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Povzetek s ključnimi besedami 

 

Namen doktorske disertacije je ugotoviti, kako sta povezana notranji dialog in agresivna vožnja. 

Predpostavili smo, da: (1) se voznik v času vožnje zaveda notranjega dialoga, (2) bo notranji 

dialog agresivnega voznika negativen,  (3) da negativen notranji dialog povečuje agresivno 

vožnjo voznikov avtomobilov. Z namenom odgovoriti na zastavljeno vprašanje in preveriti 

predpostavke v disertaciji opišemo različne teorije agresivnega vedenja in notranjega dialoga, 

dejavnike vpliva in razlike v pojavnosti obeh konstruktov. V nadaljevanju notranji dialog in 

agresivno vožnjo povežemo in predstavimo v teoretičnem modelu vpliva notranjega dialoga na 

agresivno vožnjo. Povezanost notranjega dialoga in agresivne vožnje preverimo tudi s pomočjo 

raziskave na vzorcu populacije 727 slovenskih voznic in voznikov. V raziskavo, ki združuje 

kvantitativne in kvalitativne metode, smo vključili tudi eksperiment z uporabo simulatorja 

vožnje in polstrukturirani intervju. Namen slednjega je bil pridobiti še bolj poglobljen opis 

notranje izkušnje voznika v času vožnje. Izsledki raziskave pokažejo, da se voznice in vozniki 

v veliki meri zavedajo notranjega dialoga v času vožnje, da notranji dialog sovpliva na pojav 

agresivne vožnje, ter da je notranji dialog agresivnih voznikov negativen. Hkrati se potrdi tudi 

prisotnost drugih funkcij notranjega dialoga (samo-ocenjevanje, samousmerjanje, samonadzor 

…), ki prav tako vplivajo na način vožnje in ostala vedenja v času vožnje. 

 

Ključne besede: varnost v prometu, vedenje, agresivna vožnja, notranji dialog, 

eksperiment 

 

 

  



 

Summary with key words 

 

The purpose of the doctoral dissertation is to establish relation among inner dialogue and 

aggressive driving. We assumed the following: (1) during driving, the driver is aware of the 

inner dialogue; (2) inner dialogue of aggressive driver is negative; and (3) negative inner 

dialogue increases aggressive driving of car drivers. With the purpose of answering the set 

question and to check presumptions, in the dissertation we describe various theories of 

aggressive behaviour and inner dialogue, influence factors, and differences in occurrence of 

both constructs. Further, we connect and present inner dialogue and aggressive driving within 

the theoretical model of influence of inner dialogue on aggressive driving. Connectedness of 

inner dialogue and aggressive driving is also checked using survey with a population sample of 

727 Slovenian drivers. In the survey encompassing quantitative and qualitative methods, we 

also included experiment by using driving simulator and semi-structured interview. The 

purpose of the latter is to obtain a more deepened description of driver’s inner experience during 

driving. The results of the survey show that to a great extend drivers are aware of inner dialogue 

during driving, that inner dialogue co-influences the emergence of aggressive driving, and that 

inner dialogue of aggressive drivers is negative. At the same time, the presence of other 

functions of inner dialogue (self-evaluation, self-directing, self-control etc.) that also influence 

the way of driving and other behaviours during driving is also confirmed. 

 

Key words: traffic safety, behaviour, aggressive driving, internal dialogue, experiment 
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1 UVOD 

 

 

V doktorski disertaciji preučujemo dva konstrukta, ki sta bila skozi zgodovino predmet številnih 

preučevanj in raziskav različnih znanstvenih disciplin in poddisciplin, notranji dialog in 

agresivno vožnjo. Prve omembe notranjega dialoga se pojavljajo že v Platonovih zapisih o 

Sokratovem pojmovanju uma. Tudi agresivna vožnja ni nov pojav, že leta 1707 je Claude Gillot 

na sliki »Les deux carrosses« uprizoril prepir med dvema voznikoma, tako imenovanih 

dvokolnic na pariških ulicah. 

 

Poleg tega, da je bil notranji dialog pomembna tema različnih pisateljev, na primer Fjodora 

Mihajloviča Dostojevskega v romanu Zločin in kazen, je postal in ostal tudi pomembna tema 

znanstvenega preučevanja, predvsem psihologije, ki mu pripisuje pomembno vlogo v 

kognitivnih procesih, in sociologije, ki se osredotoča predvsem na vlogo notranjega dialoga v 

človeški samorefleksivnosti. 

 

Konstrukt agresivne vožnje je od leta 1771, ko je bila prvič uradno zabeležena avtomobilska 

nesreča, in leta 1896, ko so uradno zabeležili prvo smrtno žrtev na cestah ter jo označili za 

»nesrečno«, pa do danes postal pomemben družbeni problem. Agresivna vožnja je v novejši 

zgodovini strokovnega in znanstvenega preučevanja namreč označena kot eden ključnih 

dejavnikov za zdravstveno in gospodarsko škodo, ki se v svetovnem merilu meri v milijardah 

evrov na letni ravni.  

 

Številni raziskovalci na področju psihologije so svoje napore usmerjali v smeri prepoznave 

intrinzičnih in ekstrinzičnih dejavnikov, ki vplivajo na vedenja, značilna za agresivno vožnjo v 

cestnem prometu. Tudi na področju sociologije so znanstveniki raziskovali in preučevali 

družbene dejavnike, ki lahko vplivajo na pojav agresivne vožnje, odnos družbe do le-te in 

prizadetost družbe zaradi vplivov agresivne vožnje. Na podlagi raziskav v obeh znanstvenih 

discipinah pa si je strokovna javnost prizadevala uvajati preventivne ukrepe za zajezitev 

oziroma zmanjšanje tega pojava. 

 

V psiholoških raziskavah intrinzičnih vzrokov za agresivno vedenje pripisujejo velik pomen 

negativnemu čustvu jeze. Jeza naj bi bilo tisto čustvo, ki je poleg strahu najpogosteje povezano 

z agresivnim vedenjem. Zato se v povezavi z definicijo agresivnih posameznikov največkrat 
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omenjajo prav jezni posamezniki. Čustva so del vsakodnevne človekove izkušnje, tako 

pozitivna kot negativna, zdrava ali nezdrava. Se pa ob tem zastavlja pomembno vprašanje, kako 

lahko dva posameznika ob istem dogodku doživljata različna čustva, ali kako lahko isti 

posameznik doživlja različna čustva ob istem dogodku v različnih časovnih obdobjih?  

 

Kognitivna psihologija in psihoterapevtske teorije, ki izhajajo iz predpostavk kognitivne 

psihologije (predvsem kognitivno-vedenjska in racionalno-emotivna vedenjska psihoterapija), 

pripisujejo doživljanju različnih čustev ob istem dogodku ali različnih čustev v različnih 

časovnih obdobjih kognitivnim procesom, ki se vršijo v prefrontalnem korteksu, značilnem le 

za človeško vrsto. V zavednih kognitivnih procesih ima pomembno funkcijo tudi notranji 

dialog. Posameznik s pomočjo zavednega notranjega dialoga med drugim samousmeja lastno 

vedenje in vrednoti intrinzične in ekstrinzične dogodke. Zaradi različnih vrednotenj posledično 

prihaja do doživljanj čustev, ki se razlikujejo med posamezniki in znotraj posameznika v 

različnih časovnih obdobjih, to pa posledično vodi do različnih vedenj.   

 

Preučevanja agresivne vožnje in notranjega dialoga smo se v doktorski disertaciji lotili 

predvsem iz dveh razlogov: (1) ker kot vsakodnevni udeleženci v prometu pogosto zaznavamo 

pojav agresivne vožnje in (2) ker v pregledani literaturi nismo dobili konkretnega odgovora, 

kaj je pri posamezniku tisto »več« kot jeza, ki vpliva na pojav agresivnih vedenj v času vožnje. 

Pregled relevantne literature na področju psihologije in psihoterapije namreč pokaže, da se 

čustvena stanja posameznika ne spreminjajo sama od sebe, da na njihovo spremenljivost vpliva 

človeška kognicija. Predpostavili smo, da ima v teh procesih bistveno vlogo voznikov notranji 

dialog. V ta namen smo postavili glavno raziskovalno vprašanje: Kako sta povezana notranji 

dialog in agresivna vožnja avtomobila? in tri podvprašanja: Kakšen je notranji dialog 

agresivnih voznikov avtomobilov?, V kakšni meri notranji dialog vpliva na agresivno vožnjo 

avtomobila? in Kako se voznik zaveda notranjega dialoga? 

1.1 Namen doktorske disertacije 

Z namenom odgovoriti na zastavljena vprašanja bomo v teoretičnem delu s triangulacijo 

psiholoških in socioloških teorij najprej opisali specifiko cestnoprometnega okolja, varnost v 

cestnem prometu in dejavnike tveganja prometnih nesreč, pri čemer izhajamo iz predpostavke, 

da agresivna vožnja bistveno zmanjšuje varnost v cestnem prometu in vključuje mnoge 

dejavnike tveganja.  V nadaljevanju bomo predstavili modele tveganega vedenja voznikov, še 
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posebej podrobno agresivno vožnjo. Ker je agresivna vožnja le ena izmed oblik agresivnega 

vedenja, smo v disertaciji posvetili kar nekaj pozornosti tudi preučevanju teorij in modelov 

agresivnega vedenja, vrstam in individualnim razlikam v agresivnem vedenju. Sledi pregled 

teorij, značilnosti in funkcij notranjega dialoga. V zadnjih poglavjih teoretičnega dela smo 

združili izsledke o notranjem dialogu in agresivni vožnji in nakazali možne povezave med 

njima. Ta del teoretičnega raziskovanja zaključujemo s predlaganjem lastnega modela vpliva 

notranjega dialoga na način vožnje v cestnem prometu, katerega smo izdelali na podlagi 

teoretičnih konceptov agresivnega vedenja in notranjega dialoga. Čisto za konec pa smo, ob 

zavedanju, da je osnovni namen doktorske disertacije predvsem v izvirnem prispevku k razvoju 

predmetnega znanstvenega področja, nakazali še uporabno vrednost naše raziskave. Predstavili 

smo model preventivnih aktivnosti za zmanjševanje agresivne vožnje in njene potencialne 

zdravstvene in gospodarske škode. Model, ki je izviren v slovenskem merilu, temelji na uporabi 

tehnik kognitivno-vedenjske in racionalno-emotivne vedenjske terapije za restrukturacijo 

negativnega notranjega dialoga in posledično opuščanje agresivnih vedenj v času vožnje 

avtomobila. 

V prvih poglavjih empiričnega dela predstavljamo izsledke treh večjih raziskav o agresivni 

vožnji, opravljenih v letih 1995, 2003 in 2014, ki med drugim zelo jasno pokažejo trend 

naraščanja agresivne vožnje ter najpogosteje zaznana in izvajana agresivna vedenja v času 

vožnje avtomobila. V nadaljevanju predstavljamo izsledke lastne raziskave. Raziskavo smo 

izvedli v treh delih, z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod. V prvem 

delu smo na vzorcu 727 voznic in voznikov z veljavnim vozniškim izpitom v Republiki 

Sloveniji izvedli izpolnjevanje samoocenitvenega vprašalnika  »Vpliv notranjega dialoga na 

način vožnje voznikov v cestnem prometu«. V analizi le-tega smo ugotavljali prevladujoče tipe 

agresivnih vedenj v času vožnje, razlike med spoloma in starostnimi skupinami voznic in 

voznikov, zavedanje notranjega dialoga nasploh in v času vožnje ter povezanost med 

negativnim notranjim dialogom in agresivno vožnjo. V drugem delu raziskave, ki smo jo 

opravili s pomočjo Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, smo k sodelovanju 

v eksperimentu z uporabo simulatorja vožnje povabili 30 voznic in voznikov, ki so bili na 

podlagi samoocene vedenj v času vožnje prepoznani za neagresivne ali agresivne voznike. V 

eksperimentu smo s pomočjo simulatorja vožnje manipulirali neodvisno spremenljivko notranji 

dialog in opazovali vpliv le-te na odvisno spremenljivko agresivna vožnja. Po zaključenem 

eksperimentu smo z vsemi udeleženci opravili še polstrukturirani intervju. Namen 

polstrukturiranega intervjuja je bil, da intervjuvanci še bolj poglobljeno reflektirajo svoj 
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notranji dialog v času vožnje v simulatorju, opišejo svoj vsakodnevni način vožnje, notranji 

dialog in zaznavanje agresivnih vedenj ostalih udeležencev v cestnem prometu. 

 

1.2 Izvirni znanstveni prispevek  

 

Tematika vpliva notranjega dialoga na način vožnje avtomobila, ki jo obravnavamo v doktorski 

disertaciji, je teoretsko in znanstveno še relativno neraziskan pojav. Ker agresivna vožnja, kot 

pogost dejavnik povzročitve prometnih nesreč, predstavlja velik ekonomsko-gospodarski izziv 

in izziv pri poizkusih izboljšanja varnosti v cestnem prometu ter s tem posledično zmanjševanja 

števila žrtev prometnih nesreč številnim državam po svetu, je bilo opravljenih že precej 

raziskav, kaj vse vpliva na pojav agresivne vožnje (Blankeship in Nesbit 2013; Bogdan, 

Mairean in Havarneanu 2016; Deffenbacher et al. 2003; Hennessy in Wiesenthal 2004; 

Hennessy in Wiesenthal 2002; Hennessy, Wiesenthal in Kohn 2000; Kenrick in MacFarlane 

1986; Krahe in Fenske 2002; Marušič in Peršak 2011; Shinar 1998; Stephens in Ohtsuka 2014; 

Suhr in Nesbit 2013; Tasca 2000; Underwood, Chapman in Wright 1999; Jovanović et al. 

2011).  

 

Znanstveniki se v svojih raziskavah osredotočajo na številne bio-psiho-socialne dejavnike, ki 

vplivajo na pojav agresivne vožnje (Diaz 2010; Galovski et al. 2003; Lal in Craig 2001). Veliko 

pozornosti je namenjene socialnim oziroma družbenim dejavnikom, okolici, motilcem 

pozornosti in podobno (Bilban 2009; Bilban 2014; Campbell in Stradling 2003; Cummings, 

Wells in Rivara 2003; Dunaway et al. 2011; Gimeno, Cerezuela in Montanes 2006; May in 

Baldwin 2009; May 2011; Regan 2010; Regan in Hallett 2011). Dokaj podrobno so raziskani 

tudi distalni biološki in psihološki dejavniki vpliva na agresivno vožnjo. V tem kontekstu 

znanstveniki poleg okoljskih pripisujejo velik vpliv posameznikovih osebnostnih lastnosti. Med 

raziskavami proksimalnih dejavnikov pa prednjačijo raziskave vpliva čustev, zlasti jeze, na 

pojav agresivne vožnje (Bogdan, Mairean in Havarneanu 2016; Blankeship in Nesbit 2013; 

Deffenbacher et al. 2003; Deffenbacher 2015; Dula in Ballard 2003; Fuller 2005; Galovski et 

al. 2003; Howard 2004; Lajunen, Parker in Stradling 1998; Sullman 2014).  

 

Izhajajoč iz Beckovega (1976) kognitivnega modela smo v doktorski disertaciji namenili 

pozornost raziskovanju vpliva notranjega dialoga na pojav agresivne vožnje. Ob predpostavki, 

da čustva ne nastanejo sama po sebi in tako le posredno vplivajo na nastanek specifičnega 

vedenja, nas je zanimalo, ali je notranji dialog zadosten neposredni dejavnik, ki bi lahko imel 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

5 

 

vpliv tudi na pojav agresivne vožnje. Ellisov in Beckov model namreč kot prožilce vedenja 

označita kognitivna ovrednotenja dogodka oziroma avtomatske misli, ki jih Meichenbaum 

(1977) poimenuje tudi notranji dialog. Ta kognitivna orodja sovplivajo na nastanek dis-

funkcionalnih čustev in vedenj. Zato na podlagi empirične raziskave, temelječe na teoretičnih 

izhodiščih, opisanih v prvem delu doktorske disertacije, kot izvirni znanstveni prispevek 

ocenjujemo dokaz sovpliva notranjega dialoga na pojav agresivne vožnje s pomočjo opisane 

metode na izbranem vzorcu populacije. 

 

Ocenjujemo, da ima doktorska disertacija poleg izvirnega znanstvenega prispevka tudi 

aplikativno vrednost. V doktorski disertaciji smo na podlagi pregleda dobrih praks iz tujine in 

lastnega svetovalnega znanja predlagali tudi model Treninga vzorne vožnje, ki je lahko 

uporabljen tako na preventivnem kot kurativnem področju povečevanja varnosti v cestnem 

prometu. Predlagana intervencija, ki je stroškovno vzdržna, je ciljno usmerjena in prilagojena 

posamezniku, zato ocenjujemo, da bi implementacija predlaganega modela lahko bistveno 

pripomogla k povečanju kulture in izboljšanju varnosti v cestnem prometu. 

 

I TEORETIČNI DEL 

2 VARNOST V CESTNEM PROMETU 

 

 

Cestni promet je odprt organizacijski sistem, ki ga sestavljajo udeleženec, vozilo, prometno 

okolje in strategija ter ukrepi, pri čemer strategija in ukrepi predstavljajo institucionalno 

področje, ki stalno spremlja stopnjo varnosti vseh udeležencev v prometu in na podlagi ocen 

sprejema in izvaja ukrepe za doseganje čim višje stopnje varnosti (Brvar 2011; Zajc 2010). Ena 

izmed lastnosti tega sistema, ki obsega nenehne interakcije med infrastrukturo, vozili, 

cestnoprometnimi predpisi in različnimi udeleženci, kot so pešci, kolesarji, vozniki koles z 

motorjem, motornih koles, sopotniki, vozniki tovornih vozil, avtobusov, vozniki osebnih 

avtomobilov …, je varnost, ki jo vsak udeleženec individualno doživlja in ocenjuje.  

 

Ker je ocena varnosti v cestnem prometu z vidika udeleženca individualna kategorija, s strani 

sistema pa sistemska in so kriteriji za ocenjevanje varnosti lahko zelo različni, se kot splošno 

sprejet kriterij varnosti v cestnem prometu najpogosteje uporablja število prometnih nesreč s 

hujšo telesno poškodbo ali smrtnim izidom. Prometna nesreča je rezultat neuspešne 
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prilagoditve vedenj udeležencev v cestnem prometu trenutnim razmeram v prometnem okolju 

(Delhomme et. al. 2009). 

Prav število prometnih nesreč je sodilo o varnosti v prometnem okolju, ki ga v letnih poročilih 

o varnosti v prometnem okolju v Evropski uniji uporablja tudi projekt CARE1. V Letnem 

poročilu o prometnih nesrečah 2016, ki temelji na podatkih pridobljenih do leta 2014, in v 

Osnovnih podatkih o prometni varnosti 2016 je zapisano, da se je v letu 2014 v državah članicah 

EU-ja zgodilo 1.090.300 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženci lažje ali huje telesno 

poškodovani, in 25.939 prometnih nesreč s smrtnim izidom2 (CARE 2016a; CARE 2016b). 

Zaradi takšne statistike prometnih nesreč, katerih stroški so na letni ravni v povprečju ocenjeni 

na 130 milijard evrov, Evropska komisija varnost v cestnem prometu obravnava kot pomembno 

družbeno vprašanje (Evropska komisija 2010). To vprašanje si prizadeva reševati na sistemski 

ravni in slediti strateškemu cilju – med letoma 2010 in 2020 prepoloviti število smrtnih žrtev v 

cestnem prometu v EU-ju. Kot glavne akterje pri reševanju tega družbenega vprašanja Evropska 

komisija navaja države članice, saj se večina vsakodnevnih ukrepov, kot so izvrševanje 

cestnoprometnih predpisov, razvoj in vzdrževanje infrastrukture, pa tudi izobraževanje in 

kampanje za ozaveščanje, izvaja na nacionalni in lokalni ravni (Evropska komisija 2016). 

Tudi v strokovni literaturi je prometna varnost opisana z njenimi negativnimi izidi, torej 

številom prometnih nesreč. Nekateri avtorji in organizacije za varnost v cestnem prometu 

skušajo namesto termina »nesreča« vpeljati termin »trk«, ker naj bi termin »nesreča« nakazoval 

na možnost naključnega dogodka, ki ne more biti predviden in se mu ne moremo izogniti. 

Vendar Shinar opozarja, da se večina trkov v cestnem prometu ne zgodi po nesrečnem naključju 

(Shinar 2007). Tudi Nacionalna agencija za varnost v cestnem prometu v ZDA (NHTSA) je 

leta 1996 želela v vseh uradnih dokumentih zamenjati termin »nesreča«, ki naj bi nakazoval 

                                                           
1 Projekt CARE (Community Database on Accidents on the Roads in Europe) je ustanovil Svet EU 30. 

novembra 1993, z namenom prepoznavanja in merjenja problemov, ki se nanašajo na cestnoprometno 

varnost in ocenjevanja učinkovitosti varnostnih ukrepov v cestnoprometnem okolju  v državah članicah 

EU-ja. Projekt CARE beleži le prometne nesreče s telesnimi poškodbami in/ali smrtnim izidom, ne pa 

prometnih nesreč z le materialno škodo. 

 
2 V Sloveniji je bilo v letu 2014 v prometnih nesrečah 6.168 lažje ali huje telesno poškodovanih oseb, 

108 pa jih je umrlo (CARE 2016a, 7−10). 
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naključno aktivnost, brez človeškega vpliva in kontrole, s terminom »trk«, kot predvidljivim 

rezultatom specifičnega delovanja oziroma vedenja3 (Davis 2001, 1320−1321).  

Definicija trka, kot predvidljivega rezultata specifičnega delovanja oziroma vedenja, se približa 

vedenjskim teorijam nastanka nesreč, ki za razliko od drugih teorij4 v ospredje postavljajo 

vedenje posameznega udeleženca v cestnem prometu kot kritičen dejavnik nastanka nesreče 

(Özkan in Lajunen 2011). Na vedenje posameznika se nanaša tudi definicija aktivne prometne 

varnosti. Le-ta v nasprotju s pasivno prometno varnostjo, ki je v domeni sistema in predstavlja 

ukrepe za preprečevanje prometnih nesreč, med katere spadajo vzdrževanje cest, izvedba 

kolesarskih poti, pločnikov, prehodov za pešce, umirjanje prometa …, izpostavlja izobraženost, 

usposobljenost in pripravljenost posameznika na varno udeležbo v cestnem prometu (Shinar 

2007). 

V sistemu voznik – vozilo – okolje na nastanek prometne nesreče, kot splošno sprejet pokazatelj 

prometne varnosti, lahko vplivajo številni dejavniki ali kombinacija le-teh, raziskave kažejo, da 

je glavni dejavnik še vedno človeški faktor. Po navedbah Wierwilleja je bil leta 2002 glavni 

dejavniki prometnih nesreč s kar 65 % človeški faktor, v 30 %  prometnih nesreč je bila vzrok 

kombinacija človeškega faktorja, ceste in vozila, v 5 % pa sta bila dejavnika cesta in vozilo 

(citirano v Delhomme et al. 2009, 40).  

 

Kljub izsledkom raziskav pa so po mnenju strokovnjakov na področju varnosti v cestnem 

prometu, tako v Sloveniji kot v EU-ju, najmanj dodelane strategije, ki so usmerjene v 

izboljšanje človekovega ravnanja v prometu. Tovrstne strategije še vedno temeljijo predvsem 

na željah in obstajajo na deklarativnem nivoju, prehod na znanstveni raziskovalni nivo pa je 

prepočasen (Brvar 2011; Allen in Mercer 2007). Tudi v situacijah, v katerih večje tveganje 

povzročajo negativne karakteristike vozila in cest, je namreč prav človek tisti, ki lahko v večini 

primerov varno ravna, razumsko zaznava situacijo in se nanjo razumsko odziva (Wegman 

2008). Vsak udeleženec je namreč osebnost, ki ravna po svoji presoji, ki v trenutku nevarnosti 

                                                           
3 Ker se termin »nesreča« v strokovni literaturi še vedno uporablja za opisovanje dogodkov s 

predvidljivim rezultatom specifičnega delovanja v cestnem prometu, bomo tudi v doktorski disertaciji 

uporabljali ta termin. 

 
4 Kronološko si teorije nastanka nesreč sledijo: teorija prometnih nesreč kot naključnih dogodkov 

(1900–1920), teorija prometnih nesreč kot podvrženosti (1918–1955), vzročna teorija (1940–1960), 

sistemska (1955–1980) in vedenjska (1978–2000) (Özkan in Lajunen 2011). 
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zanj ali za druge udeležence reagira tako, da tveganje za nesrečo zmanjša ali poveča (Brvar 

2011).  

 

Ker želimo v doktorski disertaciji raziskati vpliv voznikovega notranjega dialoga na agresivno 

vožnjo, se pravi na način njegovega vedenja v prometnem okolju, bomo v nadaljevanju osvetlili 

tiste oblike tveganega vedenja, ki najpogosteje predstavljajo vzrok za prometno nesrečo, katere 

posledice so lahko telesne poškodbe ali smrt udeleženca.  

 

3 DEJAVNIKI TVEGANJA PROMETNIH NESREČ 
 

 

Človeški dejavniki tveganja so neposredni in posredni. V prvem primeru gre za tista dejanja 

neposredno pred prometno nesrečo, ki povečujejo verjetnost trka (neustrezno opazovanje, 

nepozornost, prehitra vožnja …), v drugem primeru pa za tista voznikova stanja ali pogoje, ki 

neugodno vplivajo na njegovo zmožnost za vožnjo (utrujenost, bolezen, vpliv alkohola, jeza 

…), pri čemer so našteti dejavniki pogosto medsebojno povezani (Polič et al. 2012, 7). 

 

Kljub temu, da na stopnjo varnosti cestnega prometa posredno vplivajo vzgojno-izobraževalne 

in preventivne institucije, mediji, represivni in pravosodni organi, civilna družba, gospodarske 

družbe, vodstva lokalnih skupnosti, državni organi, je v prvi vrsti odvisna od odgovornega 

ravnanja udeležencev. Da večino udeležencev skrbi varnost v cestnem prometu in da se 

zavedajo, da je njihovo vedenje izredno pomemben dejavnik varnosti, so pokazali tudi rezultati 

raziskave SARTRE 35. Zanimiv je podatek, da se stališča voznikov v primerjavi s podatki 

preteklih raziskav (SARTRE 1 in 2) glede nevarnih vedenj v cestnoprometnem okolju 

spreminjajo. Večina vprašanih v raziskavi iz leta 2004 namreč meni, da so vožnja pod vplivom 

alkohola, prekoračitev omejitve hitrosti in neuporaba varnostnega pasu dejavniki tveganja za 

povzročitev prometne nesreče, a se pogosto znajdejo v situacijah, ko tovrstna vedenja izvajajo 

tudi sami (SARTRE 2004). 

 

                                                           
5 SARTRE je okrajšava za 'Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe' (Stališča voznikov do 

tveganja v cestnem prometu v Evropi). Projektna skupina SARTRE je začela preučevati varnost na 

evropskih cestah leta 1991 z izvajanjem enakih vozniških anket v vsaki državi EU-ja. SARTRE 3 je bila 

izvedena leta 2004 v 23 državah, sodelovalo je 24.007 voznikov.  
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Poleg treh najbolj tveganih oblik vedenja voznikov v prometnem okolju, ki v veliki meri 

pripomorejo k povzročitvi prometne nesreče s telesno poškodbo ali smrtnim izidom – prehitri 

vožnji, vožnji pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc in neuporabi varnostnega pasu6, 

na stopnjo tveganja vplivajo tudi utrujenost voznika, neupoštevanje cestnoprometne 

signalizacije in različni dejavniki, ki odvračajo pozornost voznika od vožnje, tako imenovani 

motilci pozornosti. 

