotni. Pravijo, da 

je potrebno spreminjati stališča o uživanju alkoholnih pijač ter o vožnji pod vplivom alkohola z 

vzgojno-izobraževalnimi programi. Poleg tega naj bi bile redne in slučajne kontrole 

alkoholiziranosti voznikov pogostejše, kazni za kršitve pa strožje. K zmanjševanju vožnje pod 

vplivom alkohola prispeva tudi cena alkohola, krajevna in časovna omejitev prodaje alkoholnih 

pijač, prepoved prodaje alkohola mladim, omejeno reklamiranje alkoholnih pijač ter oglaševanje 

zdravega načina življenja. Do sprememb pa lahko pride le v primeru, da se zakoni izvajajo, 

kršitve pa ustrezno kaznujejo. 

 

Tako v Sloveniji kot drugod po svetu obstajajo številne organizacije, ki se na različne načine 

trudijo s svojimi akcijami in projekti prispevati k bolj odgovornemu pitju alkoholnih pijač, k 

zmanjševanju števila prometnih nesreč in vožnje pod vplivom alkohola. Projekti so med mladimi 

večinoma dobro sprejeti, na podlagi evalvacij pa poskušajo svoj način delovanja še izboljšati. 



Marter, V. (2011). Alkohol in vožnja. Diplomsko delo 

______________________________________________________________________________ 

 - 59 -   

Merjenje učinkovitosti pa je težavna naloga, saj je težko določiti, kaj je tisto, kar vpliva na 

človekove odločitve o pitju alkohola in vožnji pod vplivom alkohola. 

 

Stanje v Evropi je podobno kot pri nas, poraba alkohola na prebivalca pa je v Evropi najvišja. 

Evropska komisija je leta 2001 priporočila najvišjo stopnjo alkohola v krvi (0,5 g/kg), le štiri 

evropske države pa imajo višjo dovoljeno koncentracijo (0,8 g/kg). V mnogih državah se je po 

znižanju dovoljene koncentracije alkohola v krvi zmanjšalo število prometnih nesreč. 

 

Poleg omejevanja vožnje pod vplivom alkohola, je del alkoholne politike tudi omejevanje prodaje 

mladim, časovno in lokacijsko omejevanje, omejevanje oglaševanja alkoholnih pijač, obdavčenje 

alkohola ter kaznovalna politika z naključnim in rednim testiranjem alkohola v izdihanem zraku 

in kaznovanjem za prekrške. 

 

Teme, obravnavane v teoretičnem delu, nam pomagajo k razumevanju, kakšen vpliv ima alkohol 

na človeka, posledično pa tudi na njegovo vlogo voznika v cestnem prometu. Želeli smo 

ugotoviti, kakšno je stanje pri nas, kar se tiče vožnje pod vplivom alkohola: zakaj ljudje vozijo 

pod vplivom alkohola, kako pogosto to počnejo, kako pogosto se alkohol pojavlja kot vzrok za 

prometno nesrečo, kakšne so kazni za prekrške in njihov vpliv, kako se obravnava alkoholizirane 

voznike ter kakšni ukrepi bi lahko pripomogli k izboljšanju stanja na tem področju. Na podlagi 

tega lahko ugotavljamo, kateri načini zmanjševanja vožnje pod vplivom alkohola in števila 

prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola so učinkoviti in kaj bi bilo potrebno 

spremeniti. 

 

Vzgojno-izobraževalni projekti, kot je na primer Izberi sam, so dolgoročno po našem mnenju več 

kot potrebni, saj mlade informirajo o alkoholu in poskušajo spreminjati stališče do vožnje pod 

vplivom alkohola. Mlade je treba od malih nog vzgajati, da alkohol in vožnja ne sodita skupaj. 

Poleg tega jih je potrebno seznanjati o vplivu alkohola na človeka. Menimo, da je večja 

verjetnost, da bo človek, ki ima znanje o alkoholu in njegovih učinkih na vozniške sposobnosti, 

ravnal drugače kot človek, ki tega znanja nima. 
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Glede na raziskave lahko pohvalimo projekt After taxi, saj mlade spodbuja k načrtovanju zabave, 

predvsem v zadnjem, z našega vidika najpomembnejšem delu zabave – kako varno priti domov. 

Zasnovan je na principu zmanjševanja škode, saj se njegovi ustvarjalci zavedajo, da mladi ne 

glede na karkoli pogosto uživajo alkohol. S tem projektom želijo zmanjšati število prometnih 

nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola z omogočanjem cenejših prevoznih storitev. Ravno 

previsoka cena storitev je pogosto razlog, da mladi raje sedejo za volan pod vplivom alkohola. Z 

omogočanjem cenejših storitev pa je večja verjetnost, da se bodo mladi pogosteje odločali za tak 

način prevoza domov.  

 

V raziskavi so ugotovili, da vozniki neradi pustijo avtomobil in odidejo domov, mnoge storitve 

pa ne omogočajo prevoza voznikovega avtomobila. V primeru brezplačnih prevozov do mesta 

zabave, si morajo mladi poiskati prevoz do doma. Po našem mnenju pa je prevoz do zabave 

manjši problem kot prevoz domov. Na podlagi tega sklepamo, da bi lahko storitev Skuter Billy 

pripomogla k zmanjševanju vožnje pod vplivom alkohola. Problem, ki smo ga pri tem opazili je, 

da zelo malo ljudi pozna to storitev, zato bi bilo potrebno poskrbeti za oglaševanje te storitve. 

Poleg tega storitev opravljajo samo v Ljubljani in okolici, saj so pripravljeni iti le do 30 km iz 

Ljubljane. V Ljubljani pa si je prevoz domov lažje urediti zaradi številnih mestnih avtobusov, ki 

vozijo od zgodnjih jutranjih ur pa vse do poznih večernih ur. Večji problem je s prevozom na 

podeželju, kjer so avtobusi redki, ponoči pa jih sploh ni. 

 

Na podeželju tako bolj pride v poštev vnaprejšnja določitev treznega voznika. Ugotovili so, da 

vnaprej določeni trezni vozniki redko abstinirajo in imajo pogosto višjo koncentracijo alkohola v 

krvi, kot je dovoljena, ter da ostali potniki v tem primeru spijejo več kot sicer. Vendar se nam zdi, 

da lahko to kljub temu pripomore k zmanjševanju števila prometnih nesreč zaradi alkohola. Z 

informiranjem mladih o učinkih alkohola ter spreminjanjem stališč o vožnji pod vplivom 

alkohola, bi lahko postopno vplivali vsaj na določen del populacije. Opažamo razlike pri 

zdajšnjih generacijah mladih voznikih, saj jih je veliko takih, ki pod vplivom alkohola ne vozijo. 

Ne le zato, ker je to z zakonom prepovedano, tudi sicer so njihova stališča do vožnje pod vplivom 

alkohola drugačne, kot so bile včasih. Zdi se nam, da je vse manj to sprejeto, kot da ni to »nič 

takega«. Vedno bolj se zdi, da se mladi zavedajo negativnega vpliva alkohola na voznika. 

Nekateri imajo izkušnjo, da se je komu izmed bližnjih zgodila prometna nesreča zaradi vožnje 
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pod vplivom alkohola, kar očitno še dodatno pripomore k odločenosti, da sami tega ne bodo 

počeli. 

 

Socialni pedagogi lahko pri zmanjševanju vožnje pod vplivom alkohola in s tem povezanih 

prometnih nesreč vplivamo s svojim načinom delovanja, z vzgajanjem mladih že v osnovnih 

šolah, srednjih šolah, zavodih, pravzaprav na vseh področjih, kjer socialni pedagogi delujemo. 

Tako mlade kot izkušene voznike lahko seznanjamo z dejstvi o alkoholu. Po mojem mnenju 

lahko s principom zmanjševanja škode delujemo učinkoviteje kot s prepovedovanjem. Alkohol je 

pri nas zelo dostopen, tako da so naše možnosti minimalne, da bi mladim preprečili pitje 

alkoholnih pijač. Bolj smiselno je, da jih spodbujamo k manj tveganemu pitju alkoholnih pijač in 

posledično k bolj odgovornemu odločanju o udeleževanju v prometu pod vplivom alkohola. 

Spodbujati je potrebno način razmišljanja, da je vožnja pod vplivom alkohola nesprejemljiva. 

Voznike spodbujajmo k temu, da si skupaj organizirajo prevoz, tako da vnaprej določijo treznega 

voznika, ki jih bo odpeljal domov ali si izberejo alternativno obliko prevoza. 

 

Kljub temu, da kazni določenih voznikov ne odvrnejo od ponovne vožnje pod vplivom alkohola, 

pa zviševanje kazni deluje na določeno število voznikov. Vendar pa samo zviševanje kazni ni 

učinkovito, k problemu je potrebno pristopiti celostno. Zmanjševanje vožnje pod vplivom 

alkohola bo učinkovito, če se bodo zakoni, povezani z omejevanjem prodaje in oglaševanja 

alkohola izvrševali, s hkratnim pogostim preverjanjem alkoholiziranosti voznikov, ter z 

izobraževanjem ljudi o vplivu alkohola na psihofizično stanje človeka in spodbujanjem 

drugačnega načina razmišljanja o vožnji pod vplivom alkohola. Z različnimi preventivnimi 

projekti pa se lahko še dodatno prispeva k izboljšanju stanja na tem področju. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

V Sloveniji je bilo v zadnjem času veliko govora o vožnji pod vplivom alkohola. V zadnjih letih 

je vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom povzročil alkoholiziran voznik. Dejstvo je, da 

alkohol že v majhnih količinah vpliva na nas in na naše sposobnosti za vožnjo, saj zavira 

reakcije, upočasni predelavo informacij, oslabi zaznavo kompleksnih dogodkov, povzroči motnje 

krmiljenja in oslabi ocenjevanje lastne hitrosti. Vse to poveča možnost za nastanek prometne 

nesreče. Pri nas velja zakon, ki določa, da imajo nepoklicni vozniki v krvi lahko do 0,5 grama 

alkohola na kilogram krvi oziroma do 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. V 

Sloveniji je zelo veliko voznikov, ki se odločijo za vožnjo vozila pod vplivom alkohola. Na 

podlagi rezultatov javnomnenjskih raziskav in akcij preverjanja alkoholiziranosti se lahko sklepa, 

da je vsak peti voznik v cestnem prometu pred vožnjo popil alkoholno pijačo. Toleranca do 

vožnje pod vplivom alkohola je visoka, saj se na kršitev gleda bolj kot na manjši prometni 

prekršek, ki se lahko zgodi vsakemu vozniku. Pri nas je bilo kar nekaj akcij namenjenih 

zmanjševanju števila alkoholiziranih voznikov. 

 

Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kateri so najpogostejši razlogi za vožnjo pod vplivom 

alkohola ter kako pogosto ljudje vozijo pod vplivom alkohola. Poleg tega nas zanima, kakšne so 

razlike med mlajšimi in starejšimi vozniki ter razlike med moškimi in ženskami glede razlogov 

za in proti vožnji pod vplivom alkohola. Prav tako nas zanima, ali se pojavljajo razlike v mnenju 

glede zvišanja oziroma znižanja dovoljene koncentracije alkohola v krvi med vozniki, ki so pod 

vplivom alkohola že vozili, in vozniki, ki pod vplivom alkohola še niso vozili. 
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2. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Hipoteza 1: Obstaja pomembna razlika med mlajšimi in starejšimi vozniki glede razlogov za 

vožnjo pod vplivom alkohola. 

 

Hipoteza 2: Obstaja pomembna razlika med mlajšimi in starejšimi vozniki glede razlogov proti 

vožnji pod vplivom alkohola. 

 

Hipoteza 3: Obstaja pomembna razlika med ženskami in moškimi glede razlogov za vožnjo pod 

vplivom alkohola. 

 

Hipoteza 4: Obstaja pomembna razlika med ženskami in moškimi glede razlogov proti vožnji 

pod vplivom alkohola. 

 

Hipoteza 5: Obstaja pomembna razlika med tistimi, ki vozijo pod vplivom alkohola in tistimi, ki 

ne vozijo pod vplivom alkohola glede mnenja o znižanju dovoljene koncentracije alkohola v krvi. 

 

Hipoteza 6: Mlade voznike je bolj strah pred tem, da bi jih pri vožnji pod vplivom alkohola 

dobili policisti, kot starejše voznike. 

 

Hipoteza 7: Ženske je bolj strah pred tem, da bi jih pri vožnji pod vplivom alkohola dobili 

policisti, kot moške. 
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3. METODOLOGIJA 

 

3.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

 

Osnovna raziskovalna metoda je kvantitativno-empirična, saj izhajamo iz hipotez, v njej pa so 

številni podatki, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika (Sagadin, 2003). Uporabili 

bomo deskriptivno raziskovalno metodo, s katero bomo opisali značilnosti vzorca, ter 

eksplikativno raziskovalno metodo, ki se uporablja za sklepanje o osnovni populaciji na podlagi 

vzorčnih podatkov. 

 

 

 

3.2 POTEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Vprašalnik je bil najprej sestavljen na spletnem portalu http://www.esurveyspro.com in 

2.a4.a2010 posredovan po e-pošti, povezava pa je bila objavljena na Facebook-u, nato pa je bil 

vprašalnik sestavljen še na drugem spletnem portalu (http://www.freeonlinesurveys.com). 

Povezava do tega vprašalnika je bila istega dne objavljena na forumih (Med.Over.net, 

Čvekaforum, Medeno srce, Lepa.si), prav tako je bila objavljena na Facebook-u na lastnem 

profilu ter na profilu Izberi sam, prav tako pa je bila povezava objavljena na DrogArt-ovi spletni 

strani v okviru novic. 

 

Celoten vprašalnik ni bil razdeljen na več delov ali strani, temveč so bila vsa vprašanja na eni 

strani, kar je slabost, saj je tako večja možnost, da anketiranec ne odgovori na vsa vprašanja. 

Bolje bi bilo, če bi bil vprašalnik razdeljen po sklopih, saj bi s tem pridobili večje število popolno 

rešenih vprašalnikov. 

 

http://www.esurveyspro.com/ManageSurveys.aspx
http://www.freeonlinesurveys.com/
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Za uporabo interneta kot medija smo se odločili, ker ima številne prednosti. Prednost takšnega 

načina izvajanja raziskave je v majhnih stroških ter v hitrosti in količini pridobljenih podatkov, 

prav tako pa je enostavno upravljanje podatkov. Poleg tega je bila tam, kjer je bil možen samo en 

odgovor, dopuščena samo ena izbira, kar je sicer pogosta napaka klasičnih vprašalnikov. Pri 

anketiranju preko interneta pa se izognemo učinku anketarja, saj ni mogoče vplivati na odgovore, 

pri izpolnjevanju in beleženju pa redkeje pride do napak. Za anketiranje preko interneta smo se 

odločili tudi za to, ker smo na ta način lažje pridobili populacijo tako različnih starosti. Vendar 

smo po drugi strani dosegli samo tisti del populacije, ki uporablja internet, ostalih pa ne. Pri 

tovrstnem anketiranju pa je pomanjkljivost v težji omejitvi vzorca. Z metodo samoizibire se 

uporabniki sami odločijo, ali bodo sodelovali v anketi ali ne, to pa je odvisno tudi od tega, ali 

bodo vabilo k anketi sploh opazili. 

 

V času od 2. 4. 2010 do 2. 5. 2010 nam je uspelo pridobiti 346 rešenih vprašalnikov. Podrobna 

analiza je pokazala, da je za nadaljnjo obdelavo primernih 273 vprašalnikov. Iz obravnave smo 

najprej izločili 11 vprašalnikov zaradi pomanjkljivih podatkov glede spola, starosti in regije. Nato 

smo izločili še 2 vprašalnika zaradi prenizke starosti, nazadnje pa smo izločili še 60 nepopolno 

rešenih vprašalnikov, saj smo imeli dovolj velik vzorec. Skupno smo torej izločili 73 

vprašalnikov, kar je 21 % od celotnega vzorca. 
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3.3 VZOREC 

 

Raziskava zajema voznike v starosti od 18 do 60 let. Pri vzorčenju je bila uporabljena metoda 

samoizbire, ki spada med metode neslučajnostnega vzorčenja, zato vzorec ni reprezentativen. 

 

Vzorec je sestavljen iz 273 oseb, starih med 18 in 64 let, od tega je 99 moških in 174 žensk (63,7 

% žensk in 36,3 % moških). Žensk je več kot moških, kar je lahko delno posledica tega, da smo 

po elektronski pošti povezavo do vprašalnika posredovali več ženskam kot moškim. Dejstvo, da 

je toliko več žensk kot moških, bomo upoštevali pri analizi rezultatov in zaključkih. 

 

Vzorec je starostno precej neenakomerno porazdeljen, kar lahko vidimo na grafu 1. Več kot 

polovica anketirancev se nahaja v starostnem razredu od 20 do 25 let (55,3 %), v starostnem 

razredu od 20 do 30 let je kar 72,9 % anketirancev, v starostnem razredu od 30 do 64 let pa je le 

25,6 % anketirancev. 

 

Graf 1: Starostna porazdelitev 
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Na grafu 2 pa lahko vidimo, da anketiranci niso enakomerno porazdeljeni po regijah, saj je več 

kot polovica (55 %) anketirancev iz Osrednjeslovenske regije, 15 % jih je iz podravskega dela 

Štajerske, 9 % iz Dolenjske, 7 % iz Gorenjske, po 5 % iz Obalno-kraške in savinjskega dela 

Štajerske ter po 2a% iz Koroške in Goriške regije. 

 

Graf 2: Porazdelitev po regijah 

 

 

Kot lahko vidimo iz zgornjega opisa vzorca, je vzorec nereprezentativen, ne le zaradi načina 

vzorčenja, temveč tudi zaradi porazdelitve po spolu, starosti in regiji, saj je veliko več žensk kot 

moških, več mlajših kot starejših, polovica anketirancev je iz osrednjeslovenske regije, druga 

polovica anketirancev pa je porazdeljena po ostalih regijah. Poleg tega sem z objavo ankete na 
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3.4 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

 

Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik (glej prilogo), ki smo ga sestavili na 

podlagi teoretičnih izhodišč. 

 

Vprašanja glede pogostosti pitja alkoholnih pijač smo sestavili s pomočjo že sestavljenega 

vprašalnika, ki so ga uporabili v raziskavi pri projektu Izberi sam. Prilagodili pa smo ga še za 

vprašanja o pogostosti vožnje pod vplivom alkohola ter o povzročitvi prometnih nesreč. 

 

Vprašanja o razlogih za in proti vožnji pod vplivom alkohola smo sestavili sami na podlagi 

prebrane literature in že izvedenih raziskav (Grebenc, Šabić, Kvaternik, 2008; Wiliszowski, 

Murphy, Lacey, Jones, 1996). 

 

 

 

3.5 OBDELAVA PODATKOV 

 

Podatke smo statistično obdelali s pomočjo računalniškega programa SPSS. Uporabili smo 

metode izračuna nove spremenljivke, frekvenc in odstotkov, test zanesljivosti (Cronbach's 

Alpha), aritmetične sredine, t-testa ter χ
2
-testa. Uporabili pa smo tudi program Microsoft Excel za 

oblikovanje grafikonov. 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4.1. CRONBACHOV KOEFICIENT ΑLPHA 

 

Zanesljivost vprašalnika je lastnost vprašalnika, da daje pri ponovljenih merjenjih istih lastnosti 

pri istih osebah enake rezultate. Zanesljivost izračunamo s Cronbachovim koeificentom α s 

pomočjo programa spss (Klemenčič, 2005). 

 

 Pitje alkoholnih pijač 

Pri štirih postavkah glede pitja alkoholnih pijač je vrednost Cronbachovega koeficienta α .805 kot 

vidimo v spodnji tabeli. Iz tega lahko zaključimo, da je vprašalnik zanesljiv. 

 

Tabela 5: Izračun koeficienta zanesljivosti za pogostost pitja alkoholnih pijač 

Cronbachov 

koeficient α 
N 

,805 4 

 

V tabeli 6 vidimo, da nobena od postavk v stolpcu Corrected Item nima vrednosti manj kot .3. 

Postavka »pitje do zdaj v življenju« ima višjo vrednost kot Cronbachov koeficient α v tabeli 4, 

vendar je nismo izločili, saj so že tako samo 4 vprašanja, vprašalnik pa bi bil potem še manj 

zanesljiv. 
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Tabela 6: Korelacijski koeficienti med posamezno postavko ter vsemi postavkami 

vprašalnika pogostosti pitja alkoholnih pijač 

 Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbachov koeficient α 

ob izločitvi postavke 

pitje do zdaj v življenju ,501 ,808 

pitje v zadnjem letu ,818 ,674 

pitje v zadnjem mesecu ,783 .676 

pitje v zadnjem tednu ,584 ,805 

 

 Vožnja pod vplivom alkohola 

Vrednost Cronbachovega koeficienta α je za vprašalnik pogostosti vožnje pod vplivom alkohola s 

štirimi postavkami .736, kot lahko vidimo v spodnji tabeli. To pa pomeni, da je vprašalnik dovolj 

zanesljiv. 

 

Tabela 7: Izračun koeficienta zanesljivosti za pogostost vožnje pod vplivom alkohola 

Cronbachov 

koeficient α 
N 

,736 4 

 

V tabeli 8 vidimo, da imajo vse postavke v drugem stolpci vrednost višjo kot .3. Ob izločitvi 

zadnje postavke bi bila vrednost koeficienta zanesljivosti višja, vendar je zaradi že tako majhnega 

števila postavk nismo izločili. 
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Tabela 8: Korelacijski koeficienti med posamezno postavko ter vsemi postavkami 

vprašalnika pogostosti vožnje pod vplivom alkohola 

 Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbachov koeficient α ob 

izločitvi postavke 

vožnja pod vplivom 

alkohola do zdaj v življenju 
,758 ,726 

vožnja pod vplivom 

alkohola v zadnjem letu 
,879 ,463 

vožnja pod vplivom 

alkohola v zadnjem mesecu 
,746 .683 

vožnja pod vplivom 

alkohola v zadnjem tednu 
,542 ,774 

 

 Prometna nesreča 

Vrednost Cronbachovega koeficienta α za vprašalnik o povzročitvi vrste prometne nesreče zaradi 

vožnje pod vplivom alkohola je bila -.011. Tega dela vprašalnika nismo vključili v hipoteze, 

temveč smo ga vključili za pridobitev značilnosti našega vzorca. 

 

 Razlogi za vožnjo pod vplivom alkohola 

Ob prvotnem računanju koeficienta zanesljivosti je bila vrednost .768, ob tem pa je 5 postavk 

imelo vrednost manj kot .3 v stolpcu Corrected Items, zato smo ta vprašanja izločili. Izločili smo 

vprašanja 17, 22, 23, 24 in 29, ostalo pa nam je 9 vprašanj. V spodnji tabeli vidimo, da je po 

izločitvi 5 vprašanj vrednost koeficienta zanesljivosti .785, kar pomeni, da je vprašalnik dovolj 

zanesljiv. 

 

Tabela 9: Izračun koeficienta zanesljivosti za razloge za vožnjo pod vplivom alkohola 

Cronbachov 

koeficient α 
N 

.785 9 

 

V tabeli 10 lahko vidimo, da nobena izmed postavk v stolpcu Corrected Item nima vrednosti 

nižje kot .3, hkrati pa imajo vse postavke nižjo ali enako vrednost, kot jo ima koeficient 

zanesljivosti, zato ni potrebno izločiti nobenega vprašanja več. 
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Tabela 10: Korelacijski koeficienti med posamezno postavko ter vsemi postavkami 

vprašalnika razlogi za vožnjo pod vplivom alkohola  

 Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbachov koeficient α ob 

izločitvi postavke 

čim prej domov .477 .764 

kratka razdalja .322 .785 

ne želim iti peš ali z 

avtobusom 
.542 .754 

zaupam v svoje sposobnosti .386 .776 

ponoči je manj nevarno .440 .770 

ne morem nikakor drugače 

domov 
.483 .763 

nočem avta pustiti drugje .596 .746 

nočem plačati za taksi .413 .773 

ni nikogar drugega, ki bi 

lahko vozil 
.583 .749 

 

 Manj pogosta vožnja pod vplivom alkohola 

Vrednost Cronbachovega koeficienta α je za vprašalni s štirimi vprašanji o tem, kaj bi vplivalo na 

to, da bi manj pogosto vozili pod vplivom alkohola, .704, kar lahko vidimo v spodnji tabeli. 