 

3.1 Prehitra vožnja 

 

Evolucijska teorija opozarja na pomen bipedalizma za preživetje naše vrste. Sposobnost hitrega 

premika iz točke A v točko B je odigrala pomembno vlogo v evoluciji. Vplivala je na rast 

možganov, mišično strukturo, oživčenje notranjih organov in možganov ter  termoregulacijo 

telesa (Bramble in Lieberman 2004). Hitrost je bila ne nazadnje pomembna za preživetje vrste 

tudi v smislu možnosti bega in napada. Z razvojem civilizacije je hitrost vedno bolj pridobivala 

na pomenu v smislu hitrejšega trgovanja in pretoka informacij7. Hitrost je tako postajala hkrati 

cilj in rezultat tehnološkega napredka (Richard 2010; Berry, Johnson in Porter 2011). Z 

izdelavo vedno zmogljivejših in hitrejših avtomobilov pa tudi ena osrednjih tem prometne 

varnosti.  

 

Hitra vožnja, kot rezultat okoljskih (cestna dinamika, lastnosti vozila) in človeških dejavnikov 

(kultura, vedenje, osebnostne lastnosti), vpliva na voznikovo identiteto, predčasen ali 

pravočasen prihod na cilj, udeleženost v prometnih prekrških in povzročitev prometnih nesreč8. 

                                                           
6 Po izsledkih raziskave SARTRE 3 v povprečju 19 % voznikov v EU-ju meni, da uporaba varnostnega 

pasu ni potrebna, če vozijo previdno. 36 % vozi prehitro. 4 % voznikov je priznalo, da so vsaj en dan v 

zadnjem tednu vozili z verjetno preseženo zakonsko dovoljeno koncentracijo alkohola v krvi (SARTRE 

2004, 14−27). 

 
7 S tem v zvezi so se že v Rimskem imperiju pojavljale potrebe po prostorskih inovacijah. Ena takšnih 

je bilo približno 408.000 kilometrov cestnega omrežja, ki je povezovalo Rim z obrobjem imperija na 

kopnem (Richard 2010).  

 
8 Po podatkih Uprave uniformirane policije, Sektorja prometne policije, je bilo v Republiki Sloveniji v 

letu 2016 17.930 prometnih nesreč. Za 2.256 prometnih nesreč (12,5 %) je bila vzrok neprilagojena 

hitrost. Zaradi neprilagojene hitrosti je na slovenskih cestah umrlo 42 ljudi, kar je 33,6 % vseh smrtnih 

žrtev. Poškodovalo se je 2.214 udeležencev prometnih nesreč, kar predstavlja 34,8 % vseh poškodb v 

cestnem prometu v letu 2016 (policija.si 2017). 
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Berry, Johnson in Porter so za prikaz vzrokov prehitre vožnje prilagodili Ishikawin9 diagram 

vzrokov specifičnega dogodka. Diagram kot vzroke za prehitro vožnjo znotraj kulturnih 

dejavnikov predvideva medije (filmi, tekmovanja v hitrostni vožnji …), zakonodajo (omejitve 

hitrosti, cestnoprometni predpisi …) in splošno sprejete norme in vrednote. Vedenjski 

dejavniki, ki vplivajo na hitrost, so način vožnje (krmiljenje, zaviranje, pospeševanje), uporaba 

telefona (pogovor, tekstanje), uporaba navigacijske naprave, poslušanje glasbe, pitje in 

prehranjevanje med vožnjo. Med osebnostne dejavnike sodijo procesiranje informacij, 

osebnostne lastnosti (lokus kontrole, iskanje vznemirjenja …). V zadnjo skupino človeških 

dejavnikov, ki vplivajo na (pre)hitro vožnjo, ki lahko rezultira v prometnih nesrečah, spadajo 

spol, starost in vožnja pod vplivom alkohola10 (Richard 2010; Berry, Johnson in Porter 2011, 

251).  

 

Prehitra vožnja je med vozniki zelo razširjena oblika vedenja11, ki je mnogi vozniki še vedno 

ne prepoznavajo kot dejavnik tveganja. Prav zaradi zaznavanja neproblematičnosti tovrstnega 

vedenja (tolerance), hitro prepoznanih koristi, ki jih prinaša tovrstno vedenje (krajši potovalni 

čas, prihranek časa …) in medijske podpore12,  je prehitra vožnja družbeni problem (Elvik 

2010), ki je težko rešljiv le po sistemski poti. Reševanje tega problema je v veliki meri odvisno 

tudi in predvsem od posameznikovega zavedanja tovrstnega vedenja, ovrednotenja le- tega kot 

tveganega in izbire manj tveganih vedenj v cestnem prometu13. 

                                                           
9 Vzročni diagram v obliki ribje kosti je leta 1968 predstavil Kouru Ishikawa, začetnik managementa 

kvalitete v Kawasakijevi ladjedelnici. Diagram v obliki ribje kosti predvideva šest kategorij  (človek, 

metode, naprave, materiali, meritve, okolje) potencialnih variabilnih dejavnikov, ki učinkujejo na 

posamezno akcijo. 

 
10 Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so v kar 37 % povzročitelji prometnih nesreč zaradi 

neprilagojene hitrosti moški do 24. leta starosti (Peden 2004). Uprava uniformirane policije, Sektorja 

prometne policije, je v letu 2016 zabeležila  1.872 (12 % vseh prometnih nesreč ) prometnih nesreč, ki 

so jih povzročili alkoholizirani vozniki, ki so imeli v krvi povprečno 1,44 g alkohola na kilogram telesne 

teže. Delež prometnih nesreč pod vplivom alkohola se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 zvišal 

za 23 % (policija.si 2017). 

 
11 Po izsledkih raziskave SARTRE 3 je delež voznikov, ki so bili v zadnjih treh letih kaznovani zaradi 

prehitre vožnje v državah EU-ja, v povprečju 18 %, v Sloveniji 31 % (SARTRE 2004, 13). 
 
12 Risani film Avtomobili (Cars), ki je primeren za otroke od 4. leta starosti, je bil leta 2006 z 62.312 

ogledi na 8. mestu gledanosti v slovenskih kinematografih. Film Hitri in drzni: Tokio drift (The Fast 

and the Furious: Tokyo Drift) pa z 26.134 ogledi na 25. mestu (rtvslo.si 2008). V obeh filmih je v 

ospredju (pre)hitra vožnja avtomobilov. 

 
13 V sistemu voznik – vozilo – okolje je človek najbolj prilagodljiv, dragocen, a hkrati tudi najranljivejši 

element. Ranljivost se odraža v spremenljivosti in nestabilnosti vedenja, ki lahko v povezavi z drugimi 

zunanjimi faktorji vpliva na njegovo izvedbo vožnje. Tako kot izvedbo vseh drugih opravil, posameznik 
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3.2. Vožnja pod vplivom alkohola 

 

Alkohol vpliva na zmanjšanje z vožnjo povezanih veščin. Zmanjšajo se pozornost, 

večopravilnost, pazljivost, vidno polje, reakcijski čas in zmožnost manevriranja (Schermer 

2006). Tveganje za povzročitev prometne nesreče se pri voznikih, ki vozijo pod vplivom 

alkohola, poveča za oseminštiridesetkrat v primerjavi s treznimi vozniki (McCammon 2001). 

Tveganje pa se še poveča pri mladih, neizkušenih voznikih, ki vozijo pod vplivom alkohola. 

Razlog za povečano tveganje je tako imenovana vedenjska toleranca. Bolj izkušeni vozniki, ki 

vozijo avtomobil že dalj časa, posledično tudi posamezna opravila, povezana z vožnjo 

avtomobila, izvajajo že dalj časa. Ker so to rutinska, naučena opravila, vedenjska toleranca pri 

tej kategoriji voznikov zmanjša prizadetost, ki jo povzroča uživanje alkohola14 (Dunaway, 

England Will in Shier Sabo 2011). 

 

Na vožnjo pod vplivom alkohola vpliva tudi spol. Za krmilo avtomobila po zaužitju alkohola 

sede dvakrat več moških kot žensk15 (Stout, Sloan, Liang in Davies 2010; Polič et al. 2012). 

Poleg spola in starosti posameznikov na tveganje povzročitve prometne nesreče pod vplivom 

alkohola po raziskavi Svetovne zdravstvene organizacije v precejšnji meri vpliva tudi socialni 

status16 (Peden 2004).  

 

Tudi vožnja pod vplivom alkohola je družbeni problem, ki ga države rešujejo na sistemski ravni 

z zakonodajo, preventivnimi oglaševalskimi akcijami, naključnim preventivnim preverjanjem 

                                                           

kontrolira izvedbo vožnje avtomobila s kombinacijo zavednega in nezavednega (avtomatičnega) načina, 

ki delujeta povezano, pri čemer je zavedni način kontrole logičen in zaporeden, a hkrati omejen, ker od 

posameznika zahteva osredotočanje pozornosti na posamezno opravilo. Avtomatičen način kontrole je 

hiter in omogoča posamezniku vzporedno opravljanje več opravil. Ob tem se posameznik zaveda 

svojega napredka pri izvedbi, ne zaveda pa se kontrole le-tega. Na podlagi načina kontrole izvedbe 

vožnje, posameznikovega znanja o okolju, interpretacije razpoložljivih informacij in izkušenj lahko 

vožnjo avtomobila prilagodi ali ne prilagodi svojim psiho-fizičnim sposobnostim, karakteristikam 

avtomobila in cestnega okolja (Delhomme et al. 2009).  

 
14 Vedenjska toleranca običajno pri izkušenih voznikih zmanjša prizadetost, ki jo povzroča uživanje 

alkohola, le v vsakodnevnih, rutinskih situacijah v cestnem okolju. Ko se pojavijo nepredvideni dogodki 

(na primer pešec nenadoma stopi na cestišče izven prehoda za pešce), se toleranca izniči (Dunaway, 

England Will in Shier Sabo 2011). 
 
15 V raziskavi SARTRE 4 se moški v pomembno večji meri strinjajo s trditvama, da lahko voziš in piješ, 

če voziš previdno in da bi večina njihovih prijateljev pila in vozila avtomobil (Polič et al. 2012, 15). 

 
16 V državah z višjim prihodkom na prebivalca približno 20 % prometnih nesreč povzročijo vinjeni 

vozniki, v državah z nižjim prihodkom na prebivalca pa 33–69 % (Peden 2004). 
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alkoholiziranosti voznikov17. Vendar imajo tovrstni ukrepi pri mnogih voznikih premajhne 

preventivne učinke. Strokovnjaki alkohologi namreč menijo, da kaznovanje voznikov ne more 

preprečiti, da bi opustili ustaljen vedenjski vzorec in ne bi vozili več pod vplivom alkohola 

(Bilban 2009). Tudi preventivne oglaševalske akcije, kot zunanja motivacija za doseganje 

želenih vedenj pri voznikih, glede na statistiko prometnih nesreč v Sloveniji ne dosegajo 

zadostnih preventivnih učinkov18. 

 

3.3 Neuporaba varnostnega pasu 

 

Leta 1885, stodevetnajst let po iznajdbi prvega »avtomobila«19, je G. Cayley iznašel in 

patentiral varnostni pas20. V petdesetih letih dvajsetega stoletja so nekatera avtomobilska 

podjetja začela varnostni pas serijsko vgrajevati v avtomobile (Vivoda in Eby 2011). Dandanes 

moderni tritočkovni varnostni pasovi zmanjšajo verjetnost smrti udeleženca prometne nesreče 

do 45 %, verjetnost poškodbe pa do 80 %, odvisno od tipa prometne nesreče in vozila 

(Cummings, Wells in Rivara 2003). Kljub spodbudni statistiki, ki nakazuje, da je uporaba 

varnostnega pasu eden najučinkovitejših preventivnih ukrepov, predvsem pri nesrečah z 

nizkimi hitrostmi (SARTRE 2004), pa raziskovalci ugotavljajo, da še vedno obstajajo tri 

kategorije uporabnikov varnostnih pasov: (1) ljudje, ki vedno uporabljajo varnostni pas, (2) 

tisti, ki varnostnega pasu ne uporabljajo nikoli in (3) občasni oziroma situacijski uporabniki 

varnostnega pasu21 (Cummings, Wells in Rivara 2003). 

                                                           
17 V letu 2016 so policisti po podatkih Uprave uniformirane policije, Sektorja prometne policije, odredili 

293.818 alkotestov, pozitivnih je bilo 3,69 %, v letu 2015 je bilo od 322.854 alkotestov pozitivnih 3,60 

%. V zvezi z alkoholom so v letu 2014 odredili 1.249 strokovnih pregledov, pozitivnih je bilo 44,11 %, 

leto poprej pa 39,93 % od 1.177 odrejenih strokovnih pregledov. Višanje statistike pozitivnih alkotestov 

in strokovnih pregledov ne kaže na preventivne učinke tovrstnega ukrepanja, ki bi voznike odvračalo 

od vožnje pod vplivom alkohola (policija.si 2017). 

 
18 Decembra 2015, v času izvajanja preventivne akcije 0,0 šofer, ki se izvaja v okviru Nacionalnega 

programa varnosti cestnega prometa, je policija zabeležila 180 prometnih nesreč, ki so jih povzročili 

vinjeni vozniki, kar predstavlja 12,94 % vseh prometnih nesreč v decembru 2015. V mesecu novembru 

2015 je bil delež vinjenih povzročiteljev 10,19 %, v januarju 2016 pa 12,97 % (policija.si 2017). 

 
19 1763 je Francoz Nicolas Joseph Cugnot iznašel prvi »avtomobil« na paro. Največja potovalna hitrost 

je bila 3,2 km/h, najdaljši neprekinjen čas potovanja pa 15 minut (Vivoda in Eby 2011, 215). 

 
20 Varnostni pas je bil najprej namenjen pilotom, da so se lažje obdržali v sedežih v času manevrov 

(Vivoda in Eby 2011, 215). 

 
21 Po podatkih raziskave SARTRE 4 približno 95 % vprašanih slovenskih voznikov svoje otroke vedno 

pripne z varnostnim pasom med vožnjo po avtocestah in glavnih cestah med mesti. 90 % vprašanih pa 
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Izbira med uporabo in neuporabo varnostnega pasu je v večini primerov zavestna. Vozniki 

poročajo, da se za vožnjo brez uporabe varnostnega pasu največkrat odločajo, kadar vozijo na 

krajše razdalje, na manj prometnih cestah, pri manjših hitrostih, jih k neuporabi varnostnega 

pasu spodbujajo ostali potniki v vozilu ali na uporabo varnostnega pasu enostavno pozabijo22 

(Farmer in Wells 2010). Nekateri avtorji opozarjajo, da na neuporabo varnostnega pasu lahko 

vpliva tudi notranji dialog, predvsem zanikanje, fatalizem, racionalizacija in potlačitev (Brittle 

in  Cosgrove 2006). Način razmišljanja ima velik vpliv tudi na uporabo varnostnega pasu pri 

ostalih potnikih v vozilu, predvsem tistih, ki sedijo na zadnjih sedežih. Ti ocenjujejo, da je 

vožnja na zadnjih sedežih varnejša in manj pogosto uporabljajo varnostni pas kot voznik in 

potniki na sprednjih sedežih vozila23. 

 

Zaradi prepričanja, da bi lahko zmanjšali število žrtev prometnih nesreč v Evropski uniji skoraj 

za polovico, če bi bila uporaba varnostnega pasu na najvišji ravni, se države članice lotevajo 

odpravljanja tudi tega dejavnika tveganja na sistemski ravni s številnimi preventivnimi 

akcijami. Poudarjajo predvsem, da le z dosledno uporabo varnostnega pasu lahko zmanjšamo 

posledice prometnih nesreč, saj varnostni pas v primeru trčenja preprečuje nastanek najhujših 

posledic. Izpostavljajo, da je uporaba varnostnega pasu nujna na vseh vožnjah, ne glede na 

oddaljenost ali hitrost vožnje, ter na vseh sedežih in v vseh vozilih24 (Javna agencija RS za 

varnost prometa 2017). 

 

 

 

                                                           

svoje otroke vedno pripne z varnostnim pasom tudi med vožnjo po podeželskih cestah in v naselju (Polič 

et al. 2012, 21). 

 
22 Razlogi za neuporabo varnostnega pasu so: 34 %, ker pozabijo; 22 %, ker se peljejo na kratko razdaljo; 

10 %, ker jih moti med vožnjo (Bilban 2014). 

 
23 Leta 2001 je v raziskavi Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije sodelovalo 15.379 

anketirancev. 94 % vprašanih jih skoraj vedno uporablja varnostni pas na sprednjih sedežih v vozilu, le 

24 % na zadnjih sedežih vozila (Bilban in Zaletel-Kragelj 2007).  

 
24 V letu 2017 Javna agencija RS za varnost v prometu koordinira in izvaja preventivno nacionalno 

akcijo Varnostni pas – Vam je že kliknilo?, katere glavna cilja sta s pomočjo poostrenega nadzora 

uporabe varnostnega pasu, preventivnimi akcijami in spodbudami k uporabi varnostnega pasu povečati 

stopnjo uporabe varnostnega pasu v avtomobilih, avtobusih in tovornih vozilih ter zmanjšanje števila 

mrtvih in hudo telesno poškodovanih zaradi neuporabe varnostnega pasu (Javna agencija RS za varnost 

prometa 2017). 
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3.4 Utrujenost voznika 

 

Raziskovalci voznikovo utrujenost definirajo kot vmesno stanje med budnim stanjem in 

spanjem (Lal in Craig 2001). Utrujenost lahko vpliva na zmanjšanje voznikovih kognitivnih in 

motoričnih zmožnosti. Vozniki avtomobilov so različno dovzetni in izkazujejo različne 

simptome utrujenosti. Prav tako obstajajo različni vzroki za utrujenost: (1) z opravili povezano 

utrujenost predstavljajo okoljski dejavniki, kot so dolžina potovanja, vremenske in cestne 

razmere, dnevna ali nočna vožnja, (2) s spanjem povezana utrujenost, tako imenovana omotična 

vožnja. Utrujenost je dejavnik tveganja, kateremu so izpostavljeni vsi vozniki. Gre še za posebej 

nevaren dejavnik tveganja, ker vozniki podcenjujejo tovrstno tveganje in se pogosto ne 

zavedajo, kako zaspani ali utrujeni so25 (May 2011). 

 

Pasivna utrujenost, povezana z zahtevnostjo opravil, se povečuje sorazmerno z naraščanjem 

stopnje monotonosti, avtomatiziranosti in predvidljivosti le-teh. Medtem, ko se aktivna 

utrujenost, povezana z zahtevnostjo opravil, pojavi takrat, kadar so opravila v času vožnje zelo 

zahtevna26 (Gimeno, Cerezuela in Montanes 2006). Utrujenost, povezana s spanjem, pa je 

odvisna od faktorja trajanja budnega stanja voznika27 (May 2011).  

 

Ker je, v nasprotju z vožnjo pod vplivom alkohola in neuporabo voznega pasu, utrujenost 

voznika kot vzrok za prometno nesrečo težko prepoznati, je sistemska statistika o prometnih 

nesrečah, ki bi jih povzročili utrujeni vozniki, dokaj pomanjkljiva28. Tovrstne nesreče se 

običajno razvrščajo kar v kategorijo »nepozornost« (May 2011). 

 

                                                           
25 Raziskave so pokazale, da velika večina voznikov doživlja simptome utrujenosti, kot sta zehanje in 

»težke veke«, a jih ne jemlje resno. Večina voznikov kljub utrujenosti in zaspanosti nadaljuje z vožnjo 

(Nordbakke in Sagberg 2007). 
 
26 Zahtevnost opravil v času vožnje povečujejo gost promet, slabe vremenske razmere, večopravilnost 

med vožnjo (May in Baldwin 2009). 

 
27 V simulaciji opravil v času vožnje so udeleženci, ki so spali le dve uri, izvedli več neprimernih cestnih 

manevrov in so imeli daljši reakcijski čas od tistih, ki so spali osem ur. Večkrat jim je padla pozornost, 

pogosteje so imeli »težke veke« (Philip et al. 2005). 

 
28 Po podatkih iz Bele knjige Zaspanost za volanom naj bi bila s spanjem povezana utrujenost vzrok za 

20–25 % vseh prometnih nesreč na cestah držav EU-ja (Institut of Sleep and Vigilance 2013). 
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Tudi utrujenost, kot dejavnik tveganja za povzročitev prometne nesreče, je predmet sistemskih 

preventivnih akcij29, ki jih izvajajo države članice Evropske unije, vključno s Slovenijo. 

Preventivne akcije največkrat naslavljajo poklicne voznike, ki naj bi bili po statistiki zaradi 

časovnih pritiskov najbolj izpostavljeni temu dejavniku tveganja.     

 

3.5 Neupoštevanje cestnoprometne signalizacije 

 

Vedenja, povezana z neupoštevanjem cestnoprometne signalizacije, ki predstavljajo največje 

dejavnike tveganja za povzročitev prometne nesreče, so: (1) neupoštevanje znakov za omejitev 

hitrosti, (2) neupoštevanje rdeče luči na semaforju in (3) neupoštevanje prometnega znaka 

»stop«. Namen rdeče luči in znaka »stop« je v nadzorovanem in varnem vstopu voznikov v 

križišča in v zmanjšanju možnosti za nastanek prometnih nesreč zaradi vedenj voznikov, ki bi 

se pojavljala ob odsotnosti tovrstne signalizacije. Vendar sama prisotnost prometne 

signalizacije ne more preprečiti nastanka prometnih nesreč, še zlasti če so pri voznikih prisotna 

vedenja, povezana z neupoštevanjem le-te30. Na neupoštevanje prometne signalizacije med 

drugim vpliva predvsem anonimnost voznikov in posledična nekaznovanost za tovrstna vedenja 

(Retting 2011). 

 

Ko se voznik bliža križišču, v katerem je promet urejen s pomočjo semaforjev in »stop« znakov, 

vstopa v tako imenovano območje odločitve, v katerem mora v kratkem časovnem obdobju 

sprejeti odločitev, ali bo vožnjo upočasnil in ustavil (v primeru znaka »stop«, rdeče luči na 

semaforju ali ob spremembi iz rumene v rdečo luč). Na voznikovo odločitev po raziskavah 

vplivajo številni dejavniki: (1) reakcijski čas, (2) stopnja pospeševanja, (3) spol31 in starost32, 

(4) čas in razdalja do križišča, (5) prisotnost drugih vozil in udeležencev v prometu, (6) uporaba 

                                                           
29 V letu 2013 je v okviru velike evropske akcije ozaveščanja o nevarnosti zaspanosti za volanom vse 

države Evropske unije, ki so sodelovale v tej preventivni akciji, med njimi tudi Slovenijo, obiskal »Wake 

Up Bus« z namenom informirati o problematiki zaspanosti za volanom (policija.si 2013). 
 
30 V vsenacionalni raziskavi v ZDA je bilo v letih od 1999 in 2000 v prometnih nesrečah udeleženih 20 

% voznikov, ki so spregledali prometno signalizacijo (Brittany, Smith, in Najm 2004). 

 
31 V raziskavi, v kateri so opazovali vedenje voznikov v šestih križiščih v Marylandu, so zaznali, da 

moški vozniki vozijo agresivneje skozi križišče, se redkeje ustavijo pri znaku »stop«, rdeči luči in 

utripajoči rumeni luči. Tudi uporaba mobilnega telefona pri moških bolj moteče vpliva na upoštevanje 

cestnoprometne signalizacije kot pri ženskah (Liu, Chang in Yu 2012). 

 
32 Vozniki, stari  od 25 do 40 let, se v območju odločitve največkrat odločijo prevoziti znak »stop«, 

rdečo luč in utripajočo rumeno luč (Retting 2011). 
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mobilnega telefona in drugi motilci pozornosti, (7) prisotnost policista, (8) voznikova 

agresivnost … (Jahangiri, Rakha in Dingus 2016).   

 

Sistemsko se dejavnika tveganja neupoštevanja cestnoprometne signalizacije države EU-ja 

lotevajo predvsem na ravni zakonodaje in kaznovanja33 tovrstnih vedenj voznikov. Se pa v 

razvitejših državah vedno bolj uveljavljajo tudi nadzorni sistemi vožnje skozi rdečo luč, ki 

imajo lahko poleg tega, da so v pomoč policiji pri uveljavljanju zakonodaje, tudi preventivno 

vlogo, ker zmanjšujejo anonimnost potencialnih tveganih vedenj v zvezi z neupoštevanjem 

prometne signalizacije (SARTRE 2004).   

 

3.6 Motilci pozornosti 

 

Kljub temu, da je cestno okolje zelo kompleksno in zahteva od voznika maksimalno 

koncentracijo in pozornost pri upravljanju vozila, se vozniki v času vožnje pogosto ukvarjajo 

še z drugimi opravili, ki zmanjšujejo osredotočenost na vožnjo. Neosredotočenost na vožnjo 

predstavlja motnjo, ko je voznik osredotočen na predmet, osebo ali dogodek, ki ni povezan z 

vožnjo. Motnja negativno vpliva na voznikovo sposobnost obdelave informacij, ki so nujno 

potrebne za varno upravljanje vozila. Motnje oziroma motilci pozornosti niso moteče same po 

sebi, moteče postanejo v trenutku, ko jim voznik namenoma ali nenamenoma začne posvečati 

svojo pozornost. Regan razlikuje šest vrst motilcev: (1) vidni, (2) slušni, (3) olfaktorni, (4) 

gustatorni, (5) kinestetični in (6) kognitivni. V primeru vidnih motilcev pozornosti voznik 

preusmerja svojo vidno pozornost na situacije in reči, ki niso povezane z upravljanjem vozila 

(na primer ogledovanje obcestnih oglasnih panojev). Slušni motilci pozornosti se nanašajo na 

voznikov pogovor preko mobilnega telefona, poslušanje preglasne glasbe ali pogovor s 

sopotniki v času vožnje. Olfaktorni in gustatorni motilci pozornosti se nanašajo na 

prehranjevanje v času vožnje. Kinestetični, otipni oziroma taktilni motilci pozornosti 

preusmerjajo voznikovo pozornost v času vožnje na način nenadnih in nepričakovanih telesnih 

zaznav (na primer dotik žuželke na goli koži). Kognitivni oziroma notranji motilci pozornosti 

se nanašajo na voznikovo razmišljanje v času vožnje (Regan 2010). 

 

                                                           
33 Zakon o pravilih cestnega prometa določa v 99. členu globo v višini 160 evrov za vožnjo skozi rumeno 

luč (razen v primeru, ko se vozilo pri vožnji z dovoljeno hitrostjo ne more varno ustaviti zaradi 

premajhne oddaljenosti od semaforja) in globo v višini 250 evrov in tri kazenske točke za vožnjo skozi 

rdečo luč (Zakon o pravilih cestnega prometa 2013). 
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Dejanski vpliv motilcev pozornosti na način vožnje je odvisen od štirih dejavnikov: (1) lastnosti 

voznika, (2) zahtevnosti opravil vožnje, (3) zahtevnosti vzporednih opravil in (4) voznikove 

samoregulacije vedenja34 (Regan in Hallett 2011). 