Sklepamo, da je vprašalnik dovolj zanesljiv.  

 

Tabela 11: Izračun koeficienta zanesljivosti za manj pogosto vožnjo pod vplivom alkohola   

Cronbachov 

koeficient α 

 

N 

.704 4 

V tabeli 12 pa vidimo, da imajo vse postavke v stolpcu Corrected Item vrednost višjo od .3, prav 

tako pa v zadnjem stolpcu ni nobena vrednost višja od vrednosti koeficienta zanesljivosti, zato ni 

potrebno izločiti nobene postavke. 
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Tabela 12: Korelacijski koeficienti med posamezno postavko ter vsemi postavkami 

vprašalnika o manj pogosti vožnji pod vplivom alkohola 

 Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbachov koeficient α 

ob izločitvi postavke 

strožje kazni .484 .644 

več nadzora .675 .519 

znižanje dovoljene 

koncentracije 
.409 .689 

nesreča v družini .408 .691 

 

 Razlogi proti vožnji pod vplivom alkohola 

Glede na to, da smo imeli vprašalnik na dveh različnih spletnih portalih in smo pri enem pozabili 

napisati eno vprašanje, smo morali že takoj izločiti vprašanje 43, saj nanj ni imelo možnost 

odgovoriti približno 200 ljudi. To pa je najbrž tudi razlog za to, da je zanesljivost tega dela 

vprašalnika nižja, kot bi bila v primeru, da bi bilo v tem delu 5 postavk namesto štirih. 

 

V spodnji tabeli vidimo, da je vrednost Cronbachovega koeficienta α .518, kar pomeni, da 

vprašalnik ni dovolj zanesljiv. Ker pa imamo vprašanja tega dela vprašalnika vključena v 

hipoteze, bomo pri nadaljnji analizi in razlagi upoštevali slabo zanesljivost. 

 

Tabela 13: Izračun koeficienta zanesljivosti glede razlogov proti vožnji pod vplivom 

alkohola 

Cronbachov 

koeficient α 
N 

.518 4 

 

Zadnja postavka ima v stolpcu Corrected Item vrednost nižjo od .3, prav tako pa ima višjo 

vrednost, kot je vrednost korelacijskega koeficienta, kar lahko vidimo v tabeli 14. Zaradi zgoraj 

omenjenih razlogov pa je nismo izločili. 
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Tabela 14: Korelacijski koeficienti med posamezno postavko ter vsemi postavkami 

vprašalnika razlogov proti vožnji pod vplivom alkohola 

 Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbachov koeficient α ob 

izločitvi postavke 

strah, da bi me dobili policisti .331 .434 

ne želim ogrožati drugih .337 .442 

strah, da bi povzročil 

prometno nesrečo 
.431 .358 

strah pred izgubo službe .207 .548 
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4.2 NAJPOGOSTEJŠI RAZLOG ZA VOŽNJO POD VPLIVOM 

ALKOHOLA 

 

Najpogostejši razlog za vožnjo pod vplivom alkohola pri anketirancih je, da se »počutijo 

sposobne voziti«, kar lahko razberemo iz tabele 15, saj je ta razlog obkrožilo kar 23 anketirancev 

od 102 voznikov, ki so že kdaj vozili pod vplivom alkohola. Drugi najpogostejši razlog je, da »se 

zgodi, čeprav ni namena«, ta odgovor pa je izbralo 19,6 % voznikov, ki vozijo ali so vozili pod 

vplivom alkohola. Tretji najpogostejši razlog za vožnjo pod vplivom alkohola je »kratka razdalja 

do doma«, ta odgovor pa je izbralo 16 anketirancev oziroma 15,7 % voznikov, ki so že kdaj 

vozili pod vplivom alkohola. Četrti najpogostejši razlog je, da »kljub uživanju alkohola ne čutijo 

opitosti«, ta razlog pa je izbralo 12,7 % voznikov, ki vozijo ali so že vozili pod vplivom alkohola. 

Odgovora »ne morem nikakor drugače domov« in »ni nikogar drugega, ki bi lahko vozil« je 

izbralo po 7 oziroma 6,9 % tistih anketirancev, ki so že kdaj vozili pod vplivom alkohola. 

 

Nihče izmed anketirancev pa ni izbral odgovora, da »pod vplivom alkohola vozi, ker je ponoči 

manj prometa in je zato manj nevarno«. Prav tako pa ni nihče izbral odgovora, da »vozi pod 

vplivom alkohola, ker mu/ji je vseeno, če ga/jo dobijo policisti«. Slednji odgovor smo iz 

nadaljnje obravnave izločili že zaradi slabega rezultata testa zanesljivosti. Po izračunu testa 

zanesljivosti pa smo iz nadaljnje obravnave izločili tudi odgovor, ki je v našem vzorcu izbran kot 

najpogostejši razlog za vožnjo pod vplivom alkohola, torej: »Pod vplivom alkohola vozim, ker se 

počutim sposobnega voziti«. 
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Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke razlogi za vožnjo pod vplivom alkohola 

 Frekvenca Procent 
Veljavni 

procent 

Vozniki, 

ki 

vozijo 

pod 

vplivom 

alkohola 

se počutim sposobnega voziti 23 8,4 22,5 

se zgodi, čeprav nimam namena 20 7,3 19,6 

kratka razdalja do doma 16 5,9 15,7 

kljub uživanju alkohola ne čutim 

opitosti 
13 4,8 12,7 

ne morem nikakor drugače domov 7 2,6 6,9 

ni nikogar drugega, ki bi lahko vozil 7 2,6 6,9 

nočem avtomobila pustiti drugje 4 1,5 3,9 

bi rad v čim krajšem času prišel 

domov 
4 1,5 3,9 

nočem plačevati za taksi 3 1,1 2,9 

se mi ne da iti domov peš/z 

avtobusom 
2 0,7 2,0 

zaupam v svoje sposobnosti bolj kot v 

sposobnosti drugih 
2 0,7 2,0 

izgubim občutek za odgovornost 1 0,4 1,0 

skupaj 102 37,4 100,0 

Vozniki, ki ne vozijo pod vplivom alkohola 171 62,6 

 

Skupaj 273 100,0 
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4.3 PREVERJANJE PRVE HIPOTEZE 

 

H1: Obstaja pomembna razlika med mlajšimi in starejšimi vozniki glede razlogov za vožnjo pod 

vplivom alkohola. 

 

Preden smo izračunali t-test, smo vzorec razdelili na dve skupini, in sicer na mlajše in starejše. 

Najprej smo jih nameravali razdeliti v skupini 18–30 in 31–60, saj bi bila ta delitev glede na 

prebrano literaturo najbolj primerna, V tem primeru bi bili skupini zelo neenakomerno 

razporejeni, saj bi bilo v skupini mlajših kar 203 anketirancev, v skupini starejših pa le 70. Nato 

smo jih razdelili v skupini 18–27 in 28–64, pri čemer je v prvi skupini 179 (65,6a%), v drugi pa 

94 oziroma 34,4 % anketirancev. Skupini voznikov nismo želeli uravnotežiti, saj bi v tem 

primeru izgubili precejšen del vzorca, pri analizi rezultatov pa bomo upoštevali neenakomerno 

porazdeljenost mlajših in starejših voznikov.  

 

Od 179 mlajših voznikov jih je pod vplivom alkohola že vozilo 70 oziroma 40,8 %, od 94 

starejših voznikov pa jih je pod vplivom alkohola že vozilo 53 oziroma 56,4 %. Od 70 mlajših 

voznikov, jih je na vprašanje odgovorilo 64, od 53 starejših voznikov pa jih je na vprašanje 

odgovorilo 38. V tabeli 16 vidimo, da je večja razlika med aritmetičnima sredinama strinjanja le 

pri 2 trditvah, in sicer: »pod vplivom alkohola vozim, ker je razdalja do doma kratka« in »pod 

vplivom alkohola vozim, ker nočem pustiti avtomobila drugje«. Starejši vozniki pogosteje vozijo 

pod vplivom alkohola zaradi kratke razdalje, mlajši pa ne želijo pustiti avtomobila drugje, zato 

raje vozijo pod vplivom alkohola. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da je v celotnem vzorcu 

precej več mlajših voznikov kot starejših, zato bi bile razlike med aritmetičnima sredinama 

skupin lahko drugačne, če bi bili mlajši in starejši bolj enakomerno porazdeljeni. Razlik ni pri 

vseh trditvah, zato smo prikazali samo na primerih, pri katerih je bila razlika aritmetičnih sredin 

največja. 
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Tabela 16: Opisne mere po skupinah mlajših in starejših voznikov glede razlogov za vožnjo 

pod vplivom alkohola 

 

Starost N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Kratka 

razdalja 

mlajši 64 3,14 1,457 ,182 

starejši 38 3,55 1,288 ,209 

Nočem pustiti 

avtomobila 

mlajši 64 2,86 1,531 ,191 

starejši 38 2,50 1,555 ,252 

 

Pri izračunu t-testa je bila pri vseh postavkah vrednost p v stolpcu Sig. večja kot 0,05 (pa>a0,05), 

zato obdržimo predpostavko o homogenosti varianc. Vendar pa vrednost p v stolpcu Sig. (2-

tailed) pri nobeni postavki ni bila manjša kot 0,05, zato razlike med skupinama niso statistično 

pomembne. Ugotovimo, da nismo uspeli dokazati razlike med mlajšimi in starejšimi vozniki 

glede posameznih razlogov za vožnjo pod vplivom alkohola. 

 

 

 

4.4 PREVERJANJE DRUGE HIPOTEZE  

 

H2: Obstaja pomembna razlika med mlajšimi in starejšimi vozniki glede razlogov proti vožnji 

pod vplivom alkohola. 

 

V tabeli 17 lahko vidimo, da se največja razlika med aritmetičnima sredinama skupin pojavlja pri 

postavki: »pod vplivom alkohola ne vozim, ker me je strah, da bi me dobili policisti«. Za mlajše 

voznike bolj velja, da jih je strah, da bi jih dobili policisti, kot velja za starejše vozniki. Starejši 

vozniki pa se bolj bojijo, da bi zaradi vožnje pod vplivom alkohola izgubili službo. Mlajši 

vozniki se bolj bojijo, da bi zaradi vožnje pod vplivom alkohola ogrožali druge, prav tako pa jih 

je bolj strah kot starejše voznike, da bi pri vožnji pod vplivom alkohola povzročili prometno 

nesrečo. 
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Tabela 17: Opisne mere po skupinah mlajših in starejših voznikov glede razlogov proti 

vožnji pod vplivom alkohola 

 

Starost N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

strah, da bi 

me dobili 

policisti 

mlajši 179 3,59 1,417 ,106 

starejši 94 2,74 1,684 ,174 

ne želim 

ogrožati 

drugih 

mlajši 179 4,59 ,885 ,066 

starejši 94 4,56 1,011 ,104 

strah, da bi 

povzročil/a 

prometno 

nesrečo 

mlajši 179 4,45 1,028 ,077 

starejši 94 4,37 1,136 ,117 

strah pred 

izgubo službe 
mlajši 179 2,01 1,366 ,102 

starejši 94 2,19 1,554 ,160 

 

Pri izračunu t-testa je bila pri dveh postavkah »pod vplivom alkohola ne vozim, ker ne želim 

ogrožati drugih« in »pod vplivom alkohola ne vozim, ker me je strah, da bi povzročil prometno 

nesrečo« vrednost Sig. večja kot 0,05 (p > 0,05), vendar je bila vrednost p v stolpcu Sig. (2-

tailed) večja kot 0,05, kar lahko vidimo v tabeli 18. Ugotovili smo, da razlike med skupinama 

niso statistično pomembne. Nismo uspeli dokazati razlike med mlajšimi in starejšimi vozniki 

glede posameznih razlogov proti vožnji pod vplivom alkohola. 

 

Tabela 18: T-test za preverjanje razlik med mlajšimi in starejšimi vozniki o razlogih proti 

vožnji pod vplivom alkohola 

 
Levenov test za enakost varianc 

T-test za enakost 

aritmetičnih sredin 

F Sig. Sig. (2-tailed) 

Ne želim 

ogrožati drugih 

Predvidena 

enakost 

varianc 

,631 ,428 ,848 

Strah, da bi 

povzročil/a pn 

Predvidena 

enakost 

varianc 

,376 ,540 ,583 
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4.5 PREVERJANJE TRETJE HIPOTEZE 

 

H3: Obstaja pomembna razlika med ženskami in moškimi glede razlogov za vožnjo pod vplivom 

alkohola. 

 

Do zdaj je pod vplivom alkohola vozilo že 56 oziroma 32,2 % žensk, od 99 moških pa jih je pod 

vplivom alkohola že vozilo 70 oziroma 70,7 %. Tabela 19 kaže deskriptivno statistiko. Vidimo, 

da je na vprašanja od 70 moških, ki so že vozili pod vplivom alkohola, odgovorilo 61. Od 56 

žensk, ki so že vozile pod vplivom alkohola, pa jih je na vprašanja odgovorilo 41. Večje razlike v 

aritmetičnih sredinah se pojavijo pri dveh trditvah, največja razlika pa je pri trditvi: »pod vplivom 

alkohola ne vozim, ker nočem pustiti avtomobila drugje«. Moški pogosteje vozijo pod vplivom 

alkohola, ker nočejo pustiti avtomobila drugje, temveč se raje odpeljejo domov. Moški prav tako 

pogosteje vozijo pod vplivom alkohola, kadar je razdalja do doma kratka. Potrebno je upoštevati, 

da je v vzorcu več žensk kot moških, zato bi razlika lahko bila drugačna, če bi bil vzorec po spolu 

bolj enakomerno razporejen.  

 

Tabela 19: Opisne mere po spolu glede na razloge za vožnjo pod vplivom alkohola 

 

Spol N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Kratka 

razdalja 

moški 61 3,49 1,324 ,170 

ženska 41 3,00 1,483 ,232 

Nočem avta 

pustit drugje 

moški 61 2,97 1,549 ,198 

ženska 41 2,37 1,479 ,231 
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V tabeli 20 vidimo, da lahko pri obeh trditvah sprejmemo predpostavko o homogenosti varianc. 

Vidimo, da je pri obeh trditvah p > 0,05, torej razlike med aritmetičnima sredinama skupin niso 

statistično pomembne. Nismo uspeli dokazati razlik med moškimi in ženskami glede posameznih 

razlogov za vožnjo pod vplivom alkohola. 

 

Tabela 20: T-test za preverjanje razlik med moškimi in ženskami o razlogih za vožnjo pod 

vplivom alkohola 

 
Levenov test za enakost varianc 

T-test za enakost 

aritmetičnih sredin 

F Sig. Sig. (2-tailed) 

Kratka razdalja 

Predvidena 

enakost 

varianc 

1,205 ,275 ,083 

Nočem avta 

pustiti drugje 

Predvidena 

enakost 

varianc 

,576 ,450 ,053 

 

 

 

4.6 PREVERJANJE ČETRTE HIPOTEZE  

 

H4: Obstaja pomembna razlika med ženskami in moškimi glede razlogov proti vožnji pod 

vplivom alkohola. 

 

V tabeli 21 lahko vidimo, da je pri vseh trditvah pri ženskah višja aritmetična sredina. Torej jih je 

bolj strah kot moške, da bi jih dobili policisti pri vožnji pod vplivom alkohola, prav tako ne želijo 

ogrožati drugih in se bolj bojijo, da bi povzročile prometno nesrečo kot moški. Pri ženskah se 

pojavlja tudi večji strah, da bi zaradi vožnje pod vplivom alkohola izgubile službo. Sklepamo, da 

zaradi vseh teh strahov, ki jih imajo ženske, posledično manj pogosteje vozijo pod vplivom 

alkohola kot moški. 
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Tabela 21: Opisne mere po spolu glede na razloge proti vožnji pod vplivom alkohola 

 

Spol N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

strah, da bi 

me dobili 

policisti 

moški 99 3,11 1,470 ,148 

ženska 174 3,41 1,609 ,122 

ne želim 

ogrožati 

drugih 

moški 99 4,15 1,224 ,123 

ženska 174 4,82 ,586 ,044 

strah, da bi 

povzročil/a 

prometno 

nesrečo 

moški 99 3,97 1,289 ,130 

ženska 174 4,68 ,812 ,062 

Strah pred 

izgubo službe 

moški 99 1,29 1,527 ,153 

ženska 174 1,95 1,365 ,104 

 

Po izračunu t-testa je bila samo pri trditvi »ne vozim pod vplivom alkohola, ker me je strah, da bi 

me dobili policisti« vrednost Sig. večja kot 0,05 (p > 0,05). V tabeli 22 lahko vidimo, da je v 

stolpcu Sig. (2-tailed) pa> 0,05, zato nismo uspeli dokazati, da bi bile razlike med moškimi in 

ženskami glede posameznih razlogov za manj pogosto vožnjo pod vplivom alkohola statistično 

pomembne. 

 

Tabela 22: T-test za preverjanje razlik med moškimi in ženskami o razlogih proti vožnji 

pod vplivom alkohola 

 
Levenov test za enakost varianc 

T-test za enakost 

aritmetičnih sredin 

F Sig. Sig. (2-tailed) 

Strah, da bi me 

dobili policisti 

Predvidena 

enakost 

varianc 

3,655 ,057 ,132 
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4.7 PREVERJANJE PETE HIPOTEZE 

 

H5: Obstaja pomembna razlika med tistimi, ki vozijo pod vplivom alkohola, in tistimi, ki ne 

vozijo pod vplivom alkohola glede mnenja o znižanju dovoljene koncentracije alkohola v krvi. 

 

Preden smo izračunali χ
2
-test, smo anketirance razdelili v dve skupini. Razdelili smo jih glede na 

to, kako so odgovorili na vprašanje: »Kolikokrat (če sploh kdaj) ste vozili pod vplivom alkohola 

do zdaj v življenju?«. Tisti, ki niso še nikoli vozili pod vplivom alkohola, so v eni skupini, vsi 

ostali pa v drugi skupini. 

 

Po prvem izračunu χ
2
-testa sta bili 2 pričakovani frekvenci (25 %) nižji od 5, kar lahko vidimo v 

tabeli 23. Ker je lahko največ 20 % pričakovanih vrednosti manjših od 5, smo pred 

nadaljevanjem združili dva odgovora glede mnenja o znižanju dovoljene koncentracije alkohola v 

krvi, in sicer: »ostane naj tako, kot je« in »vozniki naj pijejo kolikor hočejo in sami presojajo, če 

so še sposobni za vožnjo«. 

 

Tabela 23: Kontingenčna tabela za mnenje za znižanje dovoljene koncentracije alkohola v 

krvi glede na to, ali vozijo pod vplivom alkohola ali ne 

 Vožnja pod vplivom 

alkohola do zdaj v življenju Skupaj 

nikoli 1x ali večkrat 

Znižanje 

dovoljene 

meje 

Vozniki 

naj pijejo, 

kolikor 

hočejo 

Frekvenca 2 3 5 

Pričakovana frekvenca 2,7 2,3 5,0 

% znotraj znižanje dovoljene 

meje? 
40,0 % 60,0 % 100,0 % 

% znotraj vpva nova 1,4 % 2,4 % 1,8 % 

Skupaj % 0,7 % 1,1 % 1,8 % 
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V tabeli 24 vidimo, da je vseh vprašanih, ki se strinjajo z znižanjem dovoljene koncentracije 

alkohola v krvi, 91, kar je 33 % vseh anketirancev. Od vseh 91-ih jih 58 (63,7 % vseh, ki se 

strinjajo z znižanjem koncentracije) še nikoli ni vozilo pod vplivom alkohola, 33 pa jih je vsaj 

enkrat vozilo pod vplivom alkohola, kar je 36,3 % vseh, ki se strinjajo z znižanjem dovoljene 

koncentracije. 

 

Od vseh, ki še nikoli niso vozili pod vplivom alkohola, jih je 39,5 % teh, ki se strinjajo z 

znižanjem dovoljene koncentracije. Od vseh, ki so vsaj enkrat vozili pod vplivom alkohola, pa se 

z znižanjem dovoljene koncentracije strinja 26,2 %. 

 

Kar 56,4 % anketirancev je mnenja, naj dovoljena koncentracija alkohola v krvi ostane taka, kot 

je sedaj. 28,6 % vseh tistih, ki še nikoli niso vozili pod vplivom alkohola, se strinja, naj ostane 

tako, kot je, in 27,8 % vseh tistih, ki so že vsaj enkrat vozili pod vplivom alkohola, je mnenja, naj 

ostane tako, kot je. 

 

Vseh tistih, ki so mnenja, naj se dovoljena meja zviša, je 28 oziroma 10, 3 % vseh anketirancev. 

Od vseh 28, ki se strinjajo z zvišanjem dovoljene koncentracije, jih 11 oziroma 39,3 % vseh, ki se 

strinjajo z zvišanjem dovoljene koncentracije, še nikoli ni vozilo pod vplivom alkohola. 17 

anketirancev oziroma 13,5 % tistih, ki so že vozili pod vplivom alkohola, se strinja z zvišanjem 

dovoljene koncentracije alkohola v krvi. 
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Tabela 24: Kontingenčna tabela mnenja o znižanju dovoljene koncentracije alkohola v krvi 

glede na to, ali vozijo pod vplivom alkohola ali ne 

 Vožnja pod vplivom 

alkohola do zdaj v življenju Skupaj 

nikoli 1x ali večkrat 

Znižanje 

dovoljene 

meje da, seveda 

frekvenca 58 33 91 

pričakovana frekvenca 49,0 42,0 91,0 

% znotraj znižanje nova 63,7 % 36,3 % 100,0 % 

% znotraj vpva nova 39,5 % 26,2 % 33,3 % 

% skupaj 21,2 % 12,1 % 33,3 % 

ostane naj 

tako, kot je 

frekvenca 78 76 154 

pričakovana frekvenca 82,9 71,1 154,0 

% znotraj znižanje nova 50,6 % 49,4 % 100,0 % 

% znotraj vpva nova 53,1 % 60,3 % 56,4 % 

% skupaj 28,6 % 27,8 % 56,4 % 

dovoljena 

meja naj se 

zviša 

frekvenca 11 17 28 

pričakovana frekvenca 15,1 12,9 28,0 

% znotraj znižanje nova 39,3 % 60,7 % 100,0 % 

% znotraj vpva nova 7,5 % 13,5 % 10,3 % 

% skupaj 4,0 % 6,2 % 10,3 % 

Skupaj 

 frekvenca 147 126 273 

pričakovana frekvenca 147,0 126,0 273,0 

% znotraj znižanje nova 53,8 % 46,2 % 100,0 % 

% znotraj vpva nova 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

% skupaj 53,8 % 46,2 % 100,0 % 

 

Rezultate v zgornji tabeli pa lahko bolj nazorno prikažemo s stolpčnim grafikonom. Na grafu 3 

vidimo, da vrednost y-osi ponazarja odstotek posameznih odgovorov, os x pa predstavlja možne 

odgovore na vprašanje, ali naj se dovoljena meja alkohola v krvi zmanjša. Na grafu 3 lahko 

vidimo, da se tisti, ki niso še nikoli vozili pod vplivom alkohola bolj strinjajo z znižanjem 

dovoljene koncentracije alkohola v krvi, kot tisti, ki so že kdaj vozili pod vplivom alkohola. Kar 

39,5 % voznikov, ki še nikoli niso vozili pod vplivom alkohola, je mnenja, da naj se dovoljena 

koncentracija zniža, medtem ko je istega mnenja 26,2 % voznikov, ki so že vozili pod vplivom 

alkohola. Po drugi strani pa se tisti, ki so že kdaj vozili pod vplivom alkohola, bolj strinjajo s tem, 

da se dovoljena koncentracija alkohola v krvi zviša kot tisti, ki pod vplivom alkohola še niso 

vozili. 13,5 % voznikov, ki so že kdaj vozili pod vplivom alkohola, je mnenja, naj se dovoljena 

meja zviša, istega mnenja pa je 7,5 % voznikov, ki še niso vozili pod vplivom alkohola. Približno 
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enak odstotek voznikov, ki so že vozili pod vplivom alkohola, ter voznikov, ki pod vplivom 

alkohola še niso vozili, je mnenja, naj dovoljena koncentracija alkohola v krvi ostane taka, kot je 

sedaj. 53,5 % voznikov, ki še niso vozili pod vplivom alkohola, in 60,3 % voznikov, ki so že 

vozili pod vplivom alkohola, je mnenja, naj dovoljena koncentracija alkohola ostane taka, kot je 

sedaj. 