 

Motilcev pozornosti ni mogoče v celoti odstraniti, lahko pa jih v veliki meri nadzorujemo. Po 

podatkih Regana in sodelavcev se voznik lahko v povprečju izogne 55 % vseh motilcev 

pozornosti (61 % v vozilu in 31 % v okolju) s primerno samoregulacijo vedenja (Regan, Lee in 

Young 2008). Na krepitev samoregulacije vedenja voznika poleg notranjega dialoga 

pomembno vpliva tudi izobraževanje in osveščanje voznika, da se bolje zave nevarnosti, ki jo 

predstavljajo različni motilci pozornosti, predvsem tisti, pri katerih se bo voznik lahko sam 

odločal, ali jih vplete v proces vožnje avtomobila35. 

 

Opisani dejavniki tveganja so v okviru človeškega faktorja najpogosteje vzrok za prometno 

nesrečo. Prehitra vožnja in neupoštevanje cestnoprometne signalizacije, kot samostojna 

dejavnika tveganja, pa sta tudi obliki vedenja v cestnem prometu, ki sta sestavni del tako 

imenovane agresivne vožnje. Agresivna vožnja je zbir tveganih vedenj v cestnem prometu, ki 

po mnenju mnogih raziskovalcev (Deffenbacher 2015; Shinar 2007; Stephans in Ohtsuka 2014; 

Howard 2004; Lee in Bonfiglio 2013) predstavlja najpogostejši vzrok za nastanek prometne 

nesreče. 

 

                                                           
34 2016 je Javna agencija RS za varnost prometa izvedla raziskavo o uporabi mobilnega telefona med 

1000 vozniki. Rezultati kažejo, da med vožnjo telefone uporablja kar 75 % voznikov, bodisi za klice 

oziroma pogovore bodisi za pisanje SMS sporočil in pregled socialnih omrežij. Skoraj vsi (74 %) med 

vožnjo telefonirajo, ena tretjina (30 %) pregleduje socialna omrežja, 7 % si zapisuje beležke, opomnike 

in podobno, 5 % jih brska po spletnih straneh, 3 % uporabljajo mobilne aplikacije, poleg tega pa skoraj 

desetina (9 %) telefon uporablja za poslušanje glasbe ali navigacijo. Pogovori med vožnjo v povprečju 

trajajo 5 minut, pisanje ali pregledovanje sporočil vzame 3 minute, za pregled socialnih omrežij pa 

vozniki v povprečju porabijo 4 minute (avp-rs.si 2016).  

 
35 V akciji »Ne uporabljajte telefona med vožnjo. Vozimo pametno.« Javna agencija RS za varnost 

prometa izobražuje voznike o nevarnosti uporabe mobilnega telefona (motilec pozornosti op. a.) med 

vožnjo na zelo razumljiv in opisen način: Če voznik telefonira med vožnjo, je to tako, kot bi imel v krvi 

0,8 promila alkohola. 

Med pisanjem SMS sporočila voznik 4 x več časa ne gleda na vozišče kot pri normalni vožnji. Uporaba 

mobilnih telefonov med vožnjo pa vpliva tudi na: (1) slabši reakcijski čas voznika (50 % slabši kot 

vožnja v normalnih pogojih), (2) počasnejše zaznavanje prometne signalizacije in reagiranje nanjo, (3) 

daljši zavorni čas, (4) zmanjšano zaznavanje okolice in prometa, (5) večje tveganje pri odločitvah, kot 

je na primer zmanjšana varnostna razdalja, manjše prilagoditve razmeram na cesti in drugo (avp-rs.si 

2015). 
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Na sistemski ravni države članice Evropske unije opozarjajo na tvegana vedenja v cestnem 

prometu in s preventivnimi akcijami želijo vplivati na izbiro bolj racionalnih vedenj, ki bi 

posledično zmanjšala število prometnih nesreč s smrtnim izidom ali težkimi telesnimi 

poškodbami. Vendar statistika36 kaže, da predvsem vozniki še vedno ne prilagajajo svojih 

vedenj v zadostni meri sistemskim priporočilom in izbirajo bolj tvegana vedenja, ki so pogosto 

vzrok za prometne nesreče. 

4 MODELI TVEGANEGA VEDENJA VOZNIKA 
 

 

Z namenom, da bi skušali bolje razumeti vedenje in predvideti reakcije udeležencev v cestnem 

prometu, so raziskovalci razvili številne modele, ki opisujejo, kako in zakaj se udeleženci v 

cestnem prometu vedejo, tako kot se vedejo (glej Sliko 4.1). Največje število teh modelov se 

nanaša prav na vedenje voznikov avtomobilov. Modeli v ospredje postavljajo voznikovo 

motivacijo kot ključni dejavnik, ki vpliva na način vožnje. Najpogostejša motivacija je tveganje 

(zmanjševanje tveganja ali nadomestilo za tveganje). Vedenja voznikov se razlikujejo glede na 

to, v kakšni meri zaznavajo tveganje. Zaznava tveganja je odvisna od neuravnoteženosti med 

zahtevnostjo opravil in voznikovih sposobnosti oziroma zmogljivosti. Prav razlika med 

subjektivno oceno tveganja in dejanskim tveganjem je običajno povod za vozniške napake, ki 

če niso pravočasno odpravljene, vodijo v situacije, ki lahko povzročijo prometno nesrečo 

(Shinar 2007).  

 

Med osnovne vozniške napake kot oblike tveganega vedenja po Reasonu sodijo spodrsljaji, 

lapsusi in napake. Spodrsljaji so izvedbene napake, ko primerni pozornosti sledi nepravilna 

izvedba37. Spodrsljajem pogosto botruje pretirana pozornost38, ki lahko vodi v mentalno 

preobremenitev, posledica le-te pa so spodrsljaji – napačna akcija kljub pravi pozornosti. 

Lapsusi so spominske napake, zanje je značilno pozabljanje izvajanja načrtovanega vedenja ali 

izvajanje posameznih korakov določenega vedenja v napačnem zaporedju. Tretji segment 

                                                           
36 Cilj Evropske komisije za obdobje 2011–2020 je zmanjšati število smrtnih žrtev prometnih nesreč v 

EU-ju do leta 2020 za polovico (Evropska komisija 2010). V obdobju 2011–2014 se je v EU-ju 

zmanjšalo število umrlih v prometnih nesrečah za 15,7 %, telesno poškodovanih za 4,4 %. Število vseh 

prometnih nesreč pa se je zmanjšalo za 3,9 % (Evropska komisija 2016). 
 
37 Voznik načrtuje, da bo pohodil stopalko zavore in s tem upočasnil vozilo, a nenamerno pohodi 

stopalko za plin. 

 
38 Pretirana pozornost kot vzrok vozniške napake se največkrat pojavi pri voznikih začetnikih 

(Delhomme et al. 2009). 
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osnovnih tipov napak, poimenovan kar napake, se deli na napake, ki temeljijo na uporabi 

napačnih pravil39, in napake, ki temeljijo na pomanjkljivem znanju. Za tovrstne napake sta 

značilna primanjkljaj ali napake v procesih presojanja in sklepanja, ki so vključeni v izbiro cilja 

ali določanje sredstev za dosego le-tega (Delhomme et al. 2009). 

 

Slika 4.1: Reasonov model tveganih vedenj voznikov v cestnem prometu 

 

 

 

Vir: prirejeno po Delhomme et al. (2009, 44) 

 

Skladno z Rasmussenovim modelom kognitivne kontrole človekove aktivnosti40 lahko osnovne 

tipe napak kot tveganega vedenja voznikov  razvrstimo v tri kategorije: (1) napake v veščinah 

– spodrsljaji in lapsusi, (2) napake temelječe na pravilih in (3) napake v znanju (Rasmussen 

1987). Tako napake v veščinah kot napake, temelječe na pravilih, bi lahko zaradi zavednega 

načina delovanja voznika šteli tudi med kršitve, vendar pri tej vrsti napak ne gre za zavedne 

                                                           
39 Voznik, ki je utrujen in/ali zaspan, odpre okno in nadaljuje pot, namesto da bi vozilo za kratek čas 

varno ustavil in si odpočil.  
 
40 Rasmussen je predpostavil, da kognitivni mehanizmi povzročajo človeške napake pri upravljanju 

naprav. Napake so posledica nesorazmerja med človekovimi karakteristikami in zahtevami okolja 

(Rasmussen 1987). 
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kršitve pravil, temveč le za napačno sprejete odločitve. Kršitve so načrtovana neupoštevanja 

pravil in predpisov, ki so specifična v določenem kontekstu in vodijo v konfliktne situacije z 

ostalimi udeleženci v prometu in cestnim okoljem. Zato so kršitve vsa tista vedenja, ki 

odstopajo od sprejetih postopkov in pravil. Kršitve so lahko rutinske, to so vedenja, ki so še 

vedno tolerirana s strani večine voznikov in so običajno splošna praksa41. Zadnja oblika 

tveganih vedenj za volanom so tako imenovane izredne kršitve. Zanje je značilno, da se 

pojavijo, kadar je voznik pod časovnim pritiskom, v nepričakovanih situacijah in kadar prihaja 

do pomanjkanja nadzora. Kadar sta vzrok za izredne kršitve čustvo jeze ali sovražnost, 

govorimo o agresivni vožnji ali cestnem besu (Delhomme et al. 2009). 

 

Za vsa zgoraj opisana načrtovana tvegana vedenja je značilno, da optimalno stopnjo tveganja 

določajo naslednji dejavniki: (1) pričakovane koristi tveganih načinov vedenja, (2) pričakovani 

stroški previdnih načinov vedenja, (3) pričakovane koristi previdnih načinov vedenja in (4) 

pričakovani stroški tveganih načinov vedenja, pri čemer prva dejavnika povečujeta stopnjo 

tveganja, zadnja dva pa jo zmanjšujeta (Delhomme et al. 2009). 

 

Zasnova modela povezave med zahtevnostjo opravila in sposobnostjo voznika je poizkus 

razumevanja dejavnikov, ki vplivajo na voznikovo sprejemanje odločitev, še posebej tistih, ki 

rezultirajo v varni vožnji. Model izhaja iz predpostavke, da so voznikove zmožnosti zaznavnih 

procesov in varnega delovanja omejene. Zato mora voznik vedno znova ustvarjati in ohranjati 

pogoje za vožnjo znotraj teh omejitev, zahtevnost opravil mora ostati znotraj meja njegovih 

sposobnosti42. Izguba kontrole nastopi, ko voznik dopusti, da zahtevnost opravil preseže meje 

njegovih sposobnosti (Fuller 2011).  

 

Model povezave med zahtevnostjo opravila in sposobnostjo voznika se opira na teorijo 

upravljanja vozila, ki temelji na hipotezi o homeostazi težavnosti opravil. Teorija upravljanja 

                                                           
41 V okolju, kjer je hitrost omejena na 90 km/h, vozimo 100 km/h. Tovrstnih kršitev vozniki običajno ne 

zaznavamo kot tveganih. Kljub tovrstnim kršitvam, naš način vožnje še vedno opisujemo kot varen. 

 
42 Po izsledkih raziskave o vplivu prehranjevanja in pitja med vožnjo, ki so jo opravili s pomočjo 

simulatorja vožnje (Young et al. 2008), tovrstna vedenja sama po sebi ne povečujejo zahtevnosti 

opravila vožnje, dokler se ne pojavijo nepredvideni dogodki. Ob nastopu nepredvidenega dogodka pa 

tako imenovani motilci pozornosti v veliki meri pripomorejo k dvigu zahtevnosti opravil, ki poveča 

možnost izgube kontrole. 
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vozila namreč predpostavlja, da voznik nenehno sprejema odločitve43, s katerimi ohranja 

zahtevnost opravil znotraj obvladljivih meja (Fuller 2005).   

 

Vozniki različno zaznavajo zahtevnost posameznega opravila, od podcenjevanja do 

precenjevanja stopnje zahtevnosti, kar privede do diskrepance med subjektivno oceno in 

objektivno stopnjo zahtevnosti opravila. Podcenjena stopnja objektivne zahtevnosti pogosto 

lahko rezultira v izgubi kontrole in posledično povečanem tveganju za nastanek prometne 

nesreče. (Pre)zahtevnost posameznega opravila pri posamezniku pogostokrat budi nezdrava 

negativna čustva jeze, ki lahko rezultirajo v agresivnem vedenju. 

 

5 AGRESIVNO VEDENJE 

 

 

Pri raziskovanju agresije zelo hitro naletimo na problem terminološke narave, kajti termina 

agresivnost in agresija se pogosto uporabljata kot sinonima. Vendar pa med tema dvema 

terminoma obstaja razlika. Agresivnost namreč predstavlja predispozicijo za agresivno vedenje, 

torej je agresivno vedenje manifestacija agresivnosti. V strokovni literaturi obstaja več kot 

dvesto različnih definicij agresivnega vedenja, katerim je vendar skupno, da vključujejo namen 

za agresivno vedenje in povzročanje škode (Krahe 2001). 

 

V najširšem smislu je agresija vsak aktiven pristop in lahko pomeni približevati se, pristopiti, 

pa tudi napasti. Agresivnost je težnja posameznika, da nekomu povzroči škodo ali pa pridobi 

določen nadrejeni status. Lahko se izraža v treh oblikah: (1) vedenjski – psihična in fizična 

agresivnost, (2) čustveni – jeza in (3) v obliki drže do nekega objekta oziroma subjekta – 

sovražnost. Pojem agresije moramo ločevati od pojma destrukcije, ki pomeni razdiranje, 

uničenje. Destrukcija se pojavi kot izraz sovraštva, agresija pa kot izraz jeze (Krahe 2001). 

Vendar jeza ni edino čustvo, ki predhodi agresivnemu vedenju. Poleg jeze so povod za 

agresivno vedenje lahko tudi močna čustva strahu, razočaranja in ljubosumja (Ule 2004). 

 

                                                           
43 Največkrat so te odločitve vezane na prilagajanje hitrosti vožnje. V raziskavi, ki sta jo izvedla 

Campbell in Stradling, je zelo velik odstotek voznikov poročal, da sprejmejo odločitev o znižanju 

hitrosti vožnje, ko se stopnja zahtevnosti opravil poveča – v megli 98 %, v nalivu 96 %, na neznanih 

cestah 88 % (Campbell in Stradling 2003). 
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Moyer (1976) je opredelil osem vrst agresivnosti: (1) Plenilska agresivnost, ki je povezana 

predvsem z lovom, ki ni nujno vezana na iskanje hrane, lahko gre za iskanje vzburjenja oz. 

novih doživetij. (2) Agresivnost zaradi strahu ali kot obramba pred omejevanjem. (3) 

Agresivnost v obliki dominantnosti in boja za prevzemanje višjega položaja v hierarhično 

urejeni skupnosti. (4) Agresivnost, ki jo povzroči subjekt s tem, da ustvari situacijo, ki 

agresivnost izzove. (5) Teritorialna agresivnost, ki omogoča zaščito domačega teritorija v 

primeru ogroženosti. (6) Agresivnost, s prvotnim namenom zaščite mladiča. (7) Agresivnost, 

ki je usmerjena na frustrirajoči objekt. (8) Agresivnost, ki je vezana na seksualno oziroma 

spolno tekmovalnost (citirano v Diaz 2010, 239). 

 

Agresija je vsaka oblika vedenja z namenom škodovati ali poškodovati drugo živo bitje, ki 

tovrstni obliki vedenja nasprotuje (Baron 1977, 7; Berkowitz 1993, 3). Običajno si pod tem 

pojmom predstavljamo neko (fizično) vedenje, ki škodi drugim44, vendar je oblik45 in smeri46 

agresivnega vedenja več. Prav tako so različni tudi vzroki agresivnega vedenja, ki so jih različni 

avtorji pripisovali različnim dejavnikom. Večina ločuje med dvema temeljnima dejavnikoma: 

(1) med prirojenimi oz. biološkimi (nagoni in  značilnosti delovanja organizma) in  (2) 

socialnimi izvori agresivnosti. Med obema teorijama bi lahko uvrstili druge, ki deloma zajemajo 

prvo in drugo izhodišče, na primer frustracijska teorija agresivnega vedenja, teorija naučenega 

agresivnega vedenja … (Krahe 2001). 

 

5.1 Teorije agresivnosti 

 

Med biološkimi teorijami agresivnosti je k razumevanju le-te veliko prispeval Lorenzov 

etološki model agresivnosti. Lorenz je predpostavljal, da organizmi neprestano proizvajajo 

agresivno energijo. Ali bo ta nakopičena energija vodila v manifestacijo agresivnega vedenja, 

pa je odvisno od dveh dejavnikov: (1) količine nakopičene energije v danem času in (2) moči 

                                                           
44 Za vsako agresijo je potrebna tudi socialna opredelitev, ki določeno vedenje označi za agresivno in se 

pri tem naslanja na veljavne družbene norme (Ule 2004). 

 
45 Berkowitz loči več oblik agresivnega vedenja: (1) besedno agresijo, (2) posredno agresijo, (3) navzven 

usmerjeno agresijo, (4) navznoter usmerjeno agresijo, (5) instrumentalno agresijo, (6) sovražno agresijo, 

(7) aktivno agresijo, (8) pasivno agresijo, (9) zavestno kontrolirano in (10) impulzivno agresivnost 

(Berkowitz 1993). 

 
46 Agresija je lahko: (1) usmerjena navznoter in posredna ali neposredna, ter (2) usmerjena navzven, ki 

se deli na neposredno aktivno in pasivno agresijo in posredno agresijo (Lamovec in Rojnik 1978). 
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zunanjih dražljajev, ki lahko sprožijo agresivni odziv. Lorenz ob tem dopušča tudi možnost, da 

posameznik nakopičeno negativno energijo sprosti tudi na kontroliran in družbeno sprejemljiv 

način, v tako imenovani ritualizirani agresivnosti. Tudi socio-biološki modeli agresivnosti in 

zgodnji psihološki modeli agresivnosti le-to prepoznavajo kot prirojeno značilnost, ki je skozi 

evolucijo omogočala ohranitev človeške vrste. Tako je Freud agresijo povezal z libidom ter z 

negativno, destruktivno energijo tanatosa. Prav ta dva nasprotujoča si instinkta naj bi bila vzrok 

intrapsihičnega konflikta, ki ga posameznik lahko razreši le s preusmeritvijo agresivnosti na 

drugo osebo. Vendar je tudi Freud dopuščal možnost, da posameznik vsaj začasno katarzo lahko 

doseže tudi s socialno sprejemljivimi načini sproščanja negativne energije, s tako imenovano 

sublimacijo (Krahe 2001).  

 

Freudov model agresivnosti je močno vplival na frustracijsko teorijo agresivnega vedenja, ki 

razlog za agresivno vedenje pripisuje frustraciji, ki nastane, če je posamezniku preprečena pot 

pri poskusu doseganja osebnega cilja. Vendar frustracija ne izzove vedno agresivnega odziva. 

Le-tega pogojujeta tudi strah pred kaznovanjem in moč izvora frustracije. Če posameznik oceni, 

da je izvor frustracije za njega premočan, premesti motivacijsko energijo agresije na 

nadomestni objekt. V frustracijskih teorijah agresivnosti so že zaznani tudi zametki upoštevanja 

kognitivnega ovrednotenja situacijskih dražljajev kot pomembnega posrednika med 

frustrirajočim dogodkom in agresivnim odzivom, ki je osrednji del Berkowitzovega 

kognitivnega neoasociativnega modela agresivnosti (Berkowitz 1989). V tem modelu 

frustracija, kot averzivni dogodek, vodi v agresivno vedenje le posredno, z vzbujanjem 

negativnega čustvenega stanja jeze, ki prikliče dve vrsti impulzivnega odziva: boj ali beg (glej 

Sliko 5.1), pri čemer je boj povezan z agresivnimi mislimi, spomini in vedenjskimi odzivi. Torej 

agresivnost ni neizogibna, toda potencialno možna oblika posameznikovega vedenja, ki ga 

spodbuja ali zavira čustvena izkušnja averzivnega dogodka (Berkowitz 1990).   

 

Zillmann je v teoriji prenosa vzburjenja47 kot pomembno vez med averzivnim dogodkom in 

potencialnim agresivnim odzivom nanj izpostavil: (1) moč fiziološkega vzburjenja in (2) način 

                                                           
47 Po Zillmanovi teoriji ljudje prenašamo preostanek vzburjena iz agresivno nevtralnih dejavnosti v novo 

situacijo vzburjenja in na nove izvore vzburjenja, ki s prvotnimi izvori niso vzročno ali pomensko 

povezani. Zato lahko vzburjenje, ki ga povzroči  ena situacija, aktivira vedenje v povsem drugi situaciji 

(Ule 2004). V primeru vedenja posameznika v prometnem okolju to lahko ponazorimo na sledeč način: 

prometni zastoj + jeza (aktivirana v drugi situaciji) = agresivno vedenje. 
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razlage in ocene dogodka48. Način posameznikovega razmišljanja o averzivnem dogodku in 

posledičnih čustvenih reakcijah, ki lahko vodijo v agresivno vedenje, v ospredje postavlja tudi 

socialna kognitivna teorija agresivnosti. Pomemben premik znotraj tega teoretičnega okvira 

predstavlja raziskovanje razlik med agresivnim odzivanjem posameznikov. Na različnost 

odzivanja vplivajo: (1) kognitivne sheme agresivnega vedenja in (2) razlike v kognitivni 

obdelavi informacij. Vedenje nasploh in tudi agresivno vedenje usmerjajo vedenjski vzorci, 

zapisani v shemah, ki so bili pridobljeni v zgodnji socializaciji. Na aktiviranje le-teh pa vpliva 

kognitivna obdelava informacij, ki poteka pred izvedbo vedenja (Krahe 2001). 

 

Slika 5.1: Neoasociativni model agresivnosti 

 

Vir: Berkowitz (1993, 54) 

                                                           
48 Voznik avtomobila zazna nenadno povečano stopnjo fiziološkega vzburjenja, ko se za las izogne trku 

v pešca, ki je nepričakovano stopil na cestišče. Ali bo voznik to vzburjenje interpretiral kot jezo, je v 

veliki meri odvisno od ovrednotenja dogodka. Če je pešec odrasla oseba, bo voznik vzburjenje verjetneje 

zaznal kot jezo nad njegovo brezbrižnostjo, kot če je pešec otrok, ko bo namesto jeze verjetneje občutil 

olajšanje. 
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Bandura je v svoji teoriji družbenega učenja predpostavil, da je agresivno vedenje naučeno in 

vzdrževano skozi izkušnje, pridobljene v okolju, tako kot vsaka druga oblika vedenja. 

Posameznik se agresivnega vedenja nauči z: (1) instrumentalnim pogojevanjem49 in (2) 

modeliranjem oziroma modelnim učenjem50. Torej se posameznik agresivnega vedenja nauči s 

preizkušanjem novih oblik vedenja, katerega rezultati so pozitivno nagrajeni. Vseh novih 

vedenj, ki so kaznovana, pa se posameznik v prihodnosti izogiba. Novih vedenj se posameznik 

lahko nauči tudi posredno, z opazovanjem vedenja modela51, predvsem pomembnih drugih, 

katerega rezultati so prav tako pozitivno nagrajeni (Bandura 1977).  

 

V socialnem učenju agresije imajo pomembno vlogo vzornika starši oziroma njihov starševski 

stil. Tako naj bi iz avtoritarnega starševskega stila izhajalo konfliktno razdražljivo vedenje 

otrok, za katerega je med drugim značilno hitro vznemirjenje in nihanje med agresivnim 

vedenjem in jeznim umikom. Permisivni stil starševske vzgoje pa naj bi vplival na impulzivno 

agresivno vedenje otroka, s slabo samokontrolo in nizkim samozaupanjem (Berkowitz 1993). 

 

Novejši pristopi preučevanja agresivnosti, med njimi tudi model družbene konstrukcije 

agresivnosti, opozarjajo predvsem na posameznikovo možnost izbire odziva na frustrirajočo 

situacijo. Socialni interakcionisti agresivnost uvrščajo med ostale oblike družbenega vedenja, 

za katera se posameznik racionalno odloča, ali jih bo uporabil za uveljavljanje vpliva nad 

ostalimi ali bo v ta namen izbral neagresivna vedenja (Krahe 2001). 

 

5.2 Splošni model agresivnosti – GAM 

 

Lindsay in Anderson sta na podlagi preučevanja zgoraj opisanih teorij in modelov agresivnosti 

izdelala Splošni model agresivnosti (GAM). Izpostavila sta, da na posameznikovo izbiro 

agresivne ali druge oblike vedenja vplivajo različni, med seboj povezani, dejavniki. 

                                                           
49 Pri tovrstnem učenju agresivnega vedenja so zelo pomembni pozitivni ojačevalci vedenja oziroma 

nagrade za pretekla agresivna vedenja, ki spodbujajo vnovično aktivacijo tovrstnih vedenj (Ule 2004). 

 
50 Pri modelnem učenju posamezniki opazujejo druge posameznike pri agresivnem vedenju in si 

zapomnijo posledice tovrstnega vedenja. Če so opazili pozitivne posledice, potem je to vzor za 

posnemanje (Bandura 1977). 

 
51 V longitudinalni raziskavi, v kateri so posameznike spremljali 22 let, je bilo ugotovljeno, da so 

posamezniki, ki so bili izpostavljeni agresivnemu modelu vzgoje, le-tega pogosto prenesli tudi v svojo 

primarno družino v vlogi staršev (Eron 1994). 
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Individualne razlike in situacijske spremenljivke vplivajo na posameznikove dostopne 

kognicije in čustva ter vrsto vzburjenja, ki so prav tako medsebojno povezana in sovplivajo na 

posameznikove procese ovrednotenja dogodka in procese odločanja, katerim posledično sledi 

izbira vedenja (Lindsay in Anderson 2000). 

 

Model predpostavlja, da je človeška agresivnost v veliki meri odvisna od struktur znanja, ki 

vplivajo na številne socialno-kognitivne pojave, vključujoč procese zaznavanja, interpretacije, 

odločanja in vedenja52. Strukture znanja se oblikujejo z izkušenjskim učenjem. S ponavljanjem 

posamezne izkušnje se strukture znanja avtomatizirajo (Allen, Anderson in  Bushman 2010). 

 

Splošni model agresivnosti je razdeljen na distalne in proksimalne vzroke ter procese (glej Sliko 

5.2). Proksimalni procesi, ki vključujejo vložke, potek in rezultate, pojasnjujejo individualne 

dele agresivnosti. Vložki vplivajo na človekovo trenutno notranje stanje, ki izmenično učinkuje 

na procese ovrednotenja in odločanja, katerih posledica so agresivni ali neagresivni rezultati. 

Vsak agresiven ali neagresiven razultat deluje kot poizkus učenja, ki lahko vpliva na razvoj 

struktur znanja o agresiji in posledično osebnosti (Allen, Anderson in  Bushman 2010). 

 

Človeški faktorji so katerekoli individualne razlike, ki bi lahko vplivale na človekovo odzivanje 

v dani situaciji. Ti faktorji so precej stabilni v času in situacijah, vsaj dokler posameznik 

uporablja iste strukture znanja. Mnogi od človeških faktorjev lahko predstavljajo visoko stopnjo 

tveganja za pojav agresivnosti, predvsem: (1) nestabilno visoko samospoštovanje in narcizem, 

(2) agresivna samopodoba, (3) dolgoročni cilji, ki podpirajo agresivnost, (4) visoko 

samoprepričanje v učinkovitost agresivnega vedenja53, (5) normativno sprejemanje 

agresivnosti, (6) pozitiven odnos do agresivnosti, (7) nagnjenje k pripisovanju agresivnosti, (8) 

agresivne vedenjske sheme, (9) moralno opravičevanje nasilja, (10) dehumanizacija, (11) 

zavračanje odgovornosti, (12) kronična jeza, (13) posamezne osebnostne motnje, (14) nizka 

stopnja samokontrole, (15) visoka stopnja čustvene nestabilnosti, (16) nizka samopodoba in 

                                                           
52 Strukture znanja obsegajo prepričanja, stališča (prepričanje, da je agresivno vedenje normalna oblika 

vedenja in pozitivna ocena le-tega), zaznavne sheme (zaznavanje večpomenskih situacij ali dogodkov 

kot sovražnih), sheme pričakovanja (pričakovanje, da bo vedenje ostalih sovražno) in vedenjske sheme 

(prepričanje, da je konflikt rešljiv z agresivnim vedenjem) (Anderson in Busham 2002). 