 

Graf 3: Znižanje dovoljene koncentracije 

 

 

V tabeli 25 vidimo, da vrednost χ
2
-testa znaša 6.604 pri stopnji prostosti 2, njegova statistična 

vrednost pa .037. Ker je p < 0,05, sprejmemo hipotezo. Uspeli smo dokazati povezavo med 

mnenjem o znižanju dovoljene koncentracije alkohola v krvi in med tem, ali so anketiranci že 

kdaj vozili pod vplivom alkohola ali ne. 
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Tabela 25: χ
2
-test za povezavo med mnenjem o znižanju dovoljene koncentracije in tem, ali 

so že kdaj vozili pod vplivom alkohola ali ne 

 
Vrednost df 

Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearsonov  

χ
2-

test 
6,604(a) 2 ,037 

 

Tisti, ki so že kdaj vozili pod vplivom alkohola, se bolj strinjajo z zvišanjem dovoljene 

koncentracije alkohola v krvi kot tisti, ki pod vplivom alkohola še niso vozili. Po drugi strani pa 

se vozniki, ki pod vplivom alkohola še niso vozili, bolj strinjajo z znižanjem dovoljene 

koncentracije alkohola v krvi kot vozniki, ki so pod vplivom alkohola že vozili. 

 

 

 

4.8 PREVERJANJE ŠESTE HIPOTEZE 

 

H6: Mlade voznike je bolj strah, da bi jih pri vožnji pod vplivom alkohola dobili policisti, kot 

starejše voznike. 

 

V tabeli 26 vidimo, da je aritmetična sredina strinjanja z izjavo pri mlajših 3,88, pri starejših pa 

3,58. Mlajši vozniki se torej bolj bojijo, da bi jih pri vožnji pod vplivom alkohola dobili policisti 

kot starejši.  

 

Tabela 26: Opisne mere po skupinah mlajših in starejših voznikov 

 

Starost N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Strah pred 

policisti 

mlajši 64 3,88 1,076 ,135 

starejši 38 3,58 1,200 ,195 
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Po izračunu t-testa lahko v tabeli 27 vidimo, da je statistična pomembnost F-testa homogenosti 

varianc večja kot 0,05, zato obdržimo predpostavko o homogenosti varianc. Vendar je v stolpcu 

Sig. (2-tailed) p > 0,05, zato razlike med mlajšimi in starejšimi niso statistično pomembne. 

 

Tabela 27: T-test za preverjanje razlik o strahu pred policisti glede na spol 

 
Levenov test za enakost varianc 

T-test za enakost 

aritmetičnih sredin 

F Sig. Sig. (2-tailed) 

Strah pred 

policisti 

Predvidena 

enakost 

varianc 

2,104 ,150 0,201 

 

 

 

4.9 PREVERJANJE SEDME HIPOTEZE 

 

H7: Ženske je bolj strah pred tem, da bi jih pri vožnji pod vplivom alkohola dobili policisti, kot 

moške. 

 

V tabeli 28 lahko vidimo, da je na vprašanje odgovorilo 61 moških in 41 žensk. Aritmetična 

sredina strinjanja z izjavo je pri ženskah 4,06, pri moških pa 3,56. Ženske so na to vprašanje 

večinoma odgovarjale z odgovorom 4 (»se večinoma strinjam«), moški pa so med 3 (»se ne 

morem odločiti«) in 4 (»se večinoma strinjam«). Torej se ženske bolj bojijo, da bi jih pri vožnji 

pod vplivom alkohola dobili policisti, kot moški. 
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Tabela 28: Opisne mere po skupinah 

 

Spol N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Strah pred 

policisti 

moški 61 3,56 1,118 ,143 

ženske 41 4,06 1,081 ,169 

 

Iz tabele 29 lahko razberemo, da je vrednost p > 0,05, zato obdržimo predpostavko o 

homogenosti varianc. Stolpec Sig. (2-tailed) nam pove, da je razlika med aritmetičnima 

sredinama obeh skupin statistično pomembna, saj je p < 0,05. Uspeli smo dokazati razlike med 

spoloma v povezavi s strahom pred policisti. 

 

Tabela 29: T-test za preverjanje razlik o strahu pred policisti glede na spol 

 
Levenov test za enakost varianc 

T-test za enakost 

aritmetičnih sredin 

F Sig. Sig. (2-tailed) 

Strah pred 

policisti 

Predvidena 

enakost 

varianc 

,921 ,340 0,009 

 

Ženske se bolj kot moški bojijo, da bi jih policisti dobili pri vožnji pod vplivom alkohola. Ta 

strah pred policisti je najbrž tudi eden izmed razlogov, zakaj ženske redkeje vozijo pod vplivom 

alkohola kot moški. 
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4.10 OSTALE PRIMERJAVE MED SPOLOMA 

 

4.10.1. Pogostost vožnje pod vplivom alkohola 

 

Iz tabele 30 lahko razberemo, da 147 anketirancev (53,8 %) še ni vozilo pod vplivom alkohola. 

Od vseh 126 anketirancev, ki so do zdaj v življenju že vozili pod vplivom alkohola, je enkrat ali 

dvakrat vozilo 29 oziroma 16,7 % žensk in 21 oziroma 21,2 % moških, 40-krat ali večkrat pa je 

pod vplivom alkohola vozila le ena ženska in kar 11 moških. Iz tabele je razvidno, moški 

pogosteje vozijo pod vplivom alkohola. Treba je upoštevati tudi to, da je v vzorcu 63,7 % žensk, 

zato je posledično lahko tudi večje število žensk, ki vozijo pod vplivom alkohola, kot bi bilo v 

primeru, da bi bili v vzorcu moški in ženske enakomerno porazdeljeni. 

 

Tabela 30: Kontingenčna tabela pogostosti vožnje pod vplivom alkohola do zdaj v življenju 

glede na spol  

 Moški Ženske Skupaj 

f % f % f % 

Vožnja 

pod 

vplivom 

alkohola 

do zdaj v 

življenju 

0 29 29,3 % 118 67,8 % 147 53,8 % 

1–2 21 21,2 % 29 16,7 % 50 18,3 % 

3–5 19 19,2 % 16 9,2 % 35 12,8 % 

6–9 9 9,1 % 5 2,9 % 14 5,1 % 

10–19 6 6,1 % 3 1,7 % 9 3,3 % 

20–39 4 4,0 % 2 1,1 % 6 2,2 % 

40 ali več 11 11,1 % 1 0,6 % 12 4,4 % 

Skupaj 99 100,0 % 174 100,0 % 273 100,0 % 

 

V zadnjem letu je enkrat ali dvakrat vozilo pod vplivom alkohola 22 moških in 22 žensk, trikrat 

ali večkrat pa je vozilo 22 moških in le 6 žensk. V zadnjem mesecu je pod vplivom alkohola vsaj 

enkrat vozilo 19 moških in 6 žensk, v zadnjem tednu pa je vsaj enkrat vozilo pod vplivom 

alkohola 8 moških in 3 ženske. 
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4.10.2. Povzročitev prometne nesreče 

 

Iz tabele 31 pa lahko razberemo, da 96,7 % anketirancev še ni povzročilo prometne nesreče 

zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Enkrat je prometno nesrečo pod vplivom alkohola 

povzročilo 6 moških (6,1 %) in ena ženska (0,6 %), en moški je dvakrat povzročil prometno 

nesrečo, prav tako pa je en moški povzročil prometno nesrečo kar štirikrat, med tem ko nobena 

ženska ni povzročila prometne nesreče z materialno škodo več kot enkrat. 

 

Tabela 31: Kontingenčna tabela povzročitve prometne nesreče z materialno škodo glede na 

spol 

 Moški Ženske Skupaj 

f % f f % f 

Prometna 

nesreča z 

materialno 

škodo 

0x 91 91,9 % 173 99,4 % 264 96,7 % 

1x 6 6,1 % 1 0,6 % 7 2,6 % 

2x 1 1,0 % 0 0 % 1 0,4 % 

4x 1 1,0 % 0 0 % 1 0,4 % 

Skupaj 99 100,0 % 174 100,0 % 273 100,0 % 

 

En moški je že povzročil prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo, ena ženska pa je že 

povzročila prometno nesrečo s smrtnim izidom. Tudi rezultati glede povzročitve prometne 

nesreče se ujemajo s stanjem v splošni populaciji, saj so moški pogosteje udeleženi v prometnih 

nesrečah zaradi vožnje pod vplivom alkohola, kar je najbrž posledica tega, da pogosteje vozijo 

pod vplivom alkohola. 
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4.10.3 Namen vožnje pod vplivom alkohola pred odhodom na zabavo 

 

V tabeli 32 vidimo, da od 102 ljudi, ki so odgovorili na vprašanje, ali imajo že pred odhodom na 

zabavo namen voziti pod vplivom alkohola, jih je več kot polovica oziroma 55,9 % odgovorilo, 

da nikoli nima namena voziti pod vplivom alkohola pred odhodom na zabavo. Nikoli nima 

namena voziti 47,5 % moških in 68,3 % žensk. Od 99 moških jih je 61 že vozilo ali vozi pod 

vplivom alkohola, od tega pa jih ima 29 oziroma 47,5 % včasih namen voziti pod vplivom 

alkohola. Od 174 žensk pa jih je 41 že vozilo oziroma vozijo pod vplivom alkohola, od tega jih 

ima 10 oziroma 24,4 % včasih pred odhodom na zabavno namen voziti pod vplivom alkohola. 

Pogosto ima namen voziti pod vplivom alkohola 4,9 % moških in kar 7,3 % žensk. 

 

Tabela 32: Kontingenčna tabela za namen vožnje glede na spol 

 Moški Ženske Skupaj 

f % f % f % 

Namen voziti 

pod vplivom 

alkohola pred 

odhodom na 

zabavo 

nikoli 29 47,5 % 28 68,3 % 57 55,9 % 

včasih 29 47,5 % 10 24,4 % 39 38,2 % 

pogosto 3 4,9 % 3 7,3 % 6 5,9 % 

Skupaj 61 100,0 % 41 100,0 % 102 100,0 % 

 

Vidimo torej, da imajo moški večinoma pogosteje namen voziti pod vplivom alkohola že pred 

odhodom na zabavo. Glede na to, da je v vzorcu precej več žensk kot moških, bi bile razlike 

lahko drugačne, če bi bila porazdelitev po spolu enakomernejša. Velika verjetnost je, da bi bilo v 

tem primeru manjše število žensk, ki so že kdaj vozile pod vplivom alkohola. 
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4.10.4 Vpliv spremembe zakona na pogostost vožnje pod vplivom alkohola 

 

Razlike med ženskami in moškimi se pojavljajo tudi pri tem, kako bi vplivala sprememba zakona 

oziroma strožje kazni na pogostost vožnje pod vplivom alkohola. V tabeli 33 vidimo, da 17 

oziroma 41,5 % žensk sploh ne bi več vozilo pod vplivom alkohola v primeru strožjih kazni, med 

tem ko je takih moških 14 oziroma 23 %. Manj bi vozilo pod vplivom alkohola 29,5 % moških in 

19,5 % žensk, previdneje pa bi vozilo 29,5 % moških in 36,3 % žensk. Kar 7 moških bi še vozilo 

pod vplivom alkohola in 4 moški bi še vedno enako vozili pod vplivom alkohola. 