 
53 S preučevanjem prepričanj v lastno učinkovitost se ukvarja socialno-kognitivna teorija Alberta 

Bandure. Samoučinkovitost je sposobnost, v kateri so kognitivne, socialne, čustvene in vedenjske 

sposobnosti organizirane tako, da služijo različnim namenom. Posameznikovo prepričanje v lastno 

učinkovitost se ne nanaša na sposobnosti, ki jih posameznik ima, temveč predvsem na to, kaj 

posameznik meni, da lahko z njimi naredi (Čot 2004). 
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(17) neskladnost. Med individualne razlike, ki vplivajo predvsem na obliko agresivnosti, sodi 

tudi spol. Razlike v agresivnosti med spoloma se pokažejo že v zgodnjem otroštvu in ostanejo 

tudi v odrasli dobi (DeWall, Anderson in Bushman 2012, 455−457). 

 

Slika 5.2:  Splošni model agresivnosti

 

Vir: Allen, Anderson in  Bushman (2010, 16) 

 

Situacijski faktorji so tisti dejavniki, ki lahko povečujejo možnost pojava agresivnosti: (1) stres, 

(2) družbena zavrnitev, (3) provokacije, (4) frustracije, (5) slabo razpoloženje, (6) vinjenost, (7) 

nasilne medijske vsebine, (8) bolečina in neugodje, (9) psihična izčrpanost, (10) anonimnost, 
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(11) visoka temperatura, (12) hrup, (13) prisotnost orožja in (14) grožnjo ali strah vzbujajoči 

dražljaji (DeWall, Anderson in Bushman 2012, 457−459). 

 

Človeški in situacijski faktorji skupaj vplivajo na posameznikovo trenutno notranje stanje, 

katerega sooblikujejo recipročno povezani kognicija, čustva in vzburjenje. Trenutno notranje 

stanje posameznika je recipročno povezano s tretjo stopnjo proksimalnih procesov, na kateri se 

odvijajo procesi ovrednotenja in odločanja. V tej fazi posameznik oceni situacijo in se odloči, 

kako se bo odzval. Najprej gre za takojšnje ovrednotenje, ki je avtomatično (spontano, 

nezavedno) in je odvisno od posameznikovega trenutnega notranjega stanja. Takojšnjemu 

ovrednotenju sledi proces odločanja, ki je odvisen od njegovih notranjih virov (kognicije), časa 

in samega dogodka.  

 

Če ima posameznik zadosti časa, notranjih virov in če je rezultat takojšnjega ovrednotenja 

nezadovoljiv, bo posameznik ponovno ocenil dogodek. V nasprotnem primeru bo nadaljeval z 

izvajanjem izbrane vedenjske sheme, brez ali z zelo malo zavedanja, da je bila odločitev 

sprejeta. Po zaključenem procesu ponovnega ovrednotenja bo posameznik ravnal premišljeno, 

pri čemer je ravnanje lahko agresivno ali neagresivno. Njegovo ravnanje bo vplivalo na 

družbeno doživljanje (agresivni odziv na agresivno ravnanje lahko izzove stopnjevanje 

agresivnosti), ki lahko spremeni človeške in situacijske faktorje in ponovno zažene proksimalne 

procese (Allen, Anderson in  Bushman 2010). 

 

Distalni vzroki in procesi splošnega modela agresivnega vedenja se delijo na biološke in 

okoljske spremenljivke. Biološki dejavnik, ki lahko vpliva na pojav agresivnega vedenja, je na 

primer  hormonsko neravnovesje, nizka stopnja serotonina, visoka stopnja testosterona (Archer 

1991). Okoljski dejavniki so družbene norme, ki podpirajo agresivnost, neurejene družinske 

razmere, težki življenjski pogoji in pomanjkanje, viktimizacija, nasilne soseske in vrstniške 

skupine, agresivne medijske vsebine … (Allen, Anderson in  Bushman 2010). 

 

Torej distalni in proksimalni vzroki ter procesi vzajemno vplivajo na nastanek agresivnega 

vedenja, ki je vidno in prepoznano navzven. Agresivno vedenje se glede na načine izražanja 

deli na več vrst. 
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5.3 Vrste agresivnega vedenja 

 

Buss je različne vrste agresivnega vedenja konceptualiziral v modelu dihotomnih parov 

agresivnih vedenj: (1) fizičnega – verbalnega, (2) aktivnega – pasivnega in (3) posrednega – 

neposrednega agresivnega vedenja. Iz te konceptualizacije izhaja osem kategorij agresivnega 

vedenja: (1) fizično – aktivno – neposredno, (2) fizično – aktivno – posredno, (3) fizično – 

pasivno – neposredno, (4) fizično – pasivno – posredno, (5) verbalno – aktivno – neposredno, 

(6) verbalno – aktivno – posredno, (7) verbalno – pasivno – neposredno in (8) verbalno – 

pasivno – posredno (Baron 1977, 10−11).  

 

Ne glede na to, za kakšno vrsto agresivnega vedenja gre, je treba upoštevati razlike glede 

posameznikovega namena izvajanja agresivnega vedenja. Posameznik lahko izvaja agresivno 

vedenje z edinim ciljem škodovati ali poškodovati drugega posameznika na način, da bo ta 

trpel. V takem primeru govorimo o tako imenovani sovražni agresivnosti. Kadar pa posameznik 

izvaja agresivno vedenje primarno kot sredstvo za dosego drugega cilja, je to instrumentalna 

agresivnost (Baron 1977). 

 

Posamezniki, ki so bolj nagnjeni k sovražnemu, reaktivnemu, agresivnemu vedenju, se na 

dražljaje čustveno močneje odzivajo in imajo več sovražnih predsodkov, ki vodijo k 

takojšnjemu impulzivnemu odzivu na dražljaj. Na drugi strani instrumentalno, proaktivno, 

agresivni posamezniki na dražljaj ne odreagirajo reaktivno in ne izkazujejo pretirane 

anksioznosti ali jeze, povezane z mislimi o agresivnosti. Instrumentalna agresivnost ni nujno 

pogojena s frustracijskim dogodkom. Za instrumentalno agresivnost je pomembno, da 

posameznik agresivna vedenja prepoznava kot družbeno sprejemljiva vedenja za reševanje 

različnih problemov, katerim je izpostavljen (Geen 1998; Krahe 2001).  

 

5.4 Individualne razlike v agresivnosti 

 

Ob hitrem pregledu relevantnih teorij in modelov oblik, smeri in vzrokov agresivnega vedenja, 

se samo po sebi zastavlja vprašanje, ali in v kakšni meri obstajajo individualne razlike v izbiri 

agresivnega vedenja in načinu ter pogostosti tovrstnega vedenja? V nadaljevanju se bomo, z 

namenom odgovoriti na to vprašanje, osredotočili na empirično podprte raziskave o: (1) pojavu 

agresivnega vedenja kot ene izmed oblik socialnega vedenja pri otroku, (2) povezavi med 
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osebnostnimi lastnostmi in agresivnostjo v odrasli dobi in (3) razliki v agresivnosti med 

spoloma. 

 

5.4.1 Razvoj agresivnega vedenja 

 

Na dovzetnost za agresivno vedenje pri otrocih vplivajo številni, med seboj povezani dejavniki, 

ki izhajajo iz genetike, perinatalnega obdobja, fiziologije, družinskih odnosov in procesov 

učenja. Kar nakazuje, da poleg situacijskih in okoljskih spremenljivk k pojavu agresivnega 

vedenja pri otrocih doprinesejo tudi dedovane lastnosti, predvsem v smislu večje dovzetnosti 

za agresivno vedenje. Vendar na pojav agresivnega vedenja vpliva predvsem otrokovo zgodnje 

učenje iz interakcij z okoljem (Huesmann in Miller 1994). 

 

Predhodnik agresivnega vedenja je otrokova prepoznava jeze, ki jo odrasle osebe izražajo z 

obrazno mimiko54. Od šestega meseca starosti dalje pa je otrok že zmožen izražanja jeze kot 

odziva na frustracijo. Med drugim in tretjim letom starosti otrok že uporablja vedenjske vzorce 

agresivnosti, ko je v konfliktu s sovrstniki ali odraslimi. V prvih letih šolanja se pojavijo razlike 

med spoloma glede uporabe različnih vzorcev agresivnega vedenja. Dečki so pogosteje fizično 

agresivni, deklice uporabljajo več besedne in odnosne agresivnosti  (Crick in Grotpeter 1995).  

 

Na razliko v uporabi vedenjskih vzorcev agresivnosti v otroštvu in mladosti imata velik vpliv 

tudi  kontrola čustev in kognicija. Otroci z manjšo zmožnostjo čustvene kontrole in kontrole 

impulzov bodo verjetneje razvili in vzdrževali vzorce agresivnega vedenja. Otroci, ki preko 

izkušenjskega in modelnega učenja oblikujejo prepričanja, da je agresivno vedenje legitimna 

oblika vedenja, običajno razvijejo agresivne sheme in skladno z njimi pogosteje uporabljajo 

vzorce agresivnega vedenja. Na razvoj agresivnih shem in posledično izbiro agresivnega 

vedenja vpliva tudi ocena, da druga oseba vstopa v interakcijo s sovražnimi nameni (Krahe 

2001).  

 

Socialna kognitivna teorija predpostavlja, da so že v mladosti kognitivne reprezentacije 

pričakovanih pozitivnih posledic uporabe agresivnega vedenja motivacija za uporabo 

tovrstnega vedenja. Pričakovane pozitivne posledice so lahko oprijemljive nagrade, psihološke 

koristi, pozitivna samoocena in družbene reakcije. Zavedanje posledic agresivnega vedenja, 

                                                           
54 Na tovrsten način otrok lahko zazna jezo že od tretjega meseca starosti dalje. 
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tako za agresorja kot za žrtev, pa motivira izbiro neagresivnega vedenja. Kognitivne 

reprezentacije pričakovanega kaznovanja zagotavljajo stabilnejši in situacijsko neodvisen vir 

kontrole vedenja (Guerra, Nucci in Huesmann 1994).  

 

5.4.2 Razlike v agresivnosti med spoloma 

 

Družbeni stereotipi o moškosti in ženskosti nakazujejo, da moški so in se od njih celo pričakuje, 

da bodo nasilnejši in agresivnejši. Vendar se te stereotipne predstave, ki so jih nekatere 

zgodnejše raziskave celo podprle, pri pregledu novejših empiričnih raziskav izkažejo za 

netočne oziroma preveč splošne. Razlike v agresivnosti med spoloma dejansko obstajajo, 

vendar se te razlike kažejo le v oblikah agresivnosti, ne agresivnosti na sploh. V metaraziskavi, 

v katero je bilo vključenih 148 raziskav o agresivnem vedenju, so se pokazale razlike v oblikah 

agresivnosti med spoloma: (1) moški izvajajo več fizične agresivnosti, (2) ženske več posredne 

agresivnosti55 (Card et al. 2008). Torej se tudi v odrasli dobi ohranijo razlike v uporabi 

vedenjskih vzorcev agresivnosti med spoloma, ki se pojavijo že v otroštvu, med šestim in 

osmim letom starosti. 

 

5.4.3 Osebnostne lastnosti in agresivnost 

 

Mnogo raziskovalcev agresivnosti vlogi osebnostnih lastnosti ni pripisovalo bistvenega 

pomena. Njihov glavni argument je bil, da so osebnostne lastnosti relativno trajne, agresivno 

vedenje pa je spremenljivo glede na čas in okoliščine (Geen 1998).  

 

Vendar so raziskave (Caprara et al. 1983) pokazale, da na večjo agresivnost pri posameznikih 

vpliva več osebnostnih konstruktov: (1) Vzkipljivost kot nagnjenje k impulzivnemu, 

kontroverznemu ali nevljudnemu odzivanju na manjše izzive ali neskladja vpliva na večjo 

agresivnost.  Na povečano agresivnost pomembno vpliva tudi (2) čustvena dovzetnost 

posameznika, ki se kaže v nagnjenju posameznika k doživljanju nelagodja, nemoči, 

manjvrednosti in ranljivosti. (3) Na povečano agresivnost vpliva tudi pretirano premišljevanje 

o frustracijskih dražljajih oziroma tako imenovana ruminacija.  (4) Pomemben faktor, ki vpliva 

                                                           
55 Posredna agresivnost, v strokovni literaturi označena tudi kot indirektna, prikrita, odnosna ali socialna 

agresivnost, je oblika manipulacije, v kateri agresor škoduje žrtvi brez neposrednega stika z žrtvijo, na 

primer z ogovarjanjem, spletkarjenjem (Berkowitz 1993). 
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na individualne razlike v agresivnosti, je posameznikova samozavest, pri čemer višja 

samozavest korelira z višjo stopnjo agresivnosti56. Pri visoko samozavestnih posameznikih se 

lahko močno zviša stopnja egocentričnosti, ki povišuje agresivnost (Baumeister, Smart in 

Boden 1996). Na višjo stopnjo agresivnosti visoka samozavest vpliva posredno. Kombinacija 

visoke pozitivne samoocene in zunanje manj pozitivne ocene lahko vodi k visoki stopnji 

agresivnosti. Ko je posameznikova visoko pozitivna samoocena izzvana iz okolice, se ti 

posamezniki običajno odzovejo iracionalno, impulzivno in čustveno, kar pogosto vodi k nasilju 

in agresiji. Na povišano agresivnost vpliva tudi ogroženost ega. Ego je ogrožen vsakokrat, ko 

povratna informacija ni skladna s samooceno posameznika. V takem primeru ima posameznik 

možnost izbire, ali bo odreagiral v afektu ali bo na podlagi pridobljene informacije ponovno 

razmislil o primernosti samoocene57 (Baumeister in Boden 1998). Naslednji dejavnik vpliva je 

(5) stopnja samokontrole. Ta konstrukt se nanaša na notranje omejitve, ki preprečujejo 

sproščanje agresivnih odzivov. Razlogi za nizko samokontrolo, ki vodi v agresivno vedenje, so 

pomanjkanje notranjih standardov, nizka stopnja samozavedanja58, ki onemogoča učinkovit 

nadzor lastnega delovanja in nemoč premagovanja impulzov agresivnosti (Baumeister, Smart 

in Boden 1996). 

 

Agresivnost kot oblika vedenja, na katero med drugim vplivajo tudi individualne razlike, se 

skratka lahko izraža v različnih okoljih, tudi za volanom, kot eden izmed načinov vožnje. 

 

 

 

                                                           
56 Začetne raziskave o korelaciji med samozavestjo in agresijo so dokazovale ravno obratno povezavo: 

nizka samozavest vodi k višji agresivnosti. Vendar so bile v nadaljevanju te hipoteze ovržene. 

Raziskovalci so dokazali, da so storilci nasilnih dejanj egoistični, arogantni in se pretirano visoko cenijo 

(Baumeister, Smart in Boden 1996). 

 
57 Če vozniku, ki ima izdelano zelo visoko samooceno o svojih vozniških sposobnostih, drug voznik 

zahupa in ga prehiti, voznik lahko to informacijo interpretira kot kritiko njegovega načina vožnje, 

odreagira v afektu in se na informacijo, ki je v neskladju z njegovo samooceno, odzove z agresivno 

vožnjo. 

 
58 Alkohol, kot eden glavnih dejavnikov tveganja za povzročitev prometne nesreče, močno vpliva na 

znižanje stopnje samozavedanja in s tem samokontrole. 
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6 NAČIN VOŽNJE AVTOMOBILA 

 

Voznik svoja vedenja izbira glede na različne motive59 in situacije v cestnem prometu. Tista 

vedenja, ki so večkrat ponovljena, se okrepijo in postanejo navada. Kot navada je opredeljen 

tudi način vožnje, ki predstavlja relativno stabilen zbir vedenj. Razlikujemo splošne in 

specifične načine vožnje. Splošne načine vožnje razlikujemo glede na motive (na primer 

agresivna vožnja), specifični načini vožnje pa so odvisni od navad (na primer pospeševanje). 

Tako splošni načini vključujejo posamezne, za njih značilne specifične načine vožnje 

(Sagberget al. 2015). 

Splošni načini vožnje so: (1) agresivna vožnja, (2) tvegana vožnja (3) defenzivna vožnja in (4) 

osredotočena vožnja (Sagberget al. 2015). Značilnosti agresivne vožnje bomo opisali v 

naslednjem poglavju, na tem mestu bomo podali le definicije ostalih treh načinov vožnje. 

Tvegani načini vožnje, ki jih raziskovalci opredeljujejo kot vožnjo izven okvirov družbeno 

sprejetih norm (Dula in Ballard 2003), so: (1) prehitra vožnja, (2) vožnja pod vplivom alkohola, 

(3) neuporaba varnostnega pasu, (4) vožnja v stanju povečane utrujenosti, (5) neupoštevanje 

cestnoprometne signalizacije in (6) neosredotočenost na vožnjo zaradi motilcev pozornosti, 

katere smo podrobneje opisali v poglavju »Dejavniki tveganja«. 

Defenzivna vožnja je pogosto konceptualizirana kot nasprotje agresivni vožnji.  Za defenzivno 

vožnjo je značilna inhibicija impulzov, izogibanje tveganjem, upoštevanje cestno prometnih 

predpisov, razmer na cesti in etično vedenje do drugih udeležencev v prometu. Za defenzivnega 

voznika je značilno, da zna predvideti in se pravilno odzvati na različne nevarne situacije v 

prometu in se tako izogniti prometni nesreči. Osredotočeni način vožnje je predpogoj za 

defenzivno vožnjo. Za osredotočenost je značilno, da pri vozniku poleg glavnega motiva ni 

prisotnih še dodatnih motivov (Sagberg et al. 2015).  

 

 

                                                           
59 Običajno je glavni motiv voznika prispeti na cilj, dodatni motivi pa so lahko: (1) vezani na 

preračunljivost (doseči cilj čim hitreje), (2) agresivnost (povračilni ukrepi ob prizadetosti s strani 

drugega voznika), (3) spoštovanje vedenjskih norm, (4) dokazovanje in (5) iskanje senzacij (Sagberg et 

al. 2015). 
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7 AGRESIVNA VOŽNJA V CESTNEM PROMETU 

 

Raziskovalci in institucije, ki se ukvarjajo s pojavom agresivne vožnje, niso enotni v definiciji 

agresivne vožnje. Med njimi prihaja do razlik v ločevanju med brezglavo vožnjo, agresivno 

vožnjo in cestnim besom. V doktorski disertaciji se bomo oprli na definicijo agresivne vožnje, 

ki jo je v prispevku »Pregled literature o raziskovanju agresivne vožnje« predlagal Tasca. 

Agresivno vožnjo opiše kot namerno agresivno vedenje, ki ga spodbujajo nepotrpežljivost, jeza, 

sovražnost in poizkus prihranka časa. Tovrsten način vožnje pa poveča tveganje za povzročitev 

prometne nesreče (Tasca 2000) in spada med namerne kršitve oziroma neupoštevanja cestno 

prometnih pravil (Delhome et al. 2009).  

V slovenski literaturi avtorji v svojih prispevkih povzemajo termin »agresivna vožnja« 

(Marušič in Peršak 2011), slovenska zakonodaja pa tega termina ne uporablja. Kazenski 

zakonik RS uporablja termina »predrzna vožnja« in »brezobzirna vožnja« (KZ-1, 324. čl.), 

vendar se v definiciji posameznih vedenj, ki tvorijo agresivno vožnjo, povsem približa naboru 

agresivnih vedenj, ki jih kot agresivna definira tudi Tasca: (1) tesno zasledovanje drugega 

vozila, (2) vijuganje oziroma menjavanje pasov, (3) neprimerno agresivno prehitevanje, (4) 

prehitevanje po odstavnem pasu, (5) menjavanje voznih pasov brez signaliziranja, (6) 

preprečevanje prehitevanja ostalim udeležencem v prometu, (7) nekooperativnost z udeleženci 

v prometu, ki morajo zaradi voznih pogojev zamenjati vozni pas, (8) objestno jemanje 

prednosti, (9) divje speljevanje, (10) počasna vožnja z namenom oviranja drugega vozila, (11) 

nenadno nepotrebno zaviranje, (12) izrivanje drugega vozila s ceste, (13) vožnja skozi rdečo 

luč, (14) neupoštevanje znaka »stop«, (15) prehitra vožnja s posledičnim vijuganjem in 

pogostim nenadnim menjavanjem voznega pasu, (16) nestrpno dolgotrajno zvočno ali 

svetlobno signaliziranje, (17) žaljive geste,  (18) žaljivo besedno izražanje (Tasca 2000, 2). 

Ker je agresivna vožnja namerno vedenje oziroma oblika vedenja, ki jo posameznik izbere ali 

ne izbere, so se številni raziskovalci tega pojava osredotočali na iskanje osebnostnih lastnosti, 

ki bi lahko vplivale na to, da bo posameznik v dani situaciji verjetneje izbral agresivno vožnjo. 

Tako sta James in Nahl (2000) opisala »sindrom agresivnega voznika«, za katerega je značilnih 

šestnajst vedenjskih vzorcev. Vedenjem, ki jih je z agresivno vožnjo povezal tudi Tasca, sta 

dodala še kognitivne in čustvene elemente, kot so pogosto predajanje nasilnim fantazijam in 

pogosta želja po nevarni vožnji. Tako sta s sindromom »agresivnega voznika« medsebojno 
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povezala posameznikova agresivna vedenja, ekspresivna vedenja, okoljske stresorje, stališča in 

osebnostne lastnosti (citirano v Miles in Johnson 2003, 149). Eden izmed elementov, ki lahko 

vpliva na agresivno vožnjo, je vedenjski vzorec tipa A. Posamezniki s tovrstnim vedenjskim 

vzorcem so težavnejši in bolj tekmovalni vozniki, bolj sovražni in agresivni, nepotrpežljivi in 

pod stalnim časovnim pritiskom (West, Elander in French 1993).  

K razumevanju agresivne vožnje pripomorejo tudi trije od Velikih pet faktorjev osebnosti60: (1) 

sprejemljivost, (2) vestnost in (3) nevroticizem. Posamezniki, ki imajo izražen nizek faktor 

sprejemljivosti, so bolj razdražljivi, neprijazni in nesramni. Nizek faktor sprejemljivosti 

nakazuje tudi na splošno neupoštevanje pravil in zakonov. Posamezniki z nizkim faktorjem 

vestnosti so nepremišljeni, neodgovorni in brezbrižni. Tisti, ki imajo izražen visok faktor 

nevroticizma, so nepotrpežljivi, napeti in vzkipljivi  (Miles in Johnson 2003).  

Agresivno vožnjo sproži frustracija, ki je dovolj neprijetna, da vzbudi negativno čustvo, ki ga 

posameznik interpretira kot jezo in ne kot strah. Vozniki, katerim je pomembna varnost in imajo 

realističen pogled na lastne vozniške sposobnosti, situacij, ki jim ne dovoljujejo takojšnje 

zadovoljitve njihovih pričakovanj, ne zaznavajo kot frustrirajočih, ne zaznajo čustev jeze61 in 

posledično vozijo manj agresivno (Lajunen, Parker in Stradling 1998). Prav vpliv negativnega 

čustva jeze na agresivno vožnjo je bil predmet številnih raziskav (Deffenbacher et al. 2003; 

Sullman in Stephens 2013; Suhr in Nesbit 2013). Raziskovalci so ugotovili, da na pojav 

                                                           
60 Velikih pet faktorjev osebnosti sestavljajo: (1) Sprejemljivost ponazarja ohranjanje pozitivnih 

odnosov z drugimi. Nanaša se na sposobnost razumevanja z drugimi osebami, posamezniku pomaga, da 

premaga frustracije, ki so povezane z življenjem v skupini. (2) Ekstravertne osebe se v veliki meri 

zanimajo za družabne dogodke, so zelo aktivne in energične. (3) Vestnost zajema lastnosti, kot so 

odgovornost, naklonjenost pravilom, vztrajnost, pozornost. (4) Odprtost se osredotoča predvsem na 

posameznikovo kulturno sofisticiranost in odprtost za nove izkušnje. (5) Nevroticizem predstavlja 

sposobnost obvladovanja čustev (Musek 2010). 

 
61 Posameznik zazna čustvo jeze, kadar oceni, da druga oseba z neupravičenim vedenjem ogroža katero 

izmed njegovih vrednot. Kadar posameznik ogrožajoči dražljaj prepoznava kot sicer neizogiben, a 

upravičen, se pojavi vznemirjenje. Vznemirjenje se pojavlja pogosteje kot jeza, je manj intenzivno, 

krajše in ga je lažje kontrolirati. 

Jeza ima več pomembnih funkcij: (1) Z izražanjem jeze posameznik drugi osebi sporoča, naj spremeni 

vedenje. (2) Na telesnem nivoju čustvo jeze lahko izzove hiter dvig aktivnosti. (3) Na psihosocialnem 

področju jeza posamezniku omogoča urejanje družbenega sveta po svojih merilih. (4) Na družbenem 

nivoju je jeza povezana z močjo in posledično s predstavo o lastni vrednosti in pomembnosti.  

Pomembno je razlikovati ustrezno in neustrezno jezo. Jeza je ustrezna, kadar: (1) v realnosti resnično 

obstaja ogroženost katere od posameznikovih vrednot, (2) je ogroženost resnično upravičena, (3) sta 

intenzivnost in trajanje jeze primerni za stopnjo resnične ogroženosti, (4) je izražanje jeze usmerjeno na 

pravo osebo in (5) je jeza izražena na družbeno sprejemljiv način (Milivojević 2007). 
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agresivne vožnje vpliva predvsem jeza kot posameznikova poteza62 – skoraj konstantno 

nagnjenje k jezi ob zelo majhnih frustracijah. Jezo kot potezo lahko opišemo kot 

večdimenzionalni konstrukt, izražen na kognitivni, čustveni, psihološki in vedenjski ravni. 

Vozniki z višjo jezo kot potezo pogosteje postanejo jezni v prometu in jezo izražajo na 

disfunkcionalen način (Deffenbacher et al. 2003a).   

Za raziskovanje vpliva jeze na agresivna vedenja v času vožnje večina študij uporablja 

Deffenbacherjev samoocenitveni vprašalnik »Driving Anger Expression Inventory«63, ki 

voznikove agresivne reakcije razvršča v štiri kategorije: (1) verbalno izražanje agresivnosti, (2) 

osebno fizično izražanje agresivnosti, (3) uporabo vozila za izražanje agresivnosti in (4) 

prilagojeno/konstruktivno izražanje agresivnosti. V raziskavah je bilo ugotovljeno, da na 

razlike v izražanju jeze in agresivna vedenja v času vožnje vplivajo spol, starost in število 

prevoženih kilometrov (Deffenbacher et al. 2003; Bogdan, Mairean in Havarneanu 2016).  