 

Tabela 33: Kontingenčna tabela za vpliv spremembe zakona na pogostost vožnje pod 

vplivom alkohola glede na spol 

 Moški Ženske Skupaj 

f % f % f % 

Vpliv 

spremembe 

zakona na 

pogostost 

vožnje pod 

vplivom 

alkohola 

 

sploh ne bi več vozil/a 

pod vplivom alkohola 
14 23,0 % 17 41,5 % 31 30,4 % 

manj bi vozil/a pod 

vplivom alkohola 
18 29,5 % 8 19,5 % 26 25,5 % 

vozil/a bi bolj previdno 18 29,5 % 15 36,3 % 33 32,4 % 

še bi vozil/a pod 

vplivom alkohola 
7 11,5 % 1 2,4 % 8 7,8 % 

še vedno bi enako 

vozil/a pod vplivom 

alkohola 

4 6,6 % 0 0,0 % 4 3,9 % 

Skupaj 61 100,0 % 41 100,0 % 103 100,0 % 

 

Tabelo 33 pa lahko bolj nazorno prikažemo s stolpčnim grafikonom. Na grafu 4 os y predstavlja 

odstotek posameznih odgovorov, os x pa možne odgovore na vprašanje: »Kako bi sprememba 

zakonodaje na strožje vplivala na vašo vožnjo pod vplivom alkohola?«. Vidimo lahko, da več 

žensk kot moških v primeru strožjih kazni za vožnjo pod vplivom alkohola sploh ne bi več vozilo 

pod vplivom alkohola. 29,5 % moških in 19,5 % žensk bi manj vozilo pod vplivom alkohola, 
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29,5 % moških in 36,3 % žensk pa bi v primeru strožjih kazni vozilo previdneje. Kar 11,5 % 

moških bi še vozilo pod vplivom alkohola, 6,6 % moških pa bi še vedno enako vozilo pod 

vplivom alkohola, med tem ko nobena ženska ne bi več enako vozila pod vplivom alkohola, če bi 

se kazni za vožnjo pod vplivom alkohola poostrile. 

 

Graf 4: Vpliv spremembe dovoljene koncentracije alkohola v krvi na vedenje voznikov 

glede na spol 

 

 

 

4.10.5 Razlogi za manj pogosto vožnjo pod vplivom alkohola 

 

Prav tako pa se moški in ženske razlikujejo v razlogih, zaradi katerih bi manjkrat vozili pod 

vplivom alkohola. Kot lahko vidimo v tabeli 34, se med aritmetičnima sredinama moških in 

žensk pojavlja precejšnja razlika. Na ženske bi bolj vplivale strožje kazni, več nadzora na cestah, 

znižanje dovoljene koncentracije in nesreča v družini, da bi manjkrat vozile pod vplivom 

alkohola. Največja razlika med aritmetičnima sredinama je ravno pri razlogu nesreče v družini, 
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saj so ženske bolj odgovarjale z odgovorom 4 (»zame večinoma velja«), moški pa s 3 (»ne 

morem se odločiti«). 

Tabela 34: Opisne mere po spolu glede na razloge za zmanjšane vožnje pod vplivom 

alkohola 

 

Spol N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Strožje kazni 
moški 61 2,48 1,337 ,171 

ženska 41 3,24 1,578 ,246 

Več nadzora 
moški 61 3,03 1,494 ,191 

ženska 41 3,73 1,467 ,229 

Znižanje d. 

koncentracije 

moški 61 2,54 1,478 ,189 

ženska 41 2,80 1,569 ,245 

Nesreča v 

družini 

moški 61 3,08 1,584 ,203 

ženska 41 4,00 1,323 ,207 

 

Po izračunu t-testa za preverjanje razlik med spoloma so se med ženskami in moškimi pokazale 

razlike pri enem izmed razlogov za zmanjšanje vožnje pod vplivom alkohola. V tabeli 35 lahko 

vidimo, da je vrednost p = 0,371, zato obdržimo predpostavko o homogenosti varianc. Iz stolpca 

Sig. (2-tailed) lahko razberemo, da je p < 0,05, zato so razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

skupin statistično pomembne. Ženske bi manjkrat vozile pod vplivom alkohola, če bi bilo na 

cestah več nadzora. Pri tem pa je seveda spet potrebno poudariti dejstvo, da je na vprašanja 

odgovarjalo več žensk kot moških, kar bi v nasprotnem primeru lahko privedlo do drugačnih 

rezultatov. 
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Tabela 35: T-test za preverjanje razlik o strahu pred policisti glede na spol 

 
Levenov test za enakost varianc 

T-test za enakost 

aritmetičnih sredin 

F Sig. Sig. (2-tailed) 

Več nadzora 
Predvidena 

enakost varianc 
,808 ,371 0,022 

 

 

4.11 OSTALE PRIMERJAVE MED MLAJŠIMI IN STAREJŠIMI VOZNIKI 

 

4.11.1 Pogostost vožnje pod vplivom alkohola 

 

Iz tabele 36 lahko razberemo, da do zdaj še ni vozilo pod vplivom alkohola 59,2 % mlajših in 

43,6 % starejših voznikov. Od vseh 126 anketirancev, ki so že vozili pod vplivom alkohola, je do 

zdaj enkrat ali dvakrat vozilo 30 oziroma 16,8 % mlajših in 20 oziroma 21,3 % starejših 

voznikov, 40-krat ali večkrat pa je pod vplivom alkohola vozilo 3,4 % mlajših in 6,4 % starejših 

voznikov. Iz tabele je razvidno, da starejši vozniki pogosteje vozijo pod vplivom alkohola. Treba 

je upoštevati tudi to, da je v vzorcu 65,6a% mlajših voznikov, zato bi lahko bili rezultati v 

primeru enakomerne porazdeljenosti po starosti, drugačni oziroma bi lahko bila razlika še večja. 

 

Tabela 36: Kontingenčna tabela za starost glede na pogostost vožnje pod vplivom alkohola 

 Mlajši Starejši Skupaj 

f % f % f % 

Vožnja 

pod 

vplivom 

alkohola 

do zdaj v 

življenju 

0 106 59,2 % 41 43,6 % 147 53,8 % 

1–2 30 16,8 % 20 21,3 % 50 18,3 % 

3–5 22 12,3 % 13 13,7 % 35 12,7 % 

6–9 8 4,5 % 6 6,4 % 14 5,1 % 

10–19 4 2,2 % 5 5,3 % 9 3,3 % 

20–39 3 1,7 % 3 3,2 % 6 2,2 % 

40 ali več 6 3,4 % 6 6,4 % 12 4,4 % 

Skupaj 179 100,0 % 94 100,0 % 273 100,0 % 
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4.11.2 Povzročitev prometne nesreče 

 

Iz tabele 37 lahko razberemo, da 98,3 % mlajših voznikov in 93,6 % starejših voznikov še ni 

povzročilo prometne nesreče zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Enkrat je prometno nesrečo 

pod vplivom alkohola povzročilo 5 starejših (5,3 %) in dva mlajša (1,1 %), en starejši voznik je 

dvakrat povzročil prometno nesrečo, en mlajši voznik pa je povzročil prometno nesrečo kar 

štirikrat. 

 

Tabela 37: Kontingenčna tabela po starosti glede na povzročitev prometne nesreče z 

materialno škodo 

 Mlajši Starejši Skupaj 

f % f f % f 

Prometna 

nesreča z 

materialno 

škodo 

0x 176 98,3 % 88 93,6 % 264 96,7 % 

1x 2 1,1 % 5 5,3 % 7 2,6 % 

2x 0 0,0 % 1 1,1 % 1 0,4 % 

4x 1 0,6 % 0 0,0 % 1 0,4 % 

Skupaj 179 100,0 % 94 100,0 % 273 100,0 % 

 

En starejši voznik je enkrat povzročil prometno nesrečo z lažjo telesno poškodbo, en mlajši 

voznik pa je do zdaj povzročil prometno nesrečo s smrtnim izidom. 
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4.11.3 Namen vožnje pod vplivom alkohola pred odhodom na zabavo 

 

V tabeli 38 lahko vidimo, da 65,6 % mlajših in 39,5 % starejših voznikov nikoli nima namena 

voziti pod vplivom alkohola pred odhodom na zabavo. Od 179 mlajših voznikov jih je 64 že 

vozilo ali vozi pod vplivom alkohola, od tega pa jih ima 20 oziroma 30,3 % včasih namen voziti 

pod vplivom alkohola. Od 94 starejših voznikov pa jih je 38 že vozilo oziroma vozijo pod 

vplivom alkohola, od tega jih ima 19 oziroma 50 % včasih pred odhodom na zabavo namen voziti 

pod vplivom alkohola. Pogosto ima namen voziti pod vplivom alkohola 3,1 % mlajših in 10,5 % 

starejših voznikov. Iz tabele je razvidno, da imajo starejši vozniki v večjem odstotku kot mlajši že 

pred odhodom na zabavo namen voziti. 

 

Tabela 38: Kontingenčna tabela po starosti glede na namen vožnje pod vplivom alkohola 

 Mlajši Starejši Skupaj 

f % f % f % 

Namen voziti 

pod vplivom 

alkohola pred 

odhodom na 

zabavo 

nikoli 42 65,6 % 15 39,5 % 57 55,9 % 

včasih 20 31,3 % 19 50,0 % 39 38,2 % 

pogosto 2 3,1 % 4 10,5 % 6 5,9 % 

Skupaj 64 100,0 % 38 100,0 % 102 100,0 % 

 

 

 

4.11.4 Vpliv spremembe zakona na pogostost vožnje pod vplivom alkohola 

Razlike med mlajšimi in starejšimi vozniki so tudi glede tega, kako bi vplivala sprememba 

zakona oziroma strožje kazni na pogostost vožnje pod vplivom alkohola. V tabeli 39 lahko 

vidimo, da 18 oziroma 28,1 % mlajših voznikov sploh ne bi več vozilo pod vplivom alkohola v 

primeru strožjih kazni, med tem ko je takih starejših voznikov 13 oziroma 34,2 %. Manj bi vozilo 

pod vplivom alkohola 25 % mlajših in 26,3 % starejših, previdneje pa bi vozilo 35,9 % mlajših in 

26,3 % starejših voznikov. Še bi vozilo pod vplivom alkohola 4,7 % mlajših in 13,2 % starejših 

voznikov. Še vedno bi enako vozili pod vplivom alkohola 4 mlajši vozniki. 
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Tabela 39: Kontingenčna tabela po spolu glede na vpliv spremembe zakonodaje na 

pogostost vožnje pod vplivom alkohola 

 Mlajši Starejši Skupaj 

f % f % f % 

Vpliv 

spremembe 

zakona na 

pogostost 

vožnje pod 

vplivom 

alkohola 

 

sploh ne bi več vozil/a 

pod vplivom alkohola 
18 28,1 % 13 34,2 % 31 30,4 % 

manj bi vozil/a pod 

vplivom alkohola 
16 25,0 % 10 26,3 % 26 25,5 % 

vozil/a bi bolj previdno 23 35,9 % 10 26,3 % 33 32,4 % 

še bi vozil/a pod 

vplivom alkohola 
3 4,7 % 5 13,2 % 8 7,8 % 

še vedno bi enako 

vozil/a pod vplivom 

alkohola 

4 6,3 % 0 0,0 % 4 3,9 % 

Skupaj 64 100,0 % 38 100,0 % 102 100,0 % 

 

Zgornjo tabelo lahko bolj nazorno prikažemo s stolpčnim grafikonom. Na grafu 5 os y predstavlja 

odstotek posameznih odgovorov, os x pa možne odgovore na vprašanje: »Kako bi sprememba 

zakonodaje na strožje vplivala na vašo vožnjo pod vplivom alkohola?«. Vidimo lahko, da več 

starejših kot mlajših voznikov v primeru strožjih kazni za vožnjo pod vplivom alkohola sploh ne 

bi več vozilo pod vplivom alkohola, hkrati pa bi več starejših voznikov (13,2 %) še vozilo pod 

vplivom alkohola v primeru strožjih kazni. Več mlajših oziroma 35,9 % bi jih vozilo previdneje, 

6,3 % mlajših voznikov pa bi še vedno vozilo enako pod vplivom alkohola. Mlajši in starejši 

vozniki bi približno enako manj vozili pod vplivom alkohola.  
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Graf 5: Vpliv spremembe dovoljene koncentracije alkohola v krvi na vedenje voznikov 

glede na starost 

 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

sploh ne bi 
več vozil/a 

pod vplivom 
alkohola 

manj bi 
vozil/a pod 

vplivom 
alkohola 

vozil/a bi 
bolj 

previdno 

še bi vozil/a 
pod vplivom 

alkohola 

še vedno bi 
enako 

vozil/a pod 
vplivom 
alkohola 

O
d

s
to

te
k

 p
o

s
a

m
e

z
n

ih
 o

d
g

o
v
o

ro
v
 

mlajši 

starejši 



Marter, V. (2011). Alkohol in vožnja. Diplomsko delo 

______________________________________________________________________________ 

 - 101 -   

5. UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI IZ RAZISKAVE 

 

Glavni nameni naloge so bili: 

 ugotoviti, kateri so najpogostejši razlogi za vožnjo pod vplivom alkohola, 

 ugotoviti, kakšne so razlike med ženskami in moškimi glede razlogov za in proti vožnji 

pod vplivom alkohola, 

 ugotoviti, kakšne so razlike med mlajšimi in starejšimi vozniki glede razlogov za in proti 

vožnji pod vplivom alkohola in 

 ugotoviti, ali se pojavljajo razlike med tistimi, ki ne vozijo pod vplivom alkohola, in 

tistimi, ki vozijo pod vplivom alkohola glede mnenja o znižanju dovoljene koncentracije 

alkohola v krvi. 