Raziskovalci so ugotovili, da ženske agresivnost pogosteje izražajo na konstruktiven način kot 

moški. Pri uporabi vozila za izražanje agresivnosti prevladujejo moški. V verbalnem izražanju 

agresivnosti pa med spoloma ni bistvenih razlik. Mlajši vozniki do petintridesetega leta starosti 

izražajo več jeze in agresivnosti, starejši vozniki agresivnost izražajo na bolj konstruktiven 

način. Vozniki z več prevoženimi kilometri se odzivajo agresivneje, predvsem z verbalnim 

izražanjem agresivnosti (Hennessy, Wiesenthal in Kohn 2000; Hennessy in Wiesenthal 2001; 

2002; 2004; Krahe in Fenske 2002; Tasca 2000; Sullman 2014; Jovanović et al. 2011). 

Tako kot pri agresivnosti nasploh tudi pri agresivni vožnji igrajo pomembno vlogo okoljski 

oziroma situacijski dejavniki. Na agresivno vedenje za volanom pomembno vpliva anonimnost 

voznika, saj se vozniki veliko agresivneje vedejo v tistih situacijah, kjer je možnost pobega 

večja in  je anonimnost voznika zagotovljena. Naslednji dejavnik, ki vpliva na povečano stopnjo 

agresivnosti, so nepričakovani prometni zastoji in z njimi povezane zamude. Na višjo stopnjo 

agresivnosti vplivata tudi hrup (prekomerno glasna glasba v vozilu, hupanje drugih voznikov) 

in povišana temperatura. Pomemben dejavnik je tudi izpostavljenost voznika stresnim 

                                                           
62 Skoraj vsaka osebnostna lastnost se pojavlja kot poteza in kot stanje. Poteze so relativno stabilne in 

konsistentne lastnosti, ki variirajo med posamezniki, stanja pa so značilnosti, ki variirajo znotraj 

posameznika (Musek 2010). 

 
63 Nekateri raziskovalci opozarjajo na nezanesljivost rezultatov, pridobljenih z »DAX« vprašalnikom, 

ker je bila večina raziskav opravljenih v ZDA na populaciji študentov. Izven ZDA so bile raziskave s 

tem vprašalnikom izvedene le v Franciji, Turčiji, Španiji in Srbiji (Sullman 2014). 
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dogodkom, ki niso povezani z vožnjo (Kenrick in MacFarlane 1986; Shinar 1998; Tasca 2000). 

Vpliv opisanih dejavnikov, ki povečujejo tveganje za agresivno vožnjo, lahko shematično 

prikažemo v modelu agresivne vožnje (glej Sliko 7.1). 

Slika 7.1: Model agresivne vožnje 

 

Vir: prirejeno po Shinar (1998, 140) 

Okoljski dejavniki morajo  biti seveda prepoznani kot frustracija, da pri posamezniku sprožijo 

jezo in agresiven vedenjski odziv. Raziskave so pokazale, da posamezniki, pri katerih je jeza 

visoko izražena osebnostna poteza, na podlagi teh potez bolj negativno interpretirajo 

informacije, pridobljene iz okolja in okoljske dejavnike hitreje prepoznavajo kot frustrirajoče. 

Torej pri teh posameznikih osebnostne poteze jeze vplivajo na to, da se pri njih hitreje aktivirajo 

stanja jeze (Blankenship in Nesbit 2013; Nesbit, Conger in Conger 2007). 

Prav način dojemanja in interpretiranja situacij je vitalnega pomena za razumevanje razlik v 

agresivnem odzivanju. Posamezniku, ki v prikritem ali odkritem notranjem dialogu interpretira 
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situacije, so v pomoč predhodno oblikovani miselni koncepti in kategorije, tako imenovane 

sheme, ki vplivajo na posameznikove interpretacije situacije, katere usmerjajo posameznikovo 

vedenje64 (Dula, Geller in Chumney 2011).  

8 NOTRANJI DIALOG 

 

Notranji dialog je predmet raziskovanj različnih znanstvenih disciplin in poddisciplin: 

psihologije, sociologije, socialne psihologije, nevropsihologije, lingvistike, antropologije65, 

filozofije … Prav tako je v strokovni literaturi zaznati mnogo različnih poimenovanj istega 

konstrukta. Omenjajo se notranji govor, osebni govor, samogovor, prikriti govor, tihi govor, 

besedno razmišljanje, besedna mediacija, notranji monolog, notranji dialog, notranji glas, 

besedna predstavnost, slikovna predstavnost, govorna predstavnost, slušno verbalna 

predstavnost (Alderson-Day in Fernyhough 2015).  

V doktorski disertaciji se bomo osredotočili predvsem na psihološko in sociološko raziskovanje 

notranjega dialoga, ki je bil predmet razprav že v antični filozofiji. Platon je v Dialogu Teajtet 

zapisal, da je Sokrat mišljenje poimenoval kot dialog uma s samim s seboj. Ko um razmišlja, 

preprosto govori sam s seboj, postavlja vprašanja in odgovarja (Burnyeat 1990). Ruski psiholog 

A. N. Sokolov v svojem delu Notranji govor in misel zapiše, da v psihologiji besedna zveza 

»notranji govor« običajno pomeni brezglasni mentalni govor, ki nastane v trenutku, ko o nečem 

razmišljamo, planiramo, v mislih rešujemo probleme, priklicujemo prebrano ali slišano, pišemo 

in tiho beremo: 

                                                           

64 Na pojav agresivne vožnje ima zelo velik vpliv tudi pristransko kognitivno procesiranje, tako 

imenovana temeljna atribucijska napaka (Dula, Geller in Chumney 2011). Po Aronsonu (2007) 

atribucijska napaka predstavlja tendenco, da pripišemo vzroke za vedenje drugih ljudi njihovim 

osebnostnim lastnostim in podcenjujemo vlogo situacijskih okoliščin. Pri atribucijski napaki gre v 

ozadju za to, da vzroke za svoje vedenje v osnovi pripisujemo situaciji, v kateri smo, medtem ko vzroke 

vedenja drugega pripišemo njegovim osebnostnim lastnostim. To privede do tega, da opazovalec 

pripisuje vzroke osebnostnim lastnostim akterja – dispozicijska atribucija, medtem ko akter to isto 

vedenje pripiše sami situaciji – situacijska atribucija (Citirano v Kovačik 2009, 64−65). 

65 Pisatelj in antropolog Carlos Castaneda je v svoji knjigi Druga resničnost zapisal, da je svet takšen, 

kot je, ker si tako o njem pripovedujemo sami. Pogovarjamo se sami s seboj in to naše početje ni 

osamljeno. Naš svet pravzaprav vzdržujemo z našim notranjim dialogom (Castaneda 1995).  
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V psihologiji besedna zveza »notranji govor« običajno pomeni brezglasni mentalni 

govor, ki se pojavi takoj, ko o nečem premišljujemo, planiramo, v mislih rešujemo 

probleme, priklicujemo prebrano ali slišano, pišemo ali tiho beremo. V vseh naštetih 

okoliščinah razmišljamo in pomnimo s pomočjo besed, izrečenih nam samim. Notranji 

govor ni nič drugega kot govor samemu sebi ali prikrita verbalizacija, ključna za 

zaznavo, logično obdelavo in razumevanje čutnih zaznav. Elemente notranjega govora 

najdemo v vseh naših zavednih zaznavah, delovanju in čustvenih izkušnjah. Pojavljajo 

se kot verbalni nizi, napotki samemu sebi, ali kot verbalne interpretacije občutkov in 

zaznav. Našteto predstavlja notranji govor kot pomemben in univerzalen mehanizem 

človekovega zavedanja in fizične aktivnosti (Sokolov 1972, 1). 

Podobne definicije navajajo tudi novejši avtorji. Notranji dialog poimenujejo kot tiho izražanje 

zavestne misli samemu sebi v razumljivi jezikovni formi. Notranjemu dialogu pripisujejo 

centralno vlogo v človekovi zavesti, ki se kaže predvsem v povezovanju jezika in misli 

(Perrone-Bertolotti et al. 2014).  

Notranji govor ima pomembno vlogo v priklicih, aktivaciji in usmerjanju ciljno naravnanega 

vedenja. Zato je pomembno sredstvo samousmerjanja človeka (Bandura 1997). Nekateri avtorji 

opozarjajo na razlikovanje med notranjim govorom, ki je prikrita verbalizacija (Sokolov 1972), 

in osebnim govorom, ki je očiten, odkrit, slišen govor, ki običajno ni namenjen drugi osebi 

(Winsler 2009). Drugi ne delajo razlik med osebnim in notranjim govorom, kar argumentirajo 

s tem, da kljub premikanju mišic in ustnic, ki kreirajo slišen govor, vsebina in funkcija ostaneta 

isti v obeh primerih (Hardy 2006).  

Watson je nastanek notranjega dialoga, ki ga je izenačil z razmišljanjem, videl kot rezultat 

postopnega zmanjševanja samousmerjevalnega govora, torej kot popolnoma mehanski proces, 

v katerem govor postaja vedno tišji, vse do šepeta in tihe misli (Alderson-Day in Fernyhough 

2015). 

Vygotsky, ki je nasprotoval Watsonovi tezi, je 1929 zaznal funkcionalno in strukturalno 

podobnost med osebnim govorom, ki ga je Piaget poimenoval egocentrični govor, ter notranjim 

govorom in tako razvil hipotezo o evoluciji egocentričnega govora v notranji govor. Piaget je 

sicer smatral, da otrokov egocentrični govor nima nikakršne funkcije in je zgolj pokazatelj 

otrokove kognitivne nezrelosti (Siegrist 1995). Raziskave ruskih psihologov so pokazale ravno 

nasprotno. Pri otroku starem štiri do pet let, ki je soočen s problemom ali težavo, se namreč 
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pojavi zunanji osebni govor, s katerim samega sebe usmerja k reševanju problema ali težave. 

V začetku otrok glasno govori sam s seboj. V nadaljevanju gre za šepetanje, ki pri starosti sedem 

do osem let preide v notranji govor, s pomočjo katerega otrok rešuje kompleksne probleme 

(Sokolov 1972). Torej je osebni govor vezni člen med kontrolo drugih, ki je izražena skozi 

njihov govor in samokontrolo, ki jo zagotavlja notranji govor (Aro 2014). 

Tudi Luria je, podobno kot Vygotsky, razložil evolucijski razvoj verbalne kontrole vedenja v 

različnih obdobjih socializacije otroka. Ločil je tri faze razvoja. V prvi fazi razvoja običajno 

otrokovo vedenje kontrolirajo in usmerjajo odrasli. V drugi fazi kontrolo nad otrokovim 

vedenjem prevzame otrokov glasen govor, ki je po sporočilnosti podoben ali enak govoru 

odraslih iz prve faze. V tretji fazi pa usmerjevalno vlogo prevzame otrokov prikriti oziroma 

notranji govor ali dialog (Luria 1961).  

Egger in Ballet sta prišla do podobnih zaključkov, da notranji govor ni nič drugega kot 

prenašalec misli. Tudi Vygotsky je notranji govor opisoval kot proces rojevanja misli  v besedi 

(Sokolov1972). Britanski filozof Ryle je v svojem delu »Koncept uma« zapisal, da se večino 

našega vsakodnevnega razmišljanja izvaja v notranjem in tihem monologu, ki ga običajno 

spremlja interna vizualna imaginacija (Schwartz 1986). Vendar drugi avtorji opozarjajo na 

dialoškost notranjega govora oziroma notranji govor celo poimenujejo notranji dialog 

(Meichenbaum 1977; Beck 1976). Tudi Bertau je v svojih raziskavah dokazal, da je narava 

notranjega govora dialoška. Njegova ideja o dialoški naravi notranjega govora temelji na 

predpostavkah dialoškega in simbolnega (semiotskega) jaza (DeSouza 2008).  

Teorija dialoškega jaza poveže koncept jaza in dialoga. Dialoški jaz opisuje kot dinamično 

raznolikost jaz pozicij, med katerimi se lahko razvije dialoška izmenjava. Vsak izmed jazov 

ima svojo zgodbo na podlagi lastnih izkušenj in pogledov. Jaz je tako družba v malem, družba 

večih jazov, v kateri so prisotni procesi notranjih konfliktov, notranje kritike, notranjega 

strinjanja in samoposvetovanja. Podlaga za razumevanje dialoškega jaza je Jamesovo 

razlikovanje med jazom kot subjektom (»I«), ki je spremenljiv, in jazom kot objektom (»Me«), 

ki je relativno stabilen (telesni, socialni, duhovni jaz). Tako James kot Mead jazu kot subjektu 

pripisujeta sposobnost samostojnega odločanja (Hermans in Gieser 2012). Tudi simbolični 

interakcionist Blumer sledi Meadovemu načelu samostojnega odločanja in zapiše, da ljudje 

delujejo na osnovi pomenov, ki jih pripisujejo predmetom in dogodkom. Pri čemer pomeni 

izvirajo iz interakcije in se v poteku interakcije spreminjajo (Morrione 2004).  
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Načrtovanje delovanja je možno prav na osnovi notranjega dialoga oziroma refleksivnosti 

posameznika. Kot pravi sociologinja Margaret Archer, posameznik v notranjem dialogu 

definira in razjasnjuje svoja prepričanja, stališča in cilje, ocenjuje družbene okoliščine in določa 

svoje delovanje (Archer 2010). Torej refleksivnost, v katero sta vključeni tako subjektivnost 

kot objektivnost, pogojuje individualne odzive na določeno družbeno situacijo. Refleksivnost 

ne temelji na homogenih procesih notranjega razmisleka, izvajana je na raznolike načine, glede 

na vzpostavljene odnose z družbenim kontekstom in glavnimi problemi. Margaret Archer loči 

štiri načine refleksivnosti: komunikacijsko refleksivnost, avtonomno refleksivnost, meta 

refleksivnost in lomljeno refleksivnost, pri čemer komunikacijska refleksivnost izhaja iz 

notranjega dialoga, ki zahteva potrditev drugih, preden pripelje do določenih smeri delovanja. 

Avtonomna refleksivnost potrditve drugih ne zahteva, interni dialog vodi neposredno do 

delovanja. Metarefleksivni notranji dialog se nanaša na posameznikovo samokritičnost do 

lastnega notranjega dialoga, kar povečuje stres in družbeno dezorientiranost. Lomljeni oziroma 

frakcijski notranji dialog pa je značilen za posameznike, ki ne zmorerjo voditi usmerjenega 

notranjega dialoga, so pasivni in se ne zmorejo subjektivno soočati z objektivnimi zunanjimi 

okoliščinami. Za posameznike z lomljeno refleksivnostjo je tako značilno, da imajo občutek, 

da s svojim življenjem ne upravljajo avtonomno, da se stvari dogajajo same po sebi (Caetano 

2015). 

Kognitivno-vedenjske študije opisujejo refleksivnost oziroma notranji dialog kot boj med 

pozitivnimi in negativnimi trditvami samemu sebi. Zato je notranji dialog neločljivo povezan s 

konfliktom in tenzijo (Schwartz 1986). Negativni dialog vključuje netoleranco za napake, 

prepričanja o nujnosti uspeha, nerazumna pričakovanja do drugih in nujnost maščevanja 

(Meichenbaum 1977). Beck notranji dialog poimenuje negativne avtomatske misli, to so   

predpostavke, ki imajo posledično lahko negativen vpliv na čustvovanje in vedenje (Ellis in 

Dryden 1997). 

8.1 Dialoška in pogajalska teorija jaza 

Koncept notranjega dialoga je povezan z dialoško teorijo jaza, ki predpostavlja, da posameznik 

lahko zavzema več različnih vidikov (perspektiv), tako imenovanih »jaz pozicij«66. Dialoški jaz 

                                                           

66 Bakhtin je številčnost jaz pozicij razlagal s principom polifonije večih različnih notranjih glasov 

(Hermans 2003). 
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je konceptualiziran kot dinamična številčnost relativno neodvisnih jaz pozicij v družbeni 

strukturi uma67. Tako kot različni ljudje v skupini ali družbenem sistemu, tudi različne jaz 

pozicije delujejo relativno avtonomno. Vsaka jaz pozicija je opremljena z različnimi pogledi, 

spomini, željami, motivi, interesi in čustvi, ki jih ubesedi z različnimi glasovi. Tako vsaka jaz 

pozicija pridobi svoj glas, kar pomeni, da se lahko razvije dialoška izmenjava med pozicijami 

(Hermans in Gieser 2012). Kot vsak družbeni sistem je tudi ta notranji družbeni sistem 

podvržen določenemu hierarhičnemu redu, tako so določene jaz pozicije dominantne, druge 

zadržane in pritajene. Razlikujejo se tudi glede sodelovalnosti, nekatere težijo h kooperativnosti 

in združevanju, druge h konfliktu, nasprotovanju in nenehnemu boju (Hermans 2003).  

Na podlagi glavnih načel dialoške teorije jaza, predvsem pogajalskega vidika jaza v stanju 

notranjega konflikta, je nastala pogajalska teorija jaza. Pogajalska teorija jaza predpostavlja, 

da se, kadar znotraj jaza zaradi notranjega konflikta pride do zahteve po odločitvi, vzpostavi 

pogajalski proces. V tovrstnih pogajanjih različne jaz pozicije zagovarjajo svoje potrebe, želje, 

skrbi, strahove in pričakovanja. Namen tovrstne izmenične komunikacije je končanje konflikta, 

kateremu sledi delovanje (Nir 2012).  

Tovrstni notranji dialogi se po kriterijih načina in rezultata le-teh delijo na na: (1) integrativne, 

povezovalne in (2) konfrontacijske, nasprotovalne oziroma izzivalne notranje dialoge. 

Integrativni notranji dialog teži k združevanju vseh stališč in kot tak pripomore k kreativnim 

rešitvam. Na drugi strani nasprotujoči notranji dialog krepi le eno izmed stališč, vsem ostalim 

pa nasprotuje (Nir 2012; Puchalska-Wasyl 2016). Integrativni notranji dialog krepi situacijsko 

samozavest in pozitivna čustva, ubesedenje različnih stališč o problemu, poizkusi razmišljanja 

o različnih razlagah pa vplivajo na boljše psihološko delovanje posameznika in njegovo splošno 

počutje (Hermans 2003; Puchalska-Wasyl 2016). Glede na to, da integrativni notranji dialog 

posnema družbeno interakcijo, ki omogoča tudi upoštevanje drugih mnenj, predstavlja model 

pozitivnih socialnih odnosov in motivira, da tovrsten model pride do izraza (Puchalska-Wasyl 

2016). 

                                                           
67 Termin »družba uma« je 1985 vpeljal Minsky na predpostavki, da jaz ne obstaja ločeno od družbe, 

temveč je del te družbe in tako postane »mini družba«. Sprememba v jazu tako avtomatično vpliva na 

spremembe v družbi in obratno (Hermans in Gieser 2012). 
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V tovrstnih notranjih dialogih sodelujejo različne jaz pozicije, različni notranji sogovorniki68, 

ki sporočila naslavljajo drug drugemu. Po mnenju Puchalske-Wasyla je notranji dialog 

pravzaprav možen šele, ko posameznik izmenjaje prevzema dve različni stališči in se izjave, 

oblikovane iz teh dveh perspektiv, nanašajo druga na drugo (Puchalska-Wasyl 2015). Kadar 

izmenjava tovrstnih stališč ostaja v okviru posameznikove kontrole, se pravi, da jo lahko 

posameznik kadarkoli prekine, govorimo o tako imenovanem zdravem notranjem dialogu, v 

nasprotnem primeru je notranji dialog patološki in se že približuje obliki simptoma duševne 

motnje (Lysaker in Lysaker 2002). 

8.2 Notranji dialog kot refleksivnost 

Refleksivnost je v sociologiji definirana kot redna vadba posameznikove mentalne sposobnosti 

obravnanve samega sebe v odnosu do (družbenega) konteksta in obratno. Kot taka je proces, v 

katerem razlog postane vzrok delovanja družbenega subjekta. Njegov notranji razmislek – 

notranji dialog – je odgovoren za posredovanje med pogojnimi vplivi objektivnih strukturnih 

in kulturnih dejavnikov na družbeno delovanje (Archer 2010). Kljub temu, da je pragmatizem 

zagovarjal tezo, da je refleksivnost nujna le v novih, neznanih situacijah, v ostalih pa družbeno 

delovanje sledi navadi, so se v moderni dobi na področju refleksivnosti zgodili številni premiki, 

zlasti v smeri: (1) obsega in dometa, na način kakšen delež populacije jo intenzivno izvaja, (2) 

dosega, to je razpona problemov, ki jih refleksivnost naslavlja in (3) pristopov, znotraj katerih 

se refleksivnost uporablja (Archer 2013). 

Notranji dialog, v kontekstu refleksivnosti,  v obliki zastavljanja in odgovarjanja na vprašanja, 

predpostavlja, da se pozicija jaza nenehno spreminja iz subjekta v objekt in obratno. Jaz je 

subjekt, ki v notranjem govoru naslovi vprašanje, ki je hkrati objekt, na katerega se jaz kot 

subjekt lahko odzove. Tudi odziv v obliki odgovora je objekt, na katerega lahko jaz kot subjekt 

reagira s ponovnim vprašanjem, pri čemer nov odgovor predstavlja nov objekt, kateremu lahko 

zopet sledi vprašanje s strani objekta, vse dokler ni dosežena enotnost, ali pa se tema pogovora 

                                                           
68 Puchalska-Wasyl je s pomočjo raziskave o različnih tipih notranjega sogovornika, ki jih posamezniki 

najpogosteje prepoznajo, izpostavil pet tipov notranjega sogovornika: (1) vdanega prijatelja, (2) 

ambivalentnega starša, (3) ponosnega nasprotnika, (4) nemočnega otroka in (5) mirnega optimista. 

Udeleženci raziskave so za svojega notranjega sogovornika najpogosteje izbirali tip vdanega prijatelja 

(Puchalska-Wasyl 2015). 
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odloži ali opusti (glej Sliko 8.1) V tem krožnem procesu refleksivnost notranje nadzoruje 

posameznikov način razmišljanja in usmerja njegovo delovanje (Archer 2013). 

Slika 8.1: Notranji dialog 

 

Vir: prirejeno po Archer (2013, 1) 

V tem kontekstu se Pierce sprašuje, kdo postavlja vprašanja in kdo odgovarja. Loči različne 

faze jaza: (1) sedanji jaz, ki deluje sam, vendar je v nenehnem dialogu s  (2) prihodnjim jazom 

»Ti« in kritičnim jazom »Me«. Kritični jaz69 je pretekli jaz, sestavljen iz navad, izkušenj, 

spominov in notranjega vpogleda, z izjavami v sedanjosti posameznika orientira v prihodnost. 

                                                           
69 Razlika med Pierceovim in Meadovim pojmovanjem preteklega jaza »Me« je v tem, da Mead relacijo 

med preteklim in sedanjim jazom vidi kot relacijo med subjektom in objektom, Pierce pa kot relacijo 

med dvema subjektoma (Hermans in Gieser 2012; Wiley 2010).   
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Tako v samoizpraševanju »Kaj narediti?« kritični jaz posreduje odgovore na podlagi preteklih 

izkušenj ali spominov (Houser 2010). Tako lahko govorimo o dveh oblikah refleksivnosti: (1) 

vzvratni ali nazaj obrnjeni refleksivnosti, ki se nanaša na pretekli jaz oziroma Meadov »Me«, 

in (2) vnaprejšnji refleksivnosti, ki se nanša na pogovor med sedanjim in prihodnjim jazom, ki 

se v toku časa šele prebuja v življenje, jazom, katerega je Pierce poimenoval »Tiizem« (angl. 

tuism, I-thou). 

Vsaka od obeh oblik refleksivnosti prinese le 180-stopinjsko samozavedanje, šele združeni 

zagotovita 360-stopinjsko, celostno samozavedanje. S pomočjo notranjega dialoga, kot 

posrednika procesov refleksivnosti, se v sedanjosti lahko združita preteklost in prihodnost, kar 

nakazuje na povezanost preteklega, sedanjega in prihodnjega jaza v konstrukt kompleksnega 

jaza, jaza kot celote (Wiley 2010). 

Kot tak ima notranji dialog tudi zelo pomemben vpliv na posameznikove procese 

samousmerjanja. Ti procesi vključujejo: (1) mentalno konstrukcijo možnega delovanja, (2) 

izbiro med možnimi oblikami delovanja in (3) vedenjsko izvedbo izbranega delovanja. Torej 

znotraj procesov samousmerjanja posameznik konstruira, izbira in izvaja. Proces 

samousmerjanja je prvenstveno lociran v notranjem dialogu, argument temu v prid je, da lahko 

vedno prisluhnemo, kako dialoški jaz kreira posamezno delovanje. Kljub temu, če notranjega 

dialoga ne zaznamo, torej je nezaveden, le-ta vodi v izbiro med možnimi oblikami delovanja. 

Kadar so izbire kompleksnejše, je kompleksnejši in bolj sistematičen tudi notranji dialog, v 

primerih, ko je izbira enostavna, je predhodni notranji dialog lahko zelo kratek in zgolj v 

funkciji odobritve izbranega načina delovanja (Wiley 2010).  

Sedanji jaz »I«, prihodnji jaz »Ti« in kritični jaz, imenovan »Me«, so v celotnem življenjskem 

ciklu posameznika v soodnosu in se spreminjajo skozi čas. Sedanji jaz se spreminja v času 

deloma zaradi lastnega preteklega udejstvovanja in deloma zaradi naključnih dogodkov v 

življenju. Ker je notranji dialog samoreferenčen, se sedanji jaz v različnih življenjskih intervalih 

obrača na različne pretekle in prihodnje jaze. Spreminjajoči se sedanji jaz in spreminjajoči se 

dejavniki iz okolice vplivajo na to, da je notranji dialog različen v različnih življenjskih fazah. 

Ker pretekli in prihodnji jaz nista delujoča jaza, ne moreta biti niti govoreča jaza. Vendar ju 

sedanji jaz kljub temu samoreferenčno upošteva skozi procese refleksivnosti (Archer 2013). 

Refleksivnost se nanaša na posameznikovo stalno ocenjevanje situacij, v katerih se nahaja, še 

predvsem, če so te situacije ocenjene kot neobvladljive. Kot taka je refleksivnost predpogoj za 
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vsako obliko družbenega življenja in delovanja. Notranji dialog kot pogovor treh jazov v tem 

kontekstu zagotovo vpliva na delovanje sedanjega jaza s preteklimi izkušnjami in željami za 

bodoče delovanje. 

8.3 Značilnosti notranjega dialoga 

Notranji dialog je brezglasni notranji govor posameznika s samim seboj, pri katerem ni moč 

zaznati niti značilnih telesnih gibov, ki so značilni za osebni in medosebni govor, tako 

imenovani zunanji govor (na primer premikov ustnic, trebušne prepone …). Stil govora, 

modulacija glasu, ritem70, tempo, ekspresivnost, ton in premori so enaki kot pri zunanjem 

govoru. Tudi na notranji govor se vežejo čustva posameznika, notranji govor je lahko monoton, 

šepetav, kričeč. Izražen je v celih stavkih ali telegrafski, torej sestavljen le iz posameznih besed 

ali besednih zvez. Tudi pri telegrafskem notranjem govoru (na primer »Pa ne že spet!«) se 

posameznik zaveda, na kaj se posamezna beseda ali besedna zveza nanaša. Posamezne besede 

in besedne zveze v notranjem dialogu so, v primerjavi z zunanjim govorom, lahko večpomenske 

oziroma lahko asociirajo tudi na bolj nekonvencionalne pomene le-teh71. V tem kontekstu je 

Fernyhough notranji dialog razdelil na razširjeni notranji dialog, ki ohranja večino funkcij 

zunanjega dialoga in skrajšani notranji dialog, za katerega so značilna semantična in 

sintaktična preoblikovanja (Fernyhough 2004). Notranji govor, pri katerem posameznik 

uporablja iste besede in besedne zveze kot pri zunanjem govoru, je lahko naslovljen navzven, 

na druge posameznike in dogodke, ali navznoter na posameznika, ki vrši notranji dialog 

(Hurlburt, Heavey in Kelsey 2013).  

Za notranji dialog je značilno tudi, da je lahko nameren ali nenameren. Nenamerni notranji 

dialog v obliki mentalne verbalizacije ali mentalnih podob se običajno pojavi v stanjih počitka, 

ko misli nenadzorovano »odtavajo«, lahko pa se pojavi tudi v obdobjih pozornosti. Za 

nenamerni notranji dialog je značilno, da misli, ki se pojavljajo v okviru nenamernega 

notranjega dialoga, niso izzvane z nikakršnim dražljajem, so tako rekoč »avtomatične« 

(Perrone-Bertolotti et al. 2014).    

                                                           
70 Kljub temu, da se ritem zunanjega in notranjega govora ne razlikujeta, v notranjem govoru večkrat 

prihaja do izpuščanja posameznih besed znotraj stavka, kar ni značilno za zunanji govor brez motenj 

(Hurlburt, Heavey in Kelsey 2013). 
 
71 Na primer beseda »razgovor«, uporabljena v notranjem dialogu, lahko pri posamezniku budi 

anksioznost, upanje, potrebo po pripravi na razgovor. 
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Izkušnja notranjega dialoga se razlikuje med posamezniki in situacijami. Razlike se pokažejo 

v frekvenci notranjega dialoga. Nekateri posamezniki vršijo notranji dialog večino budnega 

časa, drugi notranjega dialoga nimajo ali ga imajo v zelo kratkih časovnih intervalih72 (Heavey 

in Hurlburt 2008). 

Prav tako prihaja do razlik v telesnih senzacijah občutenja notranjega dialoga. Posamezniki ob 

izvajanju notranjega dialoga zaznavajo telesne senzacije v prsih, prednjem, stranskem ali 

zadnjem predelu glave, drugi poročajo o odsotnosti telesnih senzacij oziroma jih ne znajo 

locirati, kljub temu, da se notranjega dialoga zavedajo (Hurlburt, Heavey in Kelsey 2013).  

Za notranji dialog je značilno tudi, da se pogosteje uporablja v okoljih, kjer pride do izraza 

posameznikova avtonomnost. Običajno ima posameznik več avtonomnosti v kulturnem okolju, 

kjer je za razliko od fizičnega okolja možnih več prostovoljnih odločitev, vezanih na vrsto in 

intenziteto posameznikovega delovanja (Wiley 2010). 

8.4 Funkcije notranjega dialoga 

Raziskovalci so proučevali naravo in funkcije notranjega dialoga na različnih področjih. Na 

podlagi psiholoških raziskav se je notranji dialog pokazal kot pomemben dejavnik kognitivnih 

in samousmerjevalnih funkcij pri otrocih in odraslih (Diaz et al. 1992; Rieber 1999, Tullett  in 

Inzlicht 2010). Pomembne funkcije notranjega dialoga so tudi ponavljanje informacij in 

ponotranjanje pravil, inhibicija impulzov in spremljanje napredka k zastavljenim ciljem, vpliv 

na čustvene odzive (Winsler 2009).  

Merjenje različnih funkcij in pogostnosti notranjega dialoga, kot ene izmed možnih oblik 

notranje izkušnje posameznika73 (Heavey in Hurlburt 2008), je postalo standardizirano z  

razvojem »Lestvice notranjega dialoga«74, na podlagi katere so raziskovalci ugotovili 

                                                           
72 Heavey in Hurlburt sta v raziskavi, v kateri je 30 reprezentativnih udeležencev tri dni beležilo izkušnjo 

notranjega dialoga, ugotovila, da posameznik v povprečju notranji dialog vrši 26 % časa budnega stanja 

v dnevu, pri čemer je bila najmanjša frekvenca izkušnje notranjega dialoga  0, najvišja pa 75 % časa 

budnega stanja v dnevu (Heavey in Hurlburt 2008). 
 
73 Heavey in Hurlburt sta raziskovala pojav notranje izkušnje, ki jo tvorijo: (1) notranji dialog, (2) 

notranje predstave, (3) nesimbolno razmišljanje, (4) zavedanje čustev in (5) čutno zavedanje (Heavey 

in Hurlburt 2009). 

 
74 Self-Talk Scale, krajše STS. Vsebuje 22 trditev, ki se nanašajo na situacije, v katerih je možno, da bo 

posameznik vpeljal notranji dialog. Odgovori na trditve so razporejeni po Likertovi lestvici od 1 do 5, 
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pomembne lastnosti posameznikov, ki pogosteje vodijo notranji dialog: (1) se nagibajo k 

usmerjanju navznoter, (2) kažejo obsesivno-kompulzivna nagnjenja, (3) so bolj nagnjeni k 

kognitivnim aktivnostim75 in (4) uporabljajo verbalni način predelave informacij (Brinthaupt, 

Hein in Kramer 2009). 

S pomočjo Lestvice notranjega dialoga so Brinthaupt in sodelavci prepoznali pet  temeljnih 

funkcij notranjega dialoga: (1) samonadzorno, (2) družbeno ocenjevalno76, (3) samokritično, 

(4) samospodbujevalno in (5) samousmerjevalno funkcijo, pri čemer se samokritičnost in 

samospodbujevanje nanašata na funkcijo nadzora čustev, samonadzor in samousmerjanje na 

kognitivno funkcijo ter družbeno ocenjevanje na komunikacijsko funkcijo notranjega dialoga 

(Brinthaupt in Dove 2012). 

Morin je v svojem nevrokognitivnem in socioekološkem modelu samozavedanja opozoril na še 

tri zelo pomembne funkcije notranjega dialoga v procesih: (1) metakognicije, (2) 

samozavedanja in (3) samorazumevanja. V Morinovem modelu notranji dialog igra ključno 

vlogo v mentalni reprodukciji socialnih in ekoloških (fizičnih) virov samozavedanja. Na način 

ustvarjanja psihološke distance med jazom in njegovimi psihološkimi izkušnjami notranji 

dialog omogoča samoopazovanje in opredeljevanje posameznikovih notranjih izkušenj, ki bi 

bile brez notranjega dialoga težko dostopne (Morin 2005).  

Notranji dialog ima prav tako pomembno funkcijo tudi v delovanju delovnega spomina, ki skrbi 

za ohranjanje informacij v procesih opravljanja kompleksnih nalog. V tovrstnih procesih 

notranji dialog s pomočjo fonološke zanke77 skrbi za ohranjanje in priklic informacij, ki so nujno 

                                                           

pri čemer 1 pomeni, da posameznik v konkretni situaciji notranjega dialoga nikdar ne uporablja. 5, da 

ga uporablja zelo pogosto (Brinthaupt, Hein in Kramer 2009).  

  
75 Raziskava Rena in sodelavcev je pokazala, da posamezniki z razvitejšimi kognitivnimi sposobnostmi 

pogosteje uporabljajo notranji dialog, predvsem za načrtovanje in usmerjanje vedenja (Ren, Wang, 

Jarrold 2016). 

 
76 Družbeno ocenjevalna funkcija se nanaša na posameznikov notranji dialog v socialnih interakcijah. 

Samokritična in samospodbujevalna funkcija se nanašata na pozitivne oziroma negativne dogodke, pri 

čemer so Brinthaupt in sodelavci odkrili, da posamezniki z višjo stopnjo ocenjevalnega in kritičnega 

notranjega dialoga izražajo nižjo samopodobo in pogostejše avtomatske negativne izjave o samih sebi 

(Brinthaupt in Dove 2012). 

 
77 Fonološka zanka je enota delovnega spomina, v kateri se začasno shranjujejo govorne informacije. 

Fonološka zanka skrbi tudi za ponavljanje oziroma obnavljanje besed, ki se že nahajajo v shrambi 

govornih informacij. Zelo pomembna je pri branju in pomnenju nepovezanih podatkov (Butterfuss in 

Kendeou 2017). 
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potrebne za načrtovanje izvedbe naloge, kar so potrdile tudi v raziskave o izvajanju nalog, ki 

zahtevajo večopravilnost (Emerson in  Miyake 2003; Alderson-Day in Fernyhough 2015). 

8.5 Notranji dialog in samousmerjanje 

Vygotsky je v raziskavah vedenja predšolskih otrok ugotovil, da ima jezik poleg 

komunikacijske tudi samousmerjevalno funkcijo, predvsem na način načrtovanja, usmerjanja 

in nadziranja posameznikovega lastnega vedenja78. Tovrstno obliko jezika, ki je pomemben 

dejavnik otrokovega kognitivnega razvoja,  je poimenoval osebni govor. Zaznava, pozornost in 

motorične funkcije, ki so bile v zgodnjem otroštvu uravnavane z neposrednim zunanjim 

okoljem, postanejo z uporabo osebnega govora v veliki meri samousmerjevane. Osebni govor 

ima izredno pomembno vlogo pri zmanjševanju impulzivnosti, razvoju selektivne pozornosti 

in koncentracije ter razvoju bolj sistematičnega in prožnega pristopa k reševanju problemov 

(Tullett  in Inzlicht 2010).  

Osrednja hipoteza Vygotskega je bila, da (1) otrok z uporabo osebnega govora prevzame in 

internalizira nadzorne funkcije odraslih, (2) olajša prehod od družbeno posredovanega učenja 

k samostojnemu in samousmerjenemu kognitivnemu delovanju (Diaz et al. 1992; Rieber 1999). 

Po osmem letu starosti se otrokov osebni govor internalizira in se tako spremeni v notranji 

govor oziroma dialog in postane stalni sestavni del miselnih procesov. Notranji dialog v odrasli 

dobi ostane prikrit, eksternalizira se lahko le v izredno težavnih situacijah in hujših patoloških 

motnjah (Luria 1961).  

Notranji dialog v odrasli dobi zadrži samousmerjevalno funkcijo osebnega govora, kar je v 

svojem delu Principi psihologije ponazoril že William James (1890): 

Vemo, kako je v mrzlem jutru v sobi brez ogrevanja vstati iz postelje, kako se upiramo 

tem mukam. Verjetno nas večina ob takih jutrih obleži v postelji. Razmišljamo, kako 

pozni bomo, kako bodo trpele naše dnevne obveznosti; rečemo si: »Moram vstati, to je 

sramotno.« in podobno; toda občutek tople postelje je še vedno izvrsten, zunanji mraz 

neizprosen, naša namera vedno bolj slabi ... K sreči se pojavi spodrsljaj v zavesti; 

                                                           
78 Tudi učenje novih motoričnih spretnosti, kot je na primer vožnja avtomobila, od voznika zahteva, da 

v začetnih poizkusih izvaja verbalno samousmerjanje in samospodbudo, ki je lahko izražena glasno ali 

prikrito v obliki notranjega dialoga (Meichenbaum 1977). 
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pozabimo tako na toploto kot na mraz, prebliskne nas ideja »Halo! Ne smem več ležati.«, 

ki ima za posledico takojšen ustrezen motoričen učinek (citirano v Schwartz 1986, 592).  

Poleg v prejšnjem poglavju že naštetih značilnosti notranjega dialoga je za samousmerjevalno 

funkcijo notranjega dialoga značilno, da posamezniki za namen samousmerjanja uporabljajo 

osebna zaimka prve osebe ednine (»jaz«) in druge osebe ednine (»ti«), kljub temu, da se tudi 

zaimki druge osebe ednine nanašajo na samousmerjanje tvorca notranjega dialoga (Dolcos, in 

Albarracin 2014), pri čemer posamezniki pogosteje uporabljajo obliko osebnega zaimka druge 

osebe ednine, torej »ti«, kadar se znajdejo v težavnih situacijah, ki zahtevajo popolno pozornost 

in samousmerjanje. Narava tovrstnih samousmerjevalnih in samokontrolnih stavkov je bodisi 

strogo imperitivna ali sugestivna. Kadar posamezniki opisujejo svoje občutke in čustva, pa 

najpogosteje uporabljajo osebni zaimek prve osebe ednine (Zell, Warriner in Albarracin 2012). 

Na tovrstno razlikovanje je opozoril že Vygotsky, ki je uporabo osebnega zaimka druge osebe 

ednine za namen samousmerjevanja in samokontrole pripisoval internalizaciji usmerjevalnih 

navodil in spodbud pomembnih drugih v času posameznikovega razvoja v otroški dobi (Rieber 

1999).  

Princip internalizacije je skladen s teorijo navad, ki predpostavlja, da ponavljanje vedenja ob 

specifičnem kontekstualnem dražljaju s pomočjo asociativnega učenja privede do avtomatične 

aktivacije tovrstnega vedenja ob ponovni zaznavi specifičnega kontekstualnega dražljaja. Tako 

se tudi internalizirani »ti« avtomatično vplete v notranji dialog, ki se nanaša na situacije, v 

katerih je potrebno posameznikovo samousmerjanje (Dolcos, in Albarracin 2014).  

Novejše raziskave (Kross et al. 2014; Dolcos, in Albarracin 2014) so pokazale, da komaj 

zaznavne spremembe notranjega dialoga na način, da posameznik uporabi osebni zaimek druge 

osebe ednine, privedejo do bolj optimističnega ovrednotenja79 prihajajočih stresnih dogodkov. 

Tovrstni notranji dialog sproži pozitivnejša stališča in čustva, ki lahko vplivajo na 

posameznikovo vedenje. 

                                                           
79 Teorija kognitivnega ovrednotenja dogodka predpostavlja, da se posamezniki različno odzivajo na 

identični dogodek, ker ga na podlagi procesov ovrednotenja različno interpretirajo. V procesu 

ovrednotenja dogodka se istočasno izvajata primarno ovrednotenje, ki se osredotoča na pomembnost 

dogodka za posameznika in sekundarno ovrednotenje, ki je usmerjeno na oceno zmožnosti 

posameznika, ali bo lahko shajal s posledicami dogodka (Lazarus 1999). 
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Vendar je že Meichenbaum opozoril, da je vedenjska sprememba možna le, kadar se v procesih 

samousmerjanja in samokontrole hkrati izvajata dva procesa: (1) govorjenje samemu sebi in (2) 

poslušanje samega sebe (Meichenbaum 1977).  

V procesu samousmerjanja notranji dialog vpliva na vse tri faze, pojasnjevanje, izbiranje in 

delovanje. V fazi pojasnjevanja se posameznik osredotoči na ocenjevanje narave delovanja, še 

bolj kot to pa na pregled možnih posledic izbranega delovanja na posameznika. V tej fazi ima 

močno vlogo posameznikov sistem prerpičanj, vrednot in želja. Tovrsten notranji dialog lahko 

do neke mere celo konstruira posameznikovo realnost. Notranji dialog vpliva tudi na proces 

izbiranja znotraj determiniranega in nedetrminiranega okolja. Posameznikova svobodna volja 

pride sicer bolj do izraza v nedeterminiranem, družbenem okolju kot pa v fizičnem, 

determiniranem okolju, med katerima se posameznik ves čas giblje (v primeru vožnje 

avtomobila je avtomobil determinirano okolje, kjer za zagon avtomobilskega motorja faza 

izbiranja ni potrebna, ko pa se odločamo, katero glasbo bomo poslušali v času vožnje, znotraj 

nedeterminiranega okolja izbiramo s pomočjo samousmerjevalnega notranjega dialoga). Torej 

pride notranji dialog bolj do izraza in je obsežnejši v nedeterminiranem družbenem okolju. V 

determiniranem okolju ima notranji dialog »le« funkcijo opomnika, ki posameznika opominja 

k delovanju v skladu z naravnimi zakoni. To zadnje sicer ne velja za posameznike z duševnimi 

motnjami, pri katerih notranji dialog lahko tudi v determiniranem okolju budi svobodno voljo, 

v nedeterminiranem okolju pa navaja k neupoštevanju zakonov in pravil, zavračanju 

sodelovalnosti, podrejanju impulzivnosti in izogibanju samokontrole (Wiley 2010). 

Nedeterminirano okolje je torej tisto, ki posamezniku dopušča več možnosti svobodne izbire, v 

vseh procesih izbiranja pa je prisoten notranji dialog kot mediator med racionalnimi 

kognitivnimi procesi in posameznikovimi hotenji in željami, ki so lahko bolj iracionalne (Wiley 

2010). Tudi v času vožnje avtomobila si voznik lahko racionalno pripoveduje, da je smiselno 

upoštevati cestnoprometne predpise in voziti po omejitvah hitrosti, zaradi lastne varnosti in 

ostalih udeležencev v prometu, a po drugi strani želi na cilj prispeti predčasno. V takšnem 

primeru ambivalence, samoprigovarjanje v obliki notranjega dialoga, da »rahla« prekoračitev 

omejitve hitrosti ni sporna in je v funkciji doseganja želenega cilja, ki v posamezniku budi 

zadovoljstvo, lahko pripomore, da domneve nadvladajo dokaze in se posameznik odloči za bolj 

nefunkcionalno obliko vedenja. 
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8.6 Vpliv notranjega dialoga na vedenje 

Thorngate je zagovarjal tezo, da na večino vedenj v socialnih interakcijah vplivajo navade ali 

naučeni rituali in ne kognicija. Menil je, da je vloga misli oziroma notranjega dialoga v tem 

kontekstu precenjena (Thorngate 1976). Vendar ta teza zdrži le, dokler govorimo o tako 

imenovanem avtomatiziranem vedenju. Kadar želi posameznik vedenje spremeniti, pa mora 

pomisliti, preden deluje. Tovrstno razmišljanje kot produkcija notranjega dialoga je predpogoj, 

da se takšno vedenje deavtomatizira in spremeni (Meichenbaum 1977).  Notranji (prikriti) in 

zunanji (odkriti) dialog s samim seboj torej igrata pomembno vlogo pri organizaciji namernega 

vedenja tako v dobi odraščanja kot v odrasli dobi (Luria 1961). Raziskovanje vpliva notranjega 

dialoga na vedenje v odrasli dobi je močno prisotno predvsem v športni psihologiji. Raziskave 

na tem področju se osredotočajo na vpliv notranjega dialoga na učinkovit nastop športnika, a 

so izsledki teh raziskav pomembni tudi za razumevanje vpliva notranjega dialoga na namerno 

vedenje posameznika v vsakodnevnih situacijah (Hardy 2006). Hardy in sodelavci so zaznali, 

da športniki izvajajo notranji dialog predvsem z namenom samomotivacije in dajanja napotkov 

samim sebi (Hardy 2006; Hardy, Hall in Hardy 2004). 

Dajanje napotkov samemu sebi oziroma tako imenovane »samoinštrukcije« na posameznikovo 

vedenje vplivajo podobno kot napotki, ki jih v procesu komunikacije posreduje druga oseba. 

Pomen samoinštrukcij je predvsem v usmerjanju posameznikove pozornosti, pomoči pri 

oblikovanju serije različnih hipotez in ohranjanju informacij v kratkoročnem spominu 

(Meichenbaum 1977).    

Samomotivacijski učinek notranjega dialoga in njegov vpliv na način vedenja oziroma 

doseganje vrhunskih rezultatov je odvisen od narave notranjega dialoga (Hardy 2006; Hardy, 

Hall in Hardy 2004). Prav pomen narave notranjega dialoga v smislu pozitivne oziroma 

negativne naravnanosti za funkcionalno in učinkovito delovanje posameznika v vsakdanjih 

situacijah so v okviru svojih raziskav poudarjali tudi Ellis (1997), Beck (1976) in Meichenbaum 

(1977). 

Kljub temu, da notranji dialog pozitivno vpliva na številne kognitivne naloge, je lahko moteč 

in ima tudi negativen vpliv. Čezmerno negativno samoreflektiranje in razglabljanje lahko 

povzroča motnje v kognitivni učinkovitosti. Tovrstni negativni notranji dialog je bil prepoznan 

tudi kot eden izmed faktorjev tveganja za nastanek duševnih motenj, kot sta depresija in 
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anksioznost. Primanjkljaj v nadzoru notranjega dialoga pa lahko vodi tudi k slušnim 

halucinacijam, ki so med drugim značilne za shizofrenijo (Perrone-Bertolotti et al. 2014).    

8.7 Teorija ovrednotenja 

Schachter and Singer sta v teoriji ovrednotenja povezala kognitivne procese in čustva. 

Predvidela sta, in tudi eksperimentalno dokazala, da na nastanek čustev vzburjenje nima 

direktnega vpliva, da je potreben vmesni korak – ovrednotenje vzburjenja. V že znanih 

situacijah tovrstna kognitivna interpretacija temelji na osnovi že osvojenega znanja o situaciji, 

v še nepoznanih situacijah pa vzburjenje predstavlja zunanji dražljaj (Pover in Dalgleish 2008). 

Slika 8.2: Pojav čustva na podlagi interpretacije vzburjenja 

  

Vir: Pover in Dalgleish (2008, 82) 

 

Mandler je izvor fiziološkega vzburjenja pripisal neskladju oziroma prekinitvi procesa 

doseganja cilja. Vzburjenje samo je nediferencirano fiziološko stanje, ki je osnova tako za 

pozitivna kot negativna čustva, kognicija pa vpliva na to, katero čustvo je dejansko doživeto. 

Po Mandlerjevo vzburjenje vpliva na intenzivnost čustvenega stanja, kognitivna interpretacija 

oziroma ocena pa na njegovo kvaliteto. Tako posamezen dogodek nastopa v dvojni funkciji, 

sproža stanje vzburjenja in hkrati nudi vhodne podatke za procese kognitivne interpretacije 

(Mandler 1975).  

 

V svoji zgodnji kognitivni teoriji ovrednotenja je Lazarus predpostavil, da čustva izhajajo iz 

konstruktov oziroma ovrednotenj posameznikovih transakcij z okoljem. V nadaljevanju je 

svojo teorijo preimenoval v kognitivno-motivacijsko-relacijsko teorijo. Tu je izpostavil 

specifičen relacijski pomen ali jedrni relacijski motiv posameznega čustva. Kar pomeni, da je 

vsako čustvo edinstvena posledica ovrednotenja določene relacije med okoljem in 

posameznikom. V zvezi s tem navaja tri tipe primarnega ovrednotenja dogodka: (1) 

pomembnost cilja, (2) blokada cilja in (3) vpliv dogodka na samozavest, moralne vrednote in 

življenjske cilje. Primarnemu ovrednotenju sledi sekundarno, ki se nanaša na oceno krivde, vire 

za shajanje in pričakovanja v zvezi s prihodnostjo. Tako je čustvo jeze posledica korakov 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

54 

 

primarnega ovrednotenja dogodka: (1) če je cilj pomemben, se lahko pojavi katerokoli čustvo, 

tudi jeza, če cilj ni pomemben, se ne pojavi nikakršno čustvo, (2) če je cilj blokiran, so možna 

le negativna čustva, tudi jeza, (3) če dogodek vpliva na posameznikovo samozavest, so možna 

čustva jeza, strah in ponos. Sledi sekundarno ovrednotenje. Če posameznik oceni, da obstaja 

(zunanji ali notranji ) krivec za nastalo situacijo, potem nastopi čustvo jeze (Lazarus 1991). 

8.8 Teorija pripisovanja 

Weiner je v atribucijski teoriji čustev kognitivnim procesom pripisal zelo malo ali nič vpliva na 

pojav tako imenovanih splošnih ali »primitivnih« čustev, ki so odvisna le od ocene razpleta 

posamezne situacije in so takojšnja in avtomatična. Kognitivni procesi imajo vpliv na nastanek 

tako imenovanih »razločenih« čustev, ki so posledica pripisovanja vzrokov (Pover in Dalgleish 

2008). 

 

Slika 8.3: Weinerjeva atribucijska teorija čustev 

 

 

 

Vir: Pover in Dalgleish (2008, 86) 

 

Po Weinerjevem mnenju torej na nastanek »razločenih« čustev vpliva posameznikov pripis 

vzroka posameznega dogodka. Vzrok je lahko: (1) zunanji ali notranji, torej odvisen od internih 

ali okoljskih faktorjev, (2) stabilen ali spremenljiv, nespreminjajoč se v času, (3) obvladljiv ali 

neobvladljiv, neodvisen od posameznikovega vpliva (Pover in Dalgleish 2008). Abramson in 

sodelavci so v študiji naučene nemoči in depresije dodali še četrto dimenzijo vzroka – splošno 

ali specifično, pri čemer vzrok lahko vpliva na vsa področja posameznikovega življenja ali pa 

le na specifično področje (Abramson, Seligman in Teasdale 1978). Čustvo jeze in agresivno 

vedenje se po Weinerjevi atribucijski teoriji čustev torej pojavi, kadar je posameznikov neuspeh 

rezultat zunanjih obvladljivih vzrokov. 
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Proces ocenjevanja dogodkov je tesno povezan z razlikovanjem med tistimi dogodki, na katere 

lahko posameznik vpliva sam, in tistimi dogodki v njegovi okolici, na katere ne more vplivati 

in je od njih pogosto odvisen. Na tovrstno razlikovanje vpliva tudi proces pripisovanja 

vzročnosti. Vzrok je lahko nameren (osebnostni) ali nenameren (situacijski)80. V primeru 

namernosti ima posameznik razloge za svoja vedenja in je za le-ta odgovoren. Kadar 

posamezniku lahko pripišemo le vzrok za njegova vedenja, gre za situacijska vedenja, ki so 

nenamerna in posameznik zanje ni odgovoren81 (Ule 2004). 

 

V procesu pripisovanja se pojavljajo tri napake: (1) temeljna – precenjevanje osebnostnih 

vzrokov, kjer za nastanek določenega dogodka iščemo predvsem osebnostne vzroke, (2) 

precenjevanje situacijskih vzrokov, s čimer se posameznik skuša razbremeniti osebne 

odgovornosti in (3) zanemarjanje razlike med perspektivo posameznika, ki izvaja določena 

vedenja in opazovalcem le-teh82 (Coleman 2013). Vzrokov za tovrstne napake je več, eden takih 

je različno središče zaznavanja akterja in opazovalca. Za opazovalca je akter običajno 

privlačnejši kot situacija sama, zato mu pripisuje več vzrokov za dogajanje kot situaciji. 

Obratno pa je akter bolj osredotočen na okolico in zato več vzrokov pripisuje situaciji kot 

svojim lastnostim. Pomemben vpliv ima tudi izvor informacij. Opazovalec, ki opazi le dogodek, 

ga posploši in tako odgovornost za dejanja pripiše akterju. Akter, ki ima boljši uvid v svoja 

vedenja in situacijo, je bolj pripravljen razlagati svoje vedenje s spremembami v okolici. Na 

pripis vzroka akterju ali situaciji vpliva tudi motivacija. Kadar opazovalec razlaga dogajanja  

na način, da pripisuje vzroke notranji motivaciji akterja, mu to omogoča večjo napovedljivost 

bodočega dogajanja (Lalljee 1996). 

 

                                                           
80 Graunmann je v raziskavi dokazal, da posamezniki, ki so občutljivejši za odnose, delajo več 

situacijskih pripisovanj za lastno vedenje in več osebnostnih za vedenja drugih posameznikov (citirano 

v Ule 2004, 94). 

 
81 Vozniku osebnega avtomobila, ki vozi pred nami in nenadoma zmanjša hitrost do te mere, da skoraj 

povzroči prometno nesrečo, lahko pripišemo namernost njegovega vedenja na način, da nas želi 

upočasniti ali ovirati. Lahko pa mu pripišemo le določene okoliščine v zvezi z njegovim vedenjem, ki 

so vzročno privedle do skorajšnje prometne nesreče.  