 

 Najpogostejši razlog za vožnjo pod vplivom alkohola 

Najpogostejši razlog za vožnjo pod vplivom alkohola je, da se vozniki počutijo sposobne voziti, 

ta odgovor pa je izbralo 22,5 % anketirancev, ki vozijo pod vplivom alkohola. Drugi 

najpogostejši razlog je, da se zgodi, čeprav ni namena (19,6 %), tretji najpogostejši razlog je 

kratka razdalja (15,7 %), četrti najpogostejši razlog pa je, da kljub uživanju alkohola ne čutijo 

opitosti (12,7 %). Razloga ne morem nikakor drugače domov in ni nikogar drugega je izbralo po 

6,9 % anketirancev, ki so že kdaj vozili pod vplivom alkohola. 

 

 Primerjava med moškimi in ženskami 

Moški in ženske se med seboj razlikujejo v več vidikih vožnje pod vplivom alkohola. Kljub temu, 

da je v vzorcu 63,7 % žensk in 36,3 % moških, smo uspeli dokazati nekatere razlike med 

spoloma. Od 174 žensk jih 118 oziroma 67,8 % še nikoli ni vozilo pod vplivom alkohola. Od 99 

moških pa jih 29,3 % oziroma 29 še ni vozilo pod vplivom alkohola. Enkrat do dvakrat je vozilo 

21 oziroma 21,2 % moških in 29 oziroma 16,7 % žensk. Moški so torej do zdaj vozili pod 

vplivom alkohola večkrat kot ženske. Do zdaj je 1 ženska in 6 moških povzročilo prometno 

nesrečo z materialno škodo zaradi vožnje pod vplivom alkohola. En moški je povzročil prometno 

nesrečo z materialno škodo dvakrat, eden pa štirikrat. Moški so pogosteje udeleženi v prometni 

nesreči zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Glede namena vožnje pod vplivom alkohola je 

razlika med ženskami in moškimi manjša. Nikoli nima namena pred odhodom na zabavo voziti 
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pod vplivom alkohola 47,5 % moških in 68,3 % žensk, pogosto pa ima namen voziti pod vplivom 

alkohola 4,9 % moških in 7,3 % žensk. Večinoma pa imajo moški pogosteje že pred odhodom na 

zabavo namen voziti pod vplivom alkohola. Pri posameznih razlogih za vožnjo pod vplivom 

alkohola med spoloma ni statistično pomembnih razlik. Razlike med spoloma se pojavljajo v tem, 

kako bi sprememba zakonodaje vplivala na pogostost vožnje pod vplivom alkohola. Če bi se 

kazni za vožnjo pod vplivom poostrile, 41,5 % žensk sploh ne bi več vozilo pod vplivom 

alkohola, med tem ko je takih moških 23 %. Manj bi pod vplivom alkohola vozilo 19,5 % žensk 

in 29,5 % moških, previdneje pa bi vozilo 36,5 % žensk in 29,5 % moških. Večina žensk sploh ne 

bi več vozila pod vplivom alkohola, med tem ko bi moški večinoma pod vplivom alkohola vozili 

manj ali previdneje. Še bi vozilo 2,4 % žensk in 11,5 % moških, enako kot sedaj pa bi vozilo 

6,6a% moških. Razlike med moškimi in ženskami pa so tudi glede razlogov, zaradi katerih bi 

manjkrat vozili pod vplivom alkohola. Statistično smo dokazali, da bi v primeru povečanega 

nadzora na cestah ženske manj vozile pod vplivom alkohola kot moški. 

 

 Primerjava med mlajšimi in starejšimi 

V vzorcu je 65,6 % mlajših in 34,5 % starejših voznikov. Od 179 mlajših voznikov jih 106 

oziroma 59,2 % ni še nikoli vozilo pod vplivom alkohola. Od 94 starejših voznikov jih 43,6 % ni 

še nikoli vozilo pod vplivom alkohola. Enkrat ali dvakrat je pod vplivom alkohola vozilo 16,8 % 

mlajših voznikov in 21,3 % starejših voznikov. Starejši vozniki so do zdaj večkrat vozili pod 

vplivom alkohola kot mlajši vozniki, kar je razumljivo, saj imajo več izkušenj v prometu. Do zdaj 

je 5 starejših voznikov povzročilo prometno nesrečo enkrat, 1 starejši voznik pa dvakrat. Dva 

mlajša voznika sta prometno nesrečo povzročila enkrat, eden pa kar štirikrat. Več starejših 

voznikov je povzročilo prometno nesrečo z materialno škodo, vendar je en mlajši voznik 

povzročil tovrstno prometno nesrečo kar štirikrat. Mlajši vozniki imajo redkeje namen voziti pod 

vplivom alkohola že pred odhodom na zabavo. 65,5 % mlajših voznikov nima nikoli namena 

voziti pod vplivom alkohola, med tem ko je takih starejših voznikov 39,5 %. Včasih ima namen 

voziti pod vplivom alkohola že pred odhodom na zabavo 31,3 % mlajših in kar 50,0 % starejših 

voznikov. Pogosto pa ima namen voziti pod vplivom alkohola 10,5 % starejših voznikov in 3,1 % 

mlajših voznikov. Pri razlogih za vožnjo pod vplivom alkohola med mlajšimi in starejšimi 

vozniki nismo uspeli dokazati statistično pomembnih razlik. Pri razlogih proti vožnji pod 

vplivom alkohola se homogenost varianc pojavi pri trditvi pod vplivom alkohola ne vozim, ker me 
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je strah, da bi povzročil/a prometno nesrečo, vendar med skupinama ni statistično pomembnih 

razlik. Seveda je potrebno pri vsem tem upoštevati, da je mlajših voznikov skoraj dvakrat toliko 

kot starejših, zato so rezultati drugačni, kot bi bili v primeru enakomernejše porazdeljenosti po 

starosti. 

 

 Povezava med vožnjo pod vplivom alkohola in mnenjem o znižanju dovoljene 

koncentracije alkohola v krvi 

Uspeli smo dokazati razlike med vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, in vozniki, ki pod 

vplivom alkohola ne vozijo, glede mnenja o spremembi dovoljene koncentracije v krvi. Tisti, ki 

niso še nikoli vozili pod vplivom alkohola, se bolj strinjajo z znižanjem dovoljene koncentracije 

alkohola v krvi kot tisti, ki so že kdaj vozili pod vplivom alkohola. 39,5 % voznikov, ki še niso 

vozili pod vplivom alkohola, se strinja z znižanjem dovoljene koncentracije, istega mnenja pa je 

26,2 % voznikov, ki so že vozili pod vplivom alkohola. Vozniki, ki so že vozili pod vplivom 

alkohola, se bolj strinjajo z zvišanjem dovoljene koncentracije alkohola v krvi, kot vozniki, ki 

pod vplivom alkohola še niso vozili. Z zvišanjem koncentracije se strinja 13,5 % voznikov, ki so 

že vozili pod vplivom alkohola, in 7,5 % voznikov, ki pod vplivom alkohola še niso vozili. 

 



Marter, V. (2011). Alkohol in vožnja. Diplomsko delo 

______________________________________________________________________________ 

 - 104 -   

IV. ZAKLJUČEK 
 

V nalogi smo poskušali raziskati, kakšni so razlogi za vožnjo pod vplivom alkohola, ter ugotoviti, 

kakšne so razlike med ženskami in moškimi ter mlajšimi in starejšimi vozniki glede razlogov za 

in proti vožnji pod vplivom alkohola. 

 

Razlogi za vožnjo pod vplivom alkohola se od posameznika do posameznika razlikujejo, so pa 

povezani s kulturnim okoljem, v katerem posameznik živi. V naši družbi ima večina ljudi 

pozitiven odnos do pitja alkoholnih pijač. Alkohol se pojavlja na najrazličnejših dogodkih, le 

redki si še lahko predstavljajo zabavo brez alkohola. Skozi zgodovino so poskušali na številne 

načine urejati to problematiko, a žal brez večjih uspehov. Alkohol je še vedno prisoten pri tretjini 

vseh prometnih nesreč. Do izboljšanja stanja na tem področju lahko pride le v primeru, da se 

problem obravnava celostno. Poleg kaznovalnih in nadzorovalnih ukrepov bi bilo potrebno 

spremeniti tudi stališče do vožnje pod vplivom alkohola. Pitje alkohola in vožnja sta nezdružljiva, 

saj alkohol zmanjšuje sposobnosti za upravljanje vozila, upočasnjuje reakcije, povzroča rdečo 

slepoto, tunelski vid, poslabša zaznavanje globine, otežuje spremljanje svetlobnih razmer, oslabi 

zmožnost pravilnega presojanja in poveča pripravljenost na tveganje. Z naraščajem koncentracije 

alkohola v krvi se povečuje tudi verjetnost za nastanek prometne nesreče. Vse to vpliva na to, da 

so alkoholizirani vozniki nevarni tako sebi, kot drugim. Alkoholiki, ki vozijo pod vplivom 

alkohola pa v prometu predstavljajo manjšo nevarnost, kot vozniki, ki občasno vozijo pod 

vplivom alkohola.  

 

Na podlagi raziskave smo ugotovili, da se med ženskami in moškimi pojavljajo nekatere razlike. 

Moški pogosteje vozijo pod vplivom alkohola, prav tako pa so pogosteje udeleženi v prometni 

nesreči kot povzročitelji. Ženske je bolj strah kot moške, da bi jih pri vožnji pod vplivom 

alkohola dobili policisti, prav tako pa so ženske bolj proti vožnji pod vplivom alkohola. Bolj se 

bojijo, da bi povzročile prometno nesrečo, ter da bi zaradi vožnje pod vplivom alkohola ogrožale 

druge. Ženske bi v primeru strožjih kazni manj pogosteje vozile pod vplivom alkohola kot moški. 

V vzorcu je več kot 60 % žensk, kar prav gotovo vpliva na rezultate, saj bi bili le-ti lahko 

drugačni v primeru enakomernejše porazdelitve med spoloma. Vsekakor pa ostaja dejstvo, da 
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ženske redkeje vozijo pod vplivom alkohola kot moški, saj je od 174 žensk jih je pod vplivom 

alkohola že vozilo 32,3 %, od 99 moških pa jih je pod vplivom alkohola že vozilo 70,7 %.  

 

Po drugi strani pa se v našem vzorcu pojavljajo razlike med mlajšimi in starejšimi le glede strahu 

pred policisti, saj se mlajši vozniki bolj bojijo, da bi jih pri vožnji pod vplivom alkohola dobili 

policisti, kot starejši vozniki. Ostalih razlik med mlajšimi in starejšimi vozniki pa nismo uspeli 

dokazati. Tu je ponovno potrebno opozoriti na to, da je porazdelitev po starosti v vzorcu zelo 

neenakomerno porazdeljena, zato teh rezultatov ne moremo posploševati na celotno populacijo. 

Rezultati bi bili v primeru enakomernejše porazdelitve po vsej verjetnosti drugačni. 

 

Uspeli pa smo dokazati statistično pomembno povezanost med mnenjem o zvišanju oziroma 

znižanju dovoljene koncentracije alkohola v krvi glede na to, ali so anketiranci že vozili pod 

vplivom alkohola ali ne. Tisti, ki pod vplivom alkohola še niso vozili, se bolj strinjajo z 

znižanjem dovoljene koncentracije alkohola v krvi kot tisti, ki so že vozili pod vplivom alkohola. 

Po drugi strani pa se vozniki, ki so že vozili pod vplivom alkohola, bolj strinjajo z zvišanjem 

dovoljene koncentracije alkohola v krvi, kot vozniki, ki pod vplivom alkohola še niso vozili. 