 
82 Voznik, ki povzroči prometno nesrečo, se običajno izgovarja na situacijske dejavnike (stanje ceste, 

vremenske razmere …), ostali udeleženci pa bolj težijo k pripisovanju vzrokov za vedenje akterjem 

samim. Precenjevanje situacijskih vzrokov je pogosto zaznati tudi v poročilih o prometnih nesrečah: 

»Ceste so terjale …« 
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Shaw in Sulzer sta empirično dokazala, da obstaja pet stopenj pripisovanja odgovornosti, ki jih 

je sicer postavil že Heider83. (1) Posamezniku pripišemo odgovornost na osnovi asociacij, kar 

pomeni, da naredimo posameznika odgovornega za učinek, ki se nam zdi kakorkoli povezan z 

njim. (2) Osebno odgovornost pripisujemo posamezniku tudi na podlagi pojavne vzročnosti – 

pripišemo mu odgovornost tudi za tisto, kar je domnevno ali očitno povzročil, tudi, ko ni mogel 

predvideti posledic. (3) Kadar posamezniku napovedujemo odgovornost na osnovi 

napovedljivosti, mu pripišemo odgovornost za posledice, ki bi jih lahko predvidel. (4) Na 

osnovi namernosti je posameznik odgovoren le za tisto, kar je nameraval storiti. (5) Obstajajo 

okoliščine, ki zmanjšujejo ali ukinjajo osebno odgovornost akterja (Shaw in Sulzer 1964, 277). 

 

Na posameznikovo konstruiranje realnosti, ki se v veliki meri dogaja s pomočjo notranjega 

dialoga in drugih kognitivnih procesov, torej vplivajo tako procesi vrednotenja kot procesi 

pripisovanja. Ti procesi so celo medsebojno povezani, na kar je opozoril tudi Weiner s svojo 

atribucijsko teorijo čustev. Pomembno je, da oba procesa, ovrednotenje in pripisovanje, ki se 

dogajata na kognitivni ravni (seveda lahko zavedno ali nezavedno), izzoveta določena čustva 

oziroma čustvena stanja, ki lahko vodijo k določenim vedenjskim odzivom ali k tendenci po le-

teh.  

9 ABC MODEL AGRESIVNE VOŽNJE 

 

Albert Ellis in Aaron T. Beck, ki sta zagovarjala znano načelo stoičnega filozofa Epikteta, da 

človeka ne vznemirijo dogodki sami po sebi, temveč načini njegove interpretacije le-teh, sta v 

svojih modelih zelo nazorno ponazorila vpliv miselnih interpretacij na razlike v odzivanju na 

dogodke in situacije v okolju (Trower, Jones in Dryden 2016). 

Albert Ellis je v okviru svoje racionalno-emotivne-vedenjske terapije (REBT) pod vplivom 

številnih velikih filozofskih mislecev84 razvil ABC model vpliva posameznikovih prepričanj na 

                                                           
83 Fritz Heider je avtor vzročne teorije pripisovanja, v kateri je izpostavil, da je temeljna naloga 

pripisovanja, ki je zgolj mentalni konstrukt, pravilno prepoznavanje vzročnega deleža posameznika ali 

okolice za vedenja ali učinek le-teh, ki jih prepoznavamo v okolici. Pri prepoznavanju vzročnega deleža 

posameznika se pripisi nanašajo na njegove motive, namene in mišljenje (Ule 2004).  
84 Ellis se je pri svojem delu med drugim opiral na Kantove zapise o moči in omejitvah človeške 

kognicije in ideacije. Na njegovo delo so imeli močan vpliv tudi Spinozova etična filozofija, 

Schopenhauerjeva filozofija volje in motivacije, Popperjev kritični racionalizem in Russlova analitična 

filozofija. V kontekstu naše doktorske disertacije pa je predvsem pomembno omeniti vpliv semantičnih 
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odzivanje na dogodke in situacije v okolju. Ellisov model je vplival na razvoj Beckovega 

kognitivnega modela, ki je v ospredje postavil negativne avtomatske misli85, ki popačijo 

zaznavo in spomine posameznika in na tak način vodijo v čustvene in vedenjske motnje 

(Trower, Jones in Dryden 2016; Beck 2005). 

Oba modela način odzivanja na dogodke pripisujeta posameznikovim kognitivnim procesom in 

ne dogodku samemu, kar je v veliko primerih laična praksa razumevanja posameznikovega 

odzivanja na vplive iz okolja. Še več, Ellis je v svojem modelu predvidel, da posameznik 

dogodkom v okolju (A) pripisuje (B) pomene skladno z njegovimi predhodno oblikovanimi 

kognitivnimi shemami86. Poleg sklepanj o dogodku je torej predvsem pomembna ocena le- tega 

na podlagi posameznikovih preteklih izkušenj. Sklepanja in ocene so lahko racionalne ali 

neracionalne in kot take vodijo v funkcionalne ali disfunkcionalne čustvene in vedenjske odzive 

na dogodek (C) (glej Sliko 9.1). 

Racionalna prepričanja87, ki vključujejo prilagodljiva in realistična sklepanja in ocene, težijo k 

možnosti nedogmatične izbire, tehtanju težavnosti dogodka, visoki frustracijski toleranci in 

sprejemanju sebe ter drugih. Nasprotno pa iracionalna prepričanja navajajo k dogmatičnim 

zahtevam, katastrofiziranju, nizki frustracijski toleranci in poniževanju sebe in drugih. Tovrstna 

prepričanja povzročajo nezdrava negativna čustva, kot so anksioznost, depresija, nezdrava jeza, 

krivda, sram in nevoščljivost (Ellis in Dryden 1997) in bes, kadar posameznik ne dobi želenega 

ali ne prenese dobljenega (Ellis, David in Jay Lynn 2010). Tovrstna čustva posameznika vodijo 

v samouničujoča vedenja. Posledica racionalnih prepričanj so zdrava negativna čustva: strah, 

                                                           

teorij, ki izpostavljajo vpliv uporabe jezika na konstrukcijo misli in posledično na čustvene procese 

(Ellis in Dryden 1997).  

 
85 Disfunkcionalno procesiranje se na površini zavesti pojavlja v obliki toka negativnih avtomatskih 

misli. Te so odraz prepričanj in predpostavk, ki so shranjene v spominskih strukturah, relativno stabilnih 

reprezentacijah znanja, ki jih kognitivni psihologi imenujejo sheme (Beck 2005). 
 
86 Kognitivne sheme se običajno oblikujejo v zgodnji dobi posameznikovega razvoja. Zanje je značilno, 

da so lahko večino posameznikovega življenja »speče«, aktivirajo se lahko ob določenih notranjih ali 

zunanjih dogodkih. V primeru, da kognitivne sheme temeljijo na disfunkcionalnih predpostavkah in 

jedrnih prepričanjih, vodijo k kognitivnim distorzijam (napakam v mišljenju), ki vzdržujejo začaran 

krog disfunkcionalnih misli, čustev in vedenj (Beck 1976). 

 
87 O racionalnih in iracionalnih prepričanjih so razpravljali že Buda, grški in stoični filozofi, Thorndike, 

Janet, Adler, Fromm, Perls in Rogers, ki so, posplošeno rečeno, zagovarjali stališča, da človek sam 

ustvari iracionalna prepričanja in jih je tudi prav zaradi tega sposoben tudi izzvati in razviti bolj zdrava 

racionalna prepričanja (Ellis, David in Jay Lynn 2010). 
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žalost, zdrava jeza, obžalovanje in razočaranje, ki posameznika vodijo k izbiri konstruktivnih 

oblik vedenja (Ellis in Dryden 1997). 

Raziskovalci (Bogdan, Mairean in Havarneanu 2016; Sullman 2014; Sullman in Stephens 2013; 

Suhr in Nesbit 2013; Jovanović et al. 2011; Deffenbacher et al. 2003; Underwood, Chapman in 

Wright 1999; Lajunen, Parker in Stradling 1998)  se pri pojasnjevanju vzrokov za agresivno 

vožnjo osredotočajo predvsem na nezdravo negativno čustvo jeze in zunanje in osebnostne 

Slika 9.1: Ellisov ABC model 

 

Vir: prirejeno po Trower, Jones in Dryden (2016, 9) in Ellis in Dryden (1997, 52−54) 

dejavnike, ki običajno pripeljejo do tega čustva. Povezava rezultatov njihovega raziskovanja z 

Ellisovim ABC modelom pokaže, da imajo pri raziskovanju dejavnikov, ki vplivajo na 

agresivno vožnjo, pomembno vlogo prav posameznikova sklepanja in ocenjevanje posameznih 

dogodkov, ki jim je priča v času vožnje avtomobila. 

V Ellisovem modelu so okoljski dogodki, ki najpogosteje sprožajo agresivno vožnjo (na primer 

nepričakovani zastoji, hrup, vročina …), tako imenovani aktivirajoči dogodki, ki pa sami po 

sebi še ne sprožajo nezdravega negativnega čustva jeze in posledično disfunkcionalnega 

vedenja v obliki agresivne vožnje. Pomembno je, kako posameznik te okoljske dogodke 

interpretira, kako o njih sklepa in še pomembneje, kako jih oceni. Ti kognitivni procesi, ki jih 
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Beck opisuje kot avtomatske misli, Ellis kot prepričanja in Meichenbaum kot notranji govor 

(Beck 1976; Ellis in Dryden 1997; Meichenbaum 1977), posameznika vodijo k različnim 

odzivom v dani situaciji, agresivnemu ali defenzivnemu načinu vožnje (glej Sliko 9.2). 

Pomembno je poudariti, da se kot posledica sklepanja o dogodku in ovrednotenja le-tega lahko 

pojavi tudi samo tendenca k agresivni oziroma defenzivni vožnji, a do udejanjenja le-te ne 

pride. Prav tako je pomembno izpostaviti, da se posamezne situacije v cestnem prometu 

odvijejo tako hitro, da se posameznikom zdi, da čustva, kot posledice le-teh, nastopijo 

simultano z dogodkom, se pravi, da se svojega sklepanja in ovrednotenja dogodka niti ne 

zavedajo. 

Slika 9.2: ABC model agresivne vožnje 

 

Vir: prirejeno po Trower, Jones in Dryden (2016, 9) in Ellis in Dryden (1997, 52−54) 

Treba je ločiti med tako imenovanimi reprezentacijskimi kognicijami, kot so sheme, 

pripisovanja in avtomatske misli, poimenovanimi tudi »hladne« kognicije, in ocenami oziroma 

»vročimi« kognicijami88. Na čustva in vedenje imajo vpliv »vroče« kognicije oziroma ocene 

»hladnih« kognicij, to je posameznikove reprezentacije dogodkov v dani situaciji. »Hladne« 

                                                           
88 Termina »hladne« in »vroče« kognicije sta uvedla Abelson in Rosenberg z namenom razlikovanja 

med vedenjem (znanjem) in ocenjevanjem (David in Cramer 2010). 
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kognicije, dokler ostanejo neocenjene, so same po sebi nezadostne za produkcijo čustev (David 

in Cramer 2010).  

10 VPLIV NOTRANJEGA DIALOGA NA POJAV AGRESIVNE VOŽNJE 

 

Izhajajoč iz Ellisovega ABC modela in Beckovega kognitivnega modela aktivirajoči dogodki 

v cestnem prometu (cestni zastoj, časovna stiska, povečan hrup, temperatura …) sami po sebi 

še ne vplivajo na pojav nezdravih negativnih čustev in posledično tendence k agresivni vožnji 

in same agresivne vožnje. Negativna nezdrava čustva lahko nastanejo šele takrat, ko 

posameznik svoje sklepanje o dogodku disfunkcionalno ali iracionalno oceni. Posameznikova 

sklepanja namreč le nakazujejo, kaj je prav in kaj narobe. Šele ocena sklepanja o dogodku 

privede do posameznikove nenaklonjenosti dogodku. Zato prav sprememba disfunkcionalne 

ocene posameznikovega sklepanja o dogodku privede do bolj funkcionalnih čustvenih stanj in 

vedenjskih posledic. Ellis je izpostavil štiri tipe disfunkcionalnih negativnih ocen: (1) zahteve, 

(2) katastrofiziranje, (3) nizko frustracijsko toleranco in (4)  nesprejemanje sebe, drugih in 

življenja89. Vse naštete ocene imajo implicitno ali eksplicitno predpono »absolutno«, kar jih 

naredi še ekstremnejše in bolj rigidne (Ellis in Dryden 1997). Beck je negativne ocene 

poimenoval kognitivne distorzije oziroma miselne napake90. Tudi funkcija kognitivnih 

distorzij, kot sestavnega dela negativnih avtomatskih misli, je, da budijo disfunkcionalna 

čustvena stanja in vedenjske odzive (Beck 1976).  

Na posamezni tip disfunkcionalne negativne ocene se vežejo specifična vedenja oziroma 

tendence k tem vedenjem, ki so značilna tudi za agresivno vožnjo v cestnem prometu. 

Nezadovoljene iracionalne potrebe po udobju med drugim izzovejo povečano izražanje jeze, 

potrebe po kontroli izzovejo sovražno dominanten interpersonalni stil vedenja. Nizka 

frustracijska toleranca in katastrofiziranje zmanjšujeta kontrolo jeze in zvišujeta izražanje jeze. 

Za posameznike, ki ne sprejemajo sebe, drugih in življenja, je značilna defenzivnost do 

negativne povratne informacije, povečana potlačitev jeze in agresivno izražanje le-te. 

                                                           
89 Vsaka od teh disfunkcionalnih ocen ima svoje funkcionalno nasprotje oziroma racionalno alternativo: 

(1) možnost izbire, (2) relativno težavnost, (3) visoko frustracijsko toleranco in (4) sprejemanje sebe, 

drugih in življenja (Trower, Jones in Dryden 2016). 

 
90 Najpogostejše miselne napake so: (1) vse ali nič mišljenje, (2) pretirano posploševanje, (3) mentalni 

filter, (4) izključevanje pozitivnega, (5) prehitro sklepanje, (6) povečevanje in zmanjševanje, (7) 

postavljanje zahtev, (8) personaliziranje in (9) nizka frustracijska toleranca (Beck 2011). 
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Posamezniki, ki so nagnjeni k prekomernim kognitivnim distorzijam absolutnega in 

posplošenega ocenjevanja sebe in drugih, ne ocenjujejo posameznih vedenj, temveč osebnost 

kot celoto in ne dopuščajo možnosti, da so posameznikova vedenja spremenljiva. Za tovrstne 

posameznike je značilno, da tudi druge posameznike vidijo skladno s svojo negativno 

samooceno, če torej oni niso v redu, niso niti ostali (Szentagotai  in Jones 2010). 

Katastrofična prepričanja vodijo v ekstremne ocene situacij, posameznik negativne dogodke in 

situacije ocenjuje veliko bolj katastrofično od dejanskega stanja. Katastrofiziranje izhaja iz 

zahtev, kadar posameznik ne dobi tistega, za kar misli, da je upravičen, ocenjuje, da je to 

katastrofa (Dryden 2008). 

Prav tako tudi nizka frustracijska toleranca kot oblika posameznikovih prepričanj, da ne more 

prenesti posameznega dogodka ali okoliščin, spodbudi posameznika k notranjemu dialogu, ki 

situacijo opisuje kot neznosno in nevzdržno. Nizka frustracijska toleranca izhaja iz zahtev. Ko 

posameznik ne dobi tistega, za kar misli, da mu pripada, situacijo označi kot nevzdržno. Na 

drugi strani pa posameznik z visoko frustracijsko toleranco tovrstne situacije označuje kot 

težavne, vendar ne nevzdržne. Nizka frustracijska toleranca budi nezdravo negativno čustvo 

jeze. Tovrstna jeza je posledica posameznikove zaznave, da mu drugi posameznik/i namenoma 

onemogoča/jo pot do zastavljenega cilja. Zaznavi sledi še posameznikova ocena, da je takšno 

stanje nevzdržno. Nizka frustracijska toleranca vpliva tudi na procese samokontrole, ki med 

drugim vključuje sposobnost toleriranja izgub, kot je na primer odloženo zadovoljstvo91 

(Szentagotai  in Jones 2010). 

Ellsworth in Sherer navajata štiri kategorije ocenitvenega procesa posameznih dogodkov ali 

situacij: (1) ocena pomembnosti, (2) ocena posledic, (3) ocena shajanja in (4) normativni 

pomen. Ko posameznik ocenjuje pomembnost dogodka ali situacije, si v notranjem dialogu 

zastavlja vprašanja o tem, ali je dogodek nov, nenaden, znan, nepredvidljiv, prijeten ali 

neprijeten, ali ima na posameznika ali njegovo referenčno skupino direkten vpliv. Pri 

ocenjevanju posledic je za posameznika pomembno, ali le-te vplivajo na njegovo blagostanje 

in kratkoročne in dolgoročne cilje? Znotraj te kategorije ocenitvenega postopka se posameznik 

sprašuje, kdo je odgovoren za dogodek oziroma situacijo, ali je bilo ravnanje odgovornega 

nenamerno, kakšne so možnosti drugačnega razpleta dogodka, ali je posameznik pričakoval to, 

                                                           
91 Sposobnost odložiti zadovoljstvo se nanaša na posameznikovo zavestno in uspešno upiranje 

skušnjavam takojšnje zadovoljitve potreb.  
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kar se je zgodilo, je ta dogodek koristen za njegove osebne cilje in potrebe, ter kako nujno je 

posameznikovo ukrepanje v dani situaciji. Ocena shajanja predstavlja posameznikovo oceno, 

kako dobro se lahko prilagodi in shaja s posledicami dogodka. K oblikovanju te ocene 

pripomorejo vprašanja o zadostni meri kontrole nad situacijo in zadostni moči za uresničitev 

načrtovanih strategij. Normativni pomen je vezan na tako imenovane notranje standarde 

posameznika, torej na oceno skladnosti dogodka s posameznikovimi stališči in vrednotami, ter 

zunanje standarde, to je na oceno vpliva dogodka na posameznikov družbeni položaj in 

mišljenje okolice o posamezniku (Wranik in Scherer 2010). 

Kategorija subjektivne ocene pomembnosti dogodka je hkrati tudi prvi korak v procesu 

nastajanja čustev. V primeru, da posameznik dogodek oceni kot nepomemben, niti ne bo razvil 

nikakršnega čustva, vezanega na dogodek. Ker je ocenitveni proces zaporeden in dinamičen, 

bo posameznik v času ocenitvenega procesa lahko izkusil več različnih čustvenih stanj, vezanih 

na posamezne kategorije ocenitvenega procesa (Wranik in Scherer 2010). Ocenjevanje kot 

kognitivni proces se po večih ponovitvah avtomatizira in postane zelo hitro92. Bistveni razlog 

za avtomatizacijo je, da večina čustvenih dogodkov ali situacij vsebuje že zelo znane (naučene) 

scenarije, ki lahko izzovejo ogromno medsebojno povezanih ocen. Običajno se na zavedni ravni 

dogaja le ocena še neznane situacije ali dogodka, vse naslednje ocene iste ali zelo podobnih 

situacij in dogodkov pa se delno ali v celoti dogajajo na nezavedni ravni (Grandjean in Scherer 

2008). 

Čustvo jeze se pojavi, ko posameznik oceni, da je oviran na poti k zanj pomembnemu cilju in 

oviro oceni kot namerno ravnanje drugega posameznika. V tovrstnih situacijah posameznik 

lahko razvije zdravo ali nezdravo jezo. Nezdrava jeza je povezana z znatnim fiziološkim 

vzburjenjem, posameznik pogosto zazna zagon za delovanje. V tem pogledu je fiziološki odziv 

na čustvo nezdrave jeze zelo podoben fiziološkemu odzivu na anksioznost, kjer se sproža »boj 

ali beg« učinek, le da je za nezdravo jezo značilno sprožanje le »boj« učinka. Posamezniki, ki 

odkrito izražajo njihovo nezdravo jezo, poročajo, da se takrat počutijo močne in neustavljive. 

Posamezniki, ki potlačijo čustva nezdrave jeze, pa se počutijo onesposobljene in ujete v 

notranje bitke s samim seboj. Čustva nezdrave jeze pogosto spremljajo misli o prevaranosti, 

krivici in povračilnih ukrepih. V primeru jeze, usmerjene na drugega posameznika, se pojavi 

tendenca k vedenju ali vedenje, ki je agresivno, uničevalno ali kaznovalno (Trower, Jones in 

                                                           
92 Grandjean in Scherer sta v raziskavi o kognitivni zgradbi čustvenih procesov prikazala, da se 

posamezne ocene pojavijo že v 400 milisekundah po nastopu dražljaja (Grandjean in Scherer 2008). 
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Dryden 2016). Večina posameznikov se običajno prav na podlagi normativne ocene dogodka v 

času čustvovanja nezdrave jeze, usmerjene na druge posameznike, ne vede impulzivno, temveč 

se samoobvlada in tovrstno čustvovanje privede le do tendenc k agresivnemu vedenju 

(Grandjean in Scherer 2008). 

Odkrita vedenja, povezana z nezdravo jezo, so odvisna od tega, ali je čustvo aktivno ali pasivno 

izraženo ali pa potlačeno oziroma zatrto. Kadar je nezdrava jeza izražena aktivno, se le-ta izraža 

v obliki verbalne ali fizične agresivnosti. Motiv za tovrstno izražanje nezdrave jeze je lahko 

želja po dominaciji nad osebo, na katero smo jezni, ali pa gre preprosto le za sproščanje 

močnega čustvenega vzburjenja. Kljub temu, da odkrito agresivno vedenje kot posledica 

nezdrave jeze lahko pripomore k trenutnemu dobremu počutju in je lahko celo pozitivno 

podkrepljeno z malimi nagradami, tako vedenje v osnovi ostaja samouničujoče vedenje 

(Trower, Jones in Dryden 2016).  

Kadar je nezdrava jeza izražena na pasiven način93, so vedenja, ki izvirajo iz tega čustva, manj 

odkrita. Tovrstna vedenja so značilna za situacije, v katerih posameznik presodi, da bi bilo 

aktivno izražanje jeze nespametno početje. V primeru, ko ni na razpolago nobenega direktnega 

načina aktivnega ali pasivnega izražanja nezdrave jeze, posameznik to čustvo potlači oziroma 

zatre. Zatrtje čustva nezdrave jeze je pogosto povezano s čustvi sramu in krivde, ki posameznika 

onemogočajo pri aktivnem ali pasivnem izražanju nezdrave jeze nad posameznikom, na 

katerega je jezen. Zatrtje vodi k podaljšanju trajanja nezdravega čustva jeze, kar posledično 

lahko privede do tega, da posameznik to čustvo izrazi v okoljih ali situacijah, ki niso direktno 

povezana s prvotnim dražljajem, ki je bil povod za čustvo nezdrave jeze in v katerih ne 

zaznavajo čustev sramu in krivde. 

Na kognitivni ravni so za nastanek zdrave in nezdrave jeze pomembna sklepanja o dražljaju. 

Kadar dražljaj predstavlja posameznik, je običajno sklepanje, ki izzove čustvo nezdrave jeze, 

da je njegovo vedenje nespoštljivo. Kadar se posameznik znajde v situaciji, ki ni povezana z 

interpersonalnim odnosom, pa čustvo nezdrave jeze izzove njegovo sklepanje o nepoštenih 

pogojih94, v katerih se je znašel (Dryden 2012).  

                                                           
93 Pasivno izražanje nezdrave jeze je običajno verbalno. Gre za posredno zmanjševanje ugleda 

posameznika, na katerega smo jezni, z ogovarjanjem in zasmehovanjem.  

 
94 Pogosto posameznik lahko tovrstne nepoštene pogoje opisuje tudi kot namerno zaroto, usmerjeno 

proti njemu (Dryden 2012).  
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Za nastanek čustva nezdrave jeze mora sklepanju o posamezniku ali situaciji slediti še ocena 

posameznega od teh dveh dražljajev. Kadar kot dražljaj nastopa posameznik, se ocena nanaša 

na njegovo nespoštovanje pravil, ki so bila enostransko sprejeta s strani ocenjevalca in 

posamezniku nikdar niso bila predstavljena. Ko se v obliki dražljaja pojavlja situacija, se ocena 

nanaša na  nelogične zahteve, ki so neskladne z realnostjo, da se morajo pogoji posamezne 

situacije podrediti ocenjevalcu le-te, oziroma se določeni pogoji sploh ne bi smeli zgoditi. 

Kadar dražljaj za čustvo nezdrave jeze predstavlja posameznik samemu sebi, so prav tako v 

ospredju zahteve, vezane na posameznikovo znanje, vedenje in sposobnost napovedovanja 

prihodnosti (Trower, Jones in Dryden 2016).  

V nadaljevanju bomo opisane teoretične koncepte najprej teoretično operacionalizirali na 

primeru agresivne vožnje v cestnem prometu, v empiričnem delu pa operacionalizacijo 

podkrepili še z izsledki tako že opravljenih raziskav na tem področju kot tudi lastne raziskave. 

 

10.1 Operacionalizacija teoretičnih konceptov vpliva notranjega dialoga na agresivno 

vožnjo 

 

Nepričakovani prometni zastoj kot frustracija (Shinar 1998; Berkowitz 1993), aktivirajoči 

dogodek (Trower, Jones in Dryden 2016; Dryden in Ellis 1997) ali situacija (Allen, Anderson 

in Bushman 2010) je po definiciji agresivne vožnje (Shinar 1998; Tasca 2000) eden izmed 

dejavnikov, ki lahko vplivajo na pojav čustva jeze in posledično agresivne vožnje ali tendence 

k agresivni vožnji. Vendar ta pojav sam po sebi še ni zadosten. Ko posameznik naleti na 

nepričakovani prometni zastoj, ki predstavlja vzburjenje (Pover in Dalgleish 2010),  se pojavijo 

negativni občutki, ki vodijo do primitivne asociacijske reakcije (Berkowitz 1993). V okviru te 

reakcije se pojavi posameznikovo sklepanje o situaciji (Trower, Jones in Dryden 2016; Dryden 

in Ellis 1997) oziroma trenutno notranje stanje (Allen, Anderson in Bushman 2010), ki preko 

iracionalnih prepričanj (Dryden in Ellis 1997) lahko vpliva na pojav prvinske (rudimentarne) 

jeze (Berkowitz 1993). Sledijo misli višjega reda (Berkowitz 1993) ali ovrednotenje situacije 

(Trower, Jones in Dryden 2016; Dryden in Ellis 1997; Allen, Anderson in Bushman 2010). Če 

situacijo ovrednoti kot frustrirajočo blokado cilja (Lazarus 1991), v kateri nima zadostnih virov 

za shajanje (Allen, Anderson in Bushman 2010), se kot posledica (Trower, Jones in Dryden 

2016; Dryden in Ellis 1997; Berkowitz 1993) lahko pojavi čustvo jeze, ki privede do tendence, 

ali sami obliki disfunkcionalnega vedenja, ki je značilno za agresivno vožnjo. To je lahko 

vijuganje oziroma menjava pasov, nekooperativnost z udeleženci v prometu, ki morajo zaradi 
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voznih pogojev zamenjati vozni pas, objestno jemanje prednosti, nestrpno dolgotrajno zvočno 

ali svetlobno signaliziranje, žaljive geste, žaljivo izražanje (Tasca 2000). 