 

Slabost naše raziskave je predvsem v nereprezentativnosti vzorca, saj je bil po spolu in starosti 

neenakomerno porazdeljen, pridobljen neslučajnostno in v premajhnem numerusu, zato 

pridobljenih rezultatov ne moremo posploševati na celotno populacijo. Če bi se odločili za 

izenačevanje po obeh kategorijah, bi morali izločiti precejšnje število anketirancev, a tega nismo 

storili. Odločili smo se, da bomo pri rezultatih raje upoštevali delež odgovorov. Poleg tega 

nekateri deli vprašalnika vsebujejo majhno število postavk, zaradi česar je slabša zanesljivost 

vprašalnika. Za nadaljnje raziskovanje bi bilo potrebno poskrbeti, da bi bili v vzorcu približno 

enakomerno zastopani skupini mlajših in starejših voznikov ter skupini moških in žensk. K 

boljšim rezultatom pa bi pripomogel tudi izpopolnjen, razširjen in bolj zanesljiv vprašalnik 

 

Ljudi je potrebno izobraževati o vplivu alkohola na človeka, na njegove vozniške sposobnosti ter 

na znižanje sposobnosti presoje in na povečanje pripravljenosti za tveganje. Pogostejša kontrola 

voznikov motornih vozil, stalno izobraževanje, informiranje voznikov ter spreminjanje odnosa do 

pojava vožnje pod vplivom alkohola bodo prav gotovo pripomogli k izboljšanju zaskrbljujočega 
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položaja. Preventivni in izobraževalni programi, ki mlade izobražujejo o vplivu uživanja 

alkoholnih pijač na posameznika in njegovo zdravje ter posledično na njegovo okolje in družbo, 

bi prav tako prispevali k preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola.  

 

K zmanjšanju porabe alkohola in posledično zmanjšanju pojava vožnje pod vplivom alkohola bi 

prispevala prepoved oglaševanja alkoholnih pijač, ustrezno uveljavljanje in izvajanje predpisov o 

prodaji pijač. Potrebno je poudarjati pomen zdravega načina življenja, mlade pa bi bilo treba 

spodbujati k odgovornemu ravnanju z alkoholom. 
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VI. PRILOGA 
 

 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

  

Pozdravljeni! 

Sem študentka socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti. V okviru diplomske naloge 

raziskujem, kakšni so razlogi za vožnjo pod vplivom alkohola. Vaše sodelovanje pri 

izpolnjevanju ankete mi bo pri raziskovanju v veliko pomoč. 

Vprašalnik je namenjen vsem voznikom. Reševanje vam bo vzelo manj kot 10 minut časa. 

Upam, da bo vprašalnik dovolj zanimiv in da izpolnjevanje ne bo preveč dolgočasno. 

Vprašalnik je anonimen, saj ne vsebuje vaših osebnih podatkov, zato prosim, da odgovarjate 

iskreno. Vaši odgovori se bodo uporabili izključno in samo za potrebe raziskave. Ni napačnih ali 

pravilnih odgovorov. So le odgovori, za katere mislite, da so pravi in veljajo za vas.  

Prosim vas, da odgovorite na vsa vprašanja.  

Za pomoč in sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. Če želite več informacij o anketi ali njenih 

rezultatih, mi lahko pišete na elektronski naslov:  

vesna.marter@gmail.com. 

 

  Vesna Marter  

mailto:vesna.marter@gmail.com
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1. Starost (vpišite):  

_______ let 

 

2. Spol (ustrezno označite):  

 1 M   

 2 Ž 

 

3. Regija, v kateri živite (Obkrožite en odgovor) 

1 Osrednjeslovenska (Ljubljana in okolica) 

2 Gorenjska 

3 Dolenjska 

4 Goriška 

5 Koroška 

6 Obalno-kraška 

7 Štajerska (savinjska – CE) 

8 Štajerska (podravska – MB) 

 

 

4. Kolikokrat (če sploh kdaj) ste pili alkoholne pijače? (obkrožite en odgovor v vsaki vrsti)  

 

  

0 1–2 krat 3–5 krat 6–9 krat 10–19 krat 
20–39 

krat 

40–krat 

ali 

večkrat 

  1 2 3 4 5 6 7 

4 

Do zdaj 

v 

življenju 

       

5 

V 

zadnjih 

12 

mesecih 

       

6 

V 

zadnjih 

30 dneh 

       

7 

V 

zadnjem 

tednu 
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5. Kolikokrat (če sploh kdaj) ste vozili pod vplivom alkohola? (Označite en odgovor v vsaki 

vrsti) 

  

0 1–2 krat 3–5 krat 6–9 krat 10–19 krat 
20–39 

krat 

40–krat 

ali 

večkrat 

  1 2 3 4 5 6 7 

8 

Do zdaj 

v 

življenju 

       

9 

V 

zadnjih 

12 

mesecih 

       

10 

V 

zadnjih 

30 dneh 

       

11 

V 

zadnjem 

tednu 

    

 

 

 

6. Kolikokrat (če sploh kdaj) ste pod vplivom alkohola povzročili prometno nesrečo? (Označite 

en odgovor v vsaki vrsti) 

  

0 1-krat 2-krat 3-krat 4-krat 

5–krat 

ali 

večkrat 

  1 2 3 4 5 6 

12 

Prometna 

nesreča z 

materialno 

škodo 

      

13 

Prometna 

nesreča z 

lahko 

telesno 

poškodbo 

      

14 

Prometna 

nesreča s 

hudo 

telesno 

poškodbo 

      

15 

Prometna 

nesreča s 

smrtnim 

izidom 
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Naslednjih nekaj vprašanj je namenjenih tistim, ki so že kdaj vozili pod vplivom ali občasno 

vozijo pod vplivom alkohola. Če pod vplivom alkohola ne vozite, pojdite na vprašanje 14. Če ste 

z vožnjo pod vplivom alkohola prenehali, prosim odgovarjajte tako, kot je veljalo v času vožnje 

pod vplivom alkohola. 

 

7. 16 Kaj je za vas najpogostejši razlog za vožnjo pod vplivom alkohola? (Označite en odgovor) 

Vozim pod vplivom alkohola, ker:  

1 a) se v tistem trenutku počutim sposobnega voziti. 

2 b) bi rad/a v čim krajšem času prišel/a domov. 

3 c) je razdalja do doma kratka. 

4 d) se mi ne da iti domov z avtobusom ali peš. 

5 e) zaupam v svoje sposobnosti bolj kot v sposobnosti drugih. 

6 f) kljub uživanju alkohola ne čutim opitosti. 

7 g) izgubim občutek za odgovornost. 

8 h) se zgodi, čeprav nimam namena. 

9 i) je ponoči manj prometa in je zato manj nevarno. 

10 j) ne morem iti nikakor drugače domov. 

11 k) nočem avtomobila pustiti drugje. 

12 l) nočem plačevati za taksi. 

13 m) mi je vseeno, če me dobijo policisti. 

 

8. V spodnji tabeli so našteti različni razlogi za vožnjo pod vplivom alkohola. Preberite trditve in 

ob vsaki trditvi označite, koliko velja za vas. Če menite, da trditev za vas povsem velja, označite 

odgovor pod številko 5; če menite, da trditev za vas nikakor ne velja, pa označite odgovor pod 

številko 1. Če velja trditev za vas bolj ali manj, potem označite odgovor pod eno od številk med 1 

in 5. Označite en odgovor v vsaki vrsti. 

 

 
Pod vplivom alkohola vozim, 

ker: 

1 – zame 

v celoti ne 

velja 

2 – zame 

večinoma 

ne velja 

3 – ne 

morem se 

odločiti 

4 – zame 

večinoma 

velja 

5 – zame 

povsem 

velja 

17 se počutim sposobnega voziti.      
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 Pod vplivom alkohola vozim, 

ker: 

1 – zame 

v celoti ne 

velja 

2 – zame 

večinoma 

ne velja 

3 – ne 

morem se 

odločiti 

4 – zame 

večinoma 

velja 

5 – zame 

povsem 

velja 

18 
bi rad/a v čim krajšem času 

prišel/a domov. 
     

19 je razdalja do doma kratka.      

20 
se mi ne da iti domov peš ali z 

avtobusom. 
     

21 
zaupam v svoje sposobnosti bolj 

kot v sposobnosti drugih. 
     

22 kljub uživanju alkohola ne 

čutim opitosti. 
     

23 izgubim občutek za 

odgovornost. 
     

24 se zgodi, čeprav nimam 

namena. 
     

25 je ponoči manj prometa in je 

zato manj nevarno. 
     

26 ne morem iti nikakor drugače 

domov. 

     

27 nočem pustiti avtomobila 

drugje. 

     

28 
nočem plačevati za taksi. 

     

29 mi je vseeno, če me dobijo 

policisti 

     

30 ni nikogar drugega, ki bi lahko 

vozil. 

     

 

 

 

9. 31 Ali vas je strah, da vas bodo dobili policisti, ko vozite pod vplivom alkohola? (Označite 

odgovor pod številko, ki najbolj ustreza temu, koliko vas je strah) 

 

Sploh me ni strah.    Zelo me je strah. 

1 2 3 4 5 
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10. 32 Ali imate že pred odhodom na zabavo namen voziti pod vplivom alkohola? 

1 a) nikoli 

2 b) včasih 

3 c) pogosto 

4 d) vedno 

 

11. Kaj bi vplivalo na to, da bi manjkrat vozili pod vplivom alkohola? Označite en odgovor v 

vsaki vrsti, koliko bi posamezno dejanje vplivalo na vas. 

  
1 – zame 

v celoti 

ne velja 

2 – zame 

večinoma 

ne velja 

3 – ne 

morem 

se 

odločiti 

4 – zame 

večinoma 

velja 

5 – zame 

povsem 

velja 

33 Strožje kazni.      

34 Več nadzora na cestah.      

35 Znižanje dovoljene 

koncentracije alkohola v krvi. 
     

36 Nesreča v družini, ki jo je 

povzročil alkoholizirani voznik. 
     

 

 

12. 37 Ali bi sprememba zakonodaje (strožje kazni za vožnjo pod vplivom alkohola) vplivala na 

to, ali bi še vozili pod vplivom alkohola? (Označite odgovor, ki ustreza odgovoru) 

 

Sploh ne bi 

vplivala. 
   Zelo bi vplivala. 

1 2 3 4 5 
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13. 38 Kako bi sprememba zakonodaje na strožje vplivala na vašo vožnjo pod vplivom alkohola? 

(Označite en odgovor) 

 

Sploh ne bi več 

vozil/a pod 

vplivom 

alkohola. 

Manj bi vozil/a 

pod vplivom 

alkohola. 

Vozil/a bi bolj 

previdno. 

Še bi vozil/a pod 

vplivom 

alkohola. 

Še vedno bi 

enako vozil/a 

pod vplivom 

alkohola. 

1 2 3 4 5 

     

 

14. 39 Ali si prizadevate, da bi čim manjkrat vozili pod vplivom alkohola? (Obkrožite en odgovor) 

1 a) da 

2 b) ne 

 

15. Spodaj so našteti različni razlogi, ki vas zadržujejo pred vožnjo pod vplivom alkohola. 

Preberite trditve in ob vsaki trditvi označite, koliko velja za vas. Če menite, da trditev za vas 

povsem velja, označite odgovor pod številko 5; če menite, da trditev za vas nikakor ne velja, pa 

označite odgovor pod številko 1. Če velja trditev za vas bolj ali manj, potem označite odgovor 

pod eno od številk med 1 in 5. Označite en odgovor v vsaki vrsti. 

 

 

Pod vplivom alkohola ne vozim, 

ker: 

1 – zame 

v celoti 

ne velja 

2 – zame 

večinoma 

ne velja 

3 – ne 

morem 

se 

odločiti 

4 – zame 

večinoma 

velja 

5 – zame 

povsem 

velja 

40 me je strah, da bi me dobili 

policisti in mi odvzeli vozniško 

dovoljenje. 

     

41 ne želim ogrožati drugih v 

prometu. 
     

42 se bojim, da bi povzročil/a 

prometno nesrečo. 
     

43 nimam denarja, da bi plačal/a 

kazen. 
     

44 me skrbi, da bi izgubil službo.      
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16. 45 Ali naj se dovoljena meja alkohola v krvi zmanjša? (Obkrožite en odgovor) 

1 a) da, seveda 

2 b) ostane naj tako, kot je 

3 c) dovoljena meja naj se zviša 

4 d) vozniki naj pijejo, kolikor hočejo, in sami presojajo, če so še sposobni za vožnjo 

 

 

 