 

V tem procesu se pomembnost notranjega dialoga, kot  pomembnega sredstva samousmerjanja 

človeka (Bandura 1997; Brinthaupt in Dove 2013), pokaže v dveh segmentih. Prvič v okviru 

sklepanja o situaciji, ki lahko na podlagi negativnega notranjega dialoga, na način izražanja 

kognitivnih distorzij in iracionalnih prepričaj o situaciji, privede do tako imenovane prvinske 

oziroma rudimentarne jeze. In drugič v procesih pripisovanja vzročnosti in ovrednotenja 

situacije. V teh procesih posameznik išče namerne oziroma nenamerne vzroke za nastalo 

situacijo, jo vrednoti kot blokado na poti do zastavljenega cilja, kar vrednoti kot nevzdržno ali 

jo preveč posplošuje (glej Sliko 10.1). 

 

Slika 10.1: Prikaz vpliva notranjega dialoga na pojav agresivne vožnje 

 

 

 

Vir: prirejeno po Allen, Anderson in Bushman (2010,16); Pover in Dalgleish (2008, 86); Shinar 

(1998, 140); Trower, Jones in Dryden (2016, 9);Ellis in Dryden (1997, 52−54); Berkowitz 

(1993, 54) 

 

Seveda pa negativnemu notranjemu dialogu ne smemo in ne moremo kot edinemu pripisovati 

zaslug za nastanek negativnega nezdravega čustva jeze, ki lahko povzroči eno izmed oblik 

disfunkcionalnih vedenj, ki so značilna za agresivno vožnjo. Notranji dialog na ta pojav 

sovpliva še z drugimi dejavniki, katerih vpliv ni zanemarljiv in so bili tudi predstavljeni v naši 

doktorski disertaciji. Ima pa negativni notranji dialog pomemben vpliv na pojav agresivne 
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vožnje, kar smo predstavili v teoretičnem delu in bomo še podkrepili z izsledki raziskav, ki jih 

predstavljamo v empiričnem delu doktorske disertacije. 

 

11 MODEL PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI ZA ZMANJŠEVANJE 

AGRESIVNIH VEDENJ V ČASU VOŽNJE 

11.1 Programi preventivnih in rehabilitacijskih delavnic v Republiki Sloveniji 

V Republiki Sloveniji sta na podlagi 50., 51., 52. in 53. člena Zakona o voznikih določena 

dodatno usposabljanje voznikov začetnikov in dodatno usposabljanje za varno vožnjo za tiste 

voznike, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi 

kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, 

prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ali odklonitve 

preverjanja psihofizičnega stanja. Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko 

udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže štiri kazenske 

točke in s potrdilom o zaključeni udeležbi enkrat v dveh letih lahko zahteva izbris kazenskih 

točk iz skupne evidence izrečenih kazenskih točk. Vozniki, katerim je bilo izrečeno prenehanje 

veljavnosti vozniškega dovoljenja in so jim bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod 

vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ali 

odklonitve preverjanja psihofizičnega stanja, pa se morajo udeležiti tako imenovanih 

rehabilitacijskih programov, ki obsegajo edukacijske in psihosocialne delavnice (Zakon o 

voznikih 2016). 

Programe tovrstnih psihosocialnih delavnic konkretneje določata Pravilnik o programih 

dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa (2011) in 

Pravilnik o edukacijskih in psihosocialnih delavnicah (2011), izvaja pa jih Javna agencija 

Republike Slovenije za varnost prometa ali druga izbrana pooblaščena organizacija. 

V programih sta opredeljena število ur trajanja delavnic in njihova vsebina. Programi za 

dodatno usposabljanje voznikov začetnikov, ki jih lahko označimo za preventivne programe, 

obsegajo štiri pedagoške ure in vsebujejo vadbo varne vožnje ter skupinsko delavnico o varnosti 

cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa. Programi za 

dodatno usposabljanje za varno vožnjo za tiste voznike, ki jim je bilo izrečeno prenehanje 

veljavnosti vozniškega dovoljenja (edukacijske delavnice) in rehabilitacijski programi 
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(psihosocialne delavnice), ki jih lahko označimo za kurativne programe, pa obsegajo šest 

oziroma  sedemnajst pedagoških ur. Vsebinsko so psihosocialne in edukacijske delavnice 

orientirane predvsem na preprečevanje ponovitev vožnje pod vplivom alkohola ali drog. 

Psihosocialne delavnice potekajo kot skupinska srečanja, razen individualne obravnave na 

prvem in zadnjem srečanju, edukacijske delavnice pa so izvedene kot dve skupinski srečanji 

(Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev 

programa 2011; Pravilnik o edukacijskih in psihosocialnih delavnicah 2011).  

Program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov obsega poleg praktičnega dela tudi 

skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci 

prometa. Vsebina delavnice zajema: (1) pregled najpogostejših kršitev predpisov s strani 

voznikov začetnikov s prikazom njihovega pomena za varnost v prometu, (2) vpliv 

nezadostnega znanja in spretnosti na vožnjo, (3) razloge za nespoštovanje omejitev hitrosti in 

predstavitev posledic takšnega ravnanja, (4) vpliv alkohola, mamil in nekaterih zdravil na 

psihofizično stanje voznika in predstavitev posledic vožnje v neugodnem psihofizičnem stanju, 

(5) vpliv dejavnikov, ki odvračajo pozornost od vožnje (sopotniki, avtoradio, mobilni telefon, 

kajenje), in predstavitev posledic takšne vožnje,  (6) medsebojne odnose udeležencev v prometu 

in (7) posledice nepravilnih ravnanj udeležencev v cestnem prometu s poudarkom na posledicah 

prometnih nesreč (Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu 

usposabljanja izvajalcev programa 2011). 

Program edukacijskih delavnic predvideva za drugo skupinsko srečanje pogovor na temo 

preprečevanja ponovitve vožnje pod vplivom alkohola/drog in oblikovanje vedenjske namere. 

Temeljni cilji delavnice so: (1) iskanje možnih drugačnih načinov vedenja in ravnanja ter 

prednosti in slabosti, (2) predstavitev tehnik za preprečevanje vožnje pod vplivom 

alkohola/drog, (3) načrtovanje posameznikovega bodočega vedenja glede vožnje pod vplivom 

alkohola/drog ter spodbuda in (4) evalvacija izkušenj, pridobljenega znanja in vedenja ter 

celotnega programa (Pravilnik o edukacijskih in psihosocialnih delavnicah 2011). 

Psihosocialne delavnice v sklopu rehabilitacijskega programa so namenjene predvsem 

ozaveščanju o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, 

načrtovanju drugačnega vedenja v času vožnje in preprečevanju ponovitve vožnje pod vplivom 

alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi. Pomembnejše točke programa teh delavnic so: (1) 

sistematično opredeljevanje problema in umestitev v individualno situacijo, (2) akcijski načrt 

spremenjenega ravnanja, (3) samoocena problemov, povezanih z uživanjem alkohola in drugih 
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psihoaktivnih snovi, (4) vrednotenje atribucije za spremembo oziroma obvladovanje situacij, 

na katere je vezano uživanje alkohola oziroma drugih psihoaktivnih snovi in (5) konkretne 

vedenjske namere in načrtovanja vedenja v prihodnosti (Pravilnik o edukacijskih in 

psihosocialnih delavnicah 2011). 

V letu 2012 se je edukacijskih delavnic udeležilo 4000 voznikov, psihosocialnih pa 370. V prvi 

polovici leta 2013 se je edukacijskih delavnic moralo udeležiti že 3000 voznikov. Vendar so že 

v teh dveh letih izvajanja edukacijskih in psihosocialnih delavnic strokovnjaki, predvsem 

psihologi, začeli opozarjati, »da ni vse tako, kot bi moralo biti« (Simončič 2013). Zanimiv pa 

je tudi odziv udeležencev tovrstnih delavnic. V prvi vrsti se je treba zavedati, da je njihova 

udeležba neprostovoljna. Temu primerna so tudi vprašanja in izmenjava njihovih mnenj na 

spletnem forumu. Iz komentarjev je zaznati, da so tovrstne delavnice tako ali tako same sebi 

namen, iskanje možnosti, kako obveznost čim enostavneje opraviti, izražanje bojazni, da bodo 

v času delavnice morali ostati trezni, opravičevanje, da so bili na delavnice napoteni po krivici, 

in v veliko primerih tudi navajanje trditev, da svojega vedenja v času vožnje avtomobila ne 

nameravajo spremeniti (Slo-Tech forum 2016). 

Glede na pregled vsebin, tako program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov kot 

rehabilitacijski programi, ne vključujejo izobraževalnih vsebin, povezanih z agresivno vožnjo, 

kljub temu, da je trend tega pojava v svetovnem in slovenskem merilu v porastu. 

Rehabilitacijski programi se osredotočajo na zmanjševanje oziroma preprečevanje vožnje pod 

vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih substanc. Po našem mnenju bi lahko tudi tovrstno 

vožnjo umestili v kategorijo agresivne vožnje, saj je voznikova odločitev za vožnjo pod vplivom 

alkohola ali psihoaktivnih substanc namerna in povzroča povečano tveganje za nastanek 

prometne nesreče. Pomembno je tudi zavedanja dejstva, da uživanje alkohola do določene mere 

vpliva na povečanje agresivnega vedenja, kar so v svoji raziskavi dokazali95 tudi člani 

švedskega inštituta za družbene študije in norveškega inštituta za raziskavo alkohola in drog 

(Norstrӧm in Pape 2010). 

                                                           
95 Na to, kako bo uživanje alkohola vplivalo na pojav agresivnega vedenja, vpliva, kako se opita oseba 

spopada z jezo v treznem stanju. Študija temelji na podatkih splošne populacije mladih na Norveškem. 

Skoraj 3000 oseb so ocenjevali dvakrat: prvič v starosti 16 in 17 let ter drugič v starosti 21 in 22 let. 

Respondente so glede na stopnjo potlačene jeze razdelili v tri enako velike skupine. Med tistimi, pri 

katerih so ugotovili izjemno nagnjenje k potlačevanju jeze, so ugotovili 10-odstotno rast pitja do točke 

opitosti, to pa je spremljalo 5-odstotno povečanje nasilnosti. Takšne povezave niso odkrili pri ljudeh, ki 

so svojo jezo izražali sproti (Norstrӧm in Pape 2010).  



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

69 

 

Kazalo bi tako v kurativna kot preventivna izobraževanja voznikov umestiti tudi vsebine, 

povezane z zmanjševanjem disfunkcionalne vozniške jeze in posledično agresivne vožnje. Na 

podlagi pregledanih raziskav in dobrih praks iz tujine predlagamo model preventivnih 

aktivnosti za zmanjševanje agresivnih vedenj v času vožnje, ki temelji na tehnikah kognitivno- 

vedenjskega in racionalno-emotivno-vedenjskega svetovanja. 

11.2 Raziskave in dobre prakse iz tujine 

Disfunkcionalna vozniška jeza (angl. driving anger), kot vzrok agresivne vožnje, je 

konceptualizirna kot sindrom, za katerega so značilni čustveni (na primer jeza, bes), kognitivni 

(na primer povračilne in maščevalne misli, toge zahteve do sebe in drugih, nespodobno 

etiketiranje, sovražna atribucijska prepričanja), fiziološki (na primer hiter srčni utrip, splošna 

mišična napetost ali napetost v specifičnih delih telesa) in vedenjski (na primer kričanje na 

drugega voznika, nevarno prehitevanje) odzivi (Deffenbacher 2015). Ob tem je treba poudariti, 

da so vsi ti odzivi, čustveni, kognitivni, fiziološki in vedenjski, medsebojno povezani in 

medsebojno sovplivajo (glej Sliko 11.1). Sprememba enega odziva posledično torej vpliva na 

vse ostale odzive. Vendar so kognitivni odzivi v frustrirajoči situaciji običajno zelo hitri in celo 

avtomatski, zato se voznik pogosto ne zaveda vpliva teh dejavnikov, zazna le vpliv fizioloških, 

čustvenih in vedenjskih dejavnikov (Beck 1976; Beck 2011). 

 

Z vozniško jezo so povezane številne posledice (na primer poškodovanje samega sebe, drugih 

udeležencev, lastnine, kršitve zakonov, občutek izgube kontrole). Tovrstno jezo izzovejo 

zunanji (na primer nespodobne geste drugih voznikov, gost počasen promet, nepričakovane 

situacije) in notranji (na primer čustva, misli, mentalne slike, fizično počutje) dejavniki 

(Deffenbacher 2015). 

 

Zmanjševanje vozniške jeze lahko vpliva na veliko vidikov vozniške izkušnje. V prvi meri se 

vpliv zmanjševanja vozniške jeze pokaže na nivoju voznika. Veščine zmanjševanja jeze 

vplivajo na  pogostnost in intenzivnost jeze v času vožnje in manjšo verjetnost zapletanja v 

agresivna vedenja. 

 

Posledično postane vožnja udobnejša in prijetnejša, vpliva na voznikovo zaznavo, da kontrolira 

lastna čustva in vedenja. Prav tako se zmanjša verjetnost škodljivih posledic, kot so poškodbe, 
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zapletanje v prepire z drugimi vozniki. Zelo pomembno je tudi, da voznik, ki obvlada veščine 

zmanjševanja jeze, s tem vpliva tudi na svoje splošno počutje in zdravstveno stanje.  

 

Slika 11.1: Sovplivanje čustvenih, kognitivnih, fizioloških in vedenjskih odzivov 

 

Vir: prirejeno po Beck (2011, 30) 

 

Veščine zmanjševanja jeze pozitivno vplivajo tudi na sopotnike v vozilu. Izpostavljeni so 

manjši jezi, čustvenim izbruhom, zaznajo manj strahu zaradi voznikovih agresivnih ali tveganih 

reakcij, njihov odnos z voznikom v času vožnje je manj obremenjen (Deffenbacher 2015). 

 

Seveda pa z voznikovimi veščinami zmanjševanja jeze v času vožnje pridobi tudi okolica 

oziroma drugi vozniki. Tudi v tem primeru se zmanjša strah zaradi zaznavanja ali vpletenosti v 

tvegano vožnjo. Vsekakor pa se zmanjša tudi možnost njihove vpletenosti v prometno nesrečo, 

ki ima lahko za posledico lažje ali težje telesne poškodbe ali celo smrt.  

 

Učenje veščin zmanjševanja vozniške jeze temelji na kognitivnih in vedenjskih intervencah in 

sprostitvenih tehnikah. Ob zavedanju, da je ogromno situacij v cestnem prometu lahko dejansko 

nadležnih, je pomembno tudi zavedanje, da jih lahko voznik z notranjim dialogom ovrednoti za 

frustrirajoče. Običajno se to dogaja na nivoju kognitivnih distorzij: (1) katastrofiziranja (»To je 

grozno!«), (2) pretiranega posploševanja  (»Vedno je gneča na cesti!«), (3) etiketiranja 

(»Idiot!«), (4) zahtev (»Mora se mi umakniti!«), (5) maščevalnih mentalnih podob in notranjega 

dialoga (»Tega mi ne bi smel narediti! Povrnil mu bom, pa bo videl, kako všeč mu bo!«) in (6) 

prepričanja, ki podpirajo agresivno vedenje (»Zasluži si, da ga izrinem s ceste!«). Vrednotenje 

situacij na tovrsten način lahko sproža blaga negativna čustva, a lahko vodi do močne jeze in 

besa (Beck 1976; Deffenbacher 2015). Raziskave (Deffenbacher 2015; Kazemeini et al. 2013; 

Galovski et al. 2003) so pokazale, da kognitivne intervence in relaksacijske tehnike pomagajo 
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vozniku pri učenju manj katastrofalnega, posploševalnega, zahtevajočega, maščevalnega in 

agresivnega obravnavanja situacij. Spodbujajo jih k mirnejšemu, bolj realističnemu, 

problemsko naravnanemu, usmerjevalnemu  notranjemu dialogu. 

 

Raziskave (Deffenbacher et al. 2003b) kažejo, da se bolj jezni vozniki pogosteje vedenjsko 

agresivneje odzivajo na frustrirajoče in provokativne situacije v prometu kot ostali vozniki. 

Visoko jezni vozniki poročajo v povprečju o več kot dveh agresivnih vedenjih za volanom na 

dan, vozniki z nizko stopnjo jeze pa o povprečno polovici tovrstnega vedenja za volanom na 

dan96. V dveh mesecih so se vozniki z visoko stopnjo jeze tri- do štirikrat pogosteje zapletli v 

agresivna vedenja, kot so neprimerno verbalno izražanje, svetlobno in zvočno signaliziranje ter 

tesno zasledovanje drugega vozila kot ostali vozniki. Osemkrat pogosteje so poizkusili izriniti 

drugo vozilo s cestišča in dva- in polkrat pogosteje poškodovati drugo vozilo. Raziskovalci so 

na podlagi teh rezultatov ocenili, da so bili kar enajstkrat bolj izpostavljeni poškodbam kot 

ostali vozniki.  

 

Poleg kognitivnih intervenc in sprostitvenih tehnik so se za učinkovite izkazale tudi vedenjske 

intervence (Deffenbacher in Alcázar-Olán 2001). Vozniki, ki so bili deležni obravnave z 

vedenjskimi tehnikami, s pomočjo katerih so krepili funkcionalna vedenja v času vožnje, so 

izražali manj agresivnih vedenj v času vožnje in izboljšali veščine varne vožnje. 

11. 3 Model treninga vzorne vožnje 

Kljub empirično dokazani uspešnosti posameznih intervenc ocenjujemo, da je smiselneje 

predlagati kombinacijo vseh treh naštetih, ki se tudi v splošnih modelih kognitivno- 

vedenjskega in racionalno-emotivno-vedenjskega svetovanja logično prepletajo. Tako je za 

vedenjsko spremembo nesporno potrebno predhodno doseči spremembo notranjega dialoga. 

Sprostitvene tehnike pa ugodno vplivajo na pomirjanje posameznika pred ali med kognitivnimi 

in vedenjskimi intervencami. 

 

V nazivu programa se namerno izognemo terminu »delavnica« in predlagamo termin »trening«, 

konkretneje »Trening vzorne vožnje«. Pridevnik »vzoren« smo zelo premišljeno izbrali, saj po 

definiciji SSKJ »vzoren« pomeni nekdo, ki ima v veliki meri lastnosti, značilnosti, ki jih drugi 

                                                           
96 Pri voznikih z visoko stopnjo jeze je to v času 300 dni 609 agresivnih vedenj, pri voznikih z nizko 

stopnjo jeze pa »le« 162 (Deffenbacher et al. 2003b). 
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odobravajoče sprejema, želi posnemati (SSKJ). Iz definicije je razvidno, da so tovrstne lastnosti 

pozitivne. Termin »trening« pa označuje organizirano sistematično urjenje, ki se nanaša tako 

na kognitivne kot na vedenjske veščine (SSKJ). Torej posameznik z udeležbo in uspešnim 

zaključkom tovrstnega treninga ne le sistemačno izuri in posledično izboljša svojo kognitivno 

naravnanost in vedenja v času vožnje v bolj racionalna in funkcionala, temveč z vlogo modela 

prevzema zelo aktivno vlogo pri soustvarjanju varnosti v cestnem prometu. Ta premik iz 

relativno pasivnega udeleženca v preventivnih in rehabilitacijskih programih, ki po zaključku 

programa lahko začne postopoma opuščati pridobljena znanja in veščine, v aktivnega 

udeleženca in soustvarjalca, je smiseln z vsaj dveh vidikov. Vpliva na motivacijo za vkjučitev 

v tovrstni trening in s pomočjo pozitivnih ojačevalcev vedenja (ki jih bomo predstavili v 

nadaljevanju) krepi in vzdržuje naučena vedenja voznikov.  

 

Model »Treninga vzorne vožnje« je zasnovan na kombinaciji že obstoječih treningov varne 

vožnje, kjer se udeleženci učijo praktičnih veščin varne vožnje v cestnem prometu. Skratka se 

že obstoječemu modelu doda še skupinski ter individualni  trening kognitivnih in vedenjskih 

veščin, ki zmanjšujejo agresivno vožnjo, ter samostojno delo in ovrednotenje osvojenih veščin. 

Kvantitativno dodani del treninga obsega petnajst ur, od katerih se šest ur izvede skupinsko, 

devet individualno, v času treh mesecev (glej Sliko 11.2). 

 

Trening vzorne vožnje začnemo z motivacijskim intervjujem, kateremu sledi sedem enournih 

individualnih srečanj, vsak teden eno srečanje. V tretjem, petem in šestem tednu se posameznik 

vključi še v dvourna skupinska srečanja. V osmem tednu se proces strnjenih zaporednih srečanj 

zaključi z enournim srečanjem, ki je namenjeno ovrednotenju napredka naučenih kognitivnih 

in vedenjskih veščin. V dvanajstem tednu, en mesec po končanem treningu, sledi še enourno 

tako imenovano spremljevalno srečanje. 

 

Motivacijski intervju uporabimo v začetnem srečanju z namenom pomagati klientu poiskati in 

utrditi notranjo motivacijo za nadaljnje obiskovanje svetovalnih srečanj, spremembo in 

sooblikovanje cilja svetovalnih srečanj. Glavne značilnosti motivacijskega intervjuja so 

sodelovalnost, evokacija in poudarjanje klientove avtonomnosti, pri čemer se sodelovalnost 

nanaša na gradnjo in ohranjanje zaupnega in sproščenega (delovnega) odnosa med klientom in 

svetovalcem. Gre za soustvarjenje odnosa, ki bo spodbujal klienta v procesu k spremembi. 

Evokacija kot spominska oživitev se nanaša na priklic notranjih virov klienta. Tu gre za 

predpostavko, da klient notranje vire za spremembo že ima. Avtonomija pa se nanaša na 
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poudarjanje klientove možnosti za izbiro in odgovornosti za spremembo (Miller in Rollnick 

2002). 

 

Slika 11.2: Časovna struktura treninga vzorne vožnje 

 

 

 

Vir: Rakovec, lastna razikava (2018) 

 

Prvo individualno srečanje je namenjeno predvsem psihoedukaciji o funkcijah in vrstah 

notranjega dialoga ter o njegovem sovplivanju na čustvovanje in vedenje. V tem srečanju klient 

izpolni samoocenitveni vprašalnik97 o lastnih načinih vedenja v času vožnje. Kot zadolžitev 

med srečanji se predlaga kognitivna naloga zaznavanja in zavedanja notranjega dialoga v 

različnih prostorskih in časovnih okvirih. 

 

V tretjem tednu sledi drugo individualno srečanje, zanj specifična aktivnost je izpolnjevanje 

samoocenitvenega vprašalnika »Lestvica notranjega dialoga« (angl. Self-Talk Scale, STS). V 

tem tednu je predvideno tudi prvo od treh skupinskih srečanj. Skupinska srečanja so namenjena 

                                                           
97 Kot izhodišče predlagamo vprašalnik »Vpliv notranjega dialoga na način vožnje voznikov v cestnem 

prometu«, ki smo ga razvili za potrebe raziskave v okviru doktorske disertacije, katerega se smiselno 

prilagodi v sodelovanju z drugimi strokovnjaki s področja psihologije in prometne varnosti. 
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predvsem izmenjavi mnenj in izkušenj med udeleženci, poglabljanju pridobljenih znanj in 

zmanjševanju disfunkcionalnih vedenjskih odzivov na frustrirajoče dogodke v obliki iger vlog. 

 

V vseh ostalih individualnih in skupinskih srečanjih klient in svetovalec raziskujeta in se učita 

kognitivnih in vedenjskih tehnik, prilagojenih za prepoznavanje negativnega iracionalnega 

notranjega dialoga, negativnih nezdravih čustev in disfunkcionalnih vedenj, značilnih za 

agresivno vožnjo, in učenju pozitivnega racionalnega notranjega dialoga in prilagojenih 

funkcionalnih vedenjskih odzivov. 

 

Svetovalec lahko vključuje v proces kognitivne tehnike, kot so: (1) zaznavanje lastnih 

kognitivnih distorzij in iskanje alternativnih racionalnih oblik notranjega dialoga, (2) učenje 

sprejemanja, tolerance in realističnih pričakovanj, (3) iskanje humornih razlag frustrirajočih 

dogodkov, (4) preusmerjanje pozornosti, (5) kognitivno distanciranje od frustracije, (6) 

kontrola notranjega dialoga, (7) učenje reševanja problemov in (8) samoinštrukcije oziroma 

učenje pozitivnega samousmerjevalnega notranjega dialoga. Le-te pa kombinira z vedenjskimi 

tehnikami: (1) tehnika premora – »time out«, (2) izogibanje prepoznanim dražljajem, ki budijo 

agresivno vedenje, (3) opuščanje motilcev pozornosti, (4) samo-nagrajevanje za umirjeno in 

vzorno vožnjo, (5) tehnika oblikovanja novih vedenj, (6) tehnika načrtovanja aktivnosti 

upravljanja s časom in (7) tehnika modeliranja.  

 

Predstavljenih je le nekaj osnovnih tehnik, ki so bile v stošestih metaanalizah (Hofmann et al. 

2012) prepoznane kot učinkovite za spreminjanje iracionalnih kognicij in disfunkcionalnih 

vedenj. Razumljivo je, da se vse naštete in druge tehnike prilagajajo kognitivnim sposobnostim 

klienta in se, tako kot vedenjske, uvajajo z njegovim soglasjem. Tem tehnikam je smiselno 

priključiti še sprostitvene tehnike in tehnike vodene imaginacije. Raziskave (Deffenbacher 

2015; Kazemeini et al. 2013) podobnih intervencij v tujini so pokazale, da čuječnost (angl. 

Mindfulness) spodbudno vpliva na zmanjševanje jeze in posledičnih agresivnih vedenj v času 

vožnje. Tehnika vodene imaginacije pa klientu med drugim omogoča domišljijsko opazovanje 

želenega ciljnega stanja in učenje korakov, ki bodo potrebni za dosego le-tega. 

 

V predzadnjem individualnem srečanju, v osmem tednu, klient in svetovalec ovrednotita 

celoten proces treninga vzorne vožnje, klientovo oziroma voznikovo usposobljenost za 
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nadaljnje samostojno delo na sebi in obvladovanje frustrirajočih situacij98. Spremljevalno 

srečanje je namenjeno spremljanju voznikovega napredka. V ta namen voznik ponovno izpolni 

oba samoocenitvena vprašalnika in v polstrukturiranem intervjuju opiše svoje kognitivne in 

vedenjske procese v času vožnje v zadnjem mesecu. Namen individualnega dela med srečanji 

je predvsem (postopno) izpostavljanje frustrirajočim situacijam v prometu, zaznavanje 

neprilagojenih odzivov, uvajanje prilagojenih in prepoznavanje učinkov tovrstnega početja. 

Torej gre za izkustveno učenje novih vedenj in odzivov, ki so v nadaljevanju predmet pogovora 

v individualnih in skupinskih srečanjih. 

 

Kljub v tujini že prepoznani učinkovitosti tovrstnih intervenc za večanje varnosti v 

cestnopromentnem okolju se v prvi vrsti verjetno poraja vprašanje o stroškovni vzdržnosti 

predlaganega modela. 

 

Glede na poročilo »Vrednotenje družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč na cestah«, 

ki ga je pripravila Direkcija Republike Slovenije za ceste v okviru Ministrstva za infrastrukturo, 

so skupni stroški prometnih nesreč v Sloveniji v letu 2012 znašali 2,1 % bruto domačega 

proizvoda, to je približno 1,3 milijarde evrov. Ti stroški vključujejo stroške v zvezi z 

udeleženci, kamor med drugim sodijo stroški reševanja in zdravljenja udeležencev ter stroški 

delodajalcev. V primeru smrti v prometni nesreči znašajo stroški na udeleženca 1,6 milijona 

evrov in so devetkrat večji od stroškov hudo poškodovanega udeleženca v prometni nesreči. V 

skupne družbenoekonomske stroške prometnih nesreč spadajo tudi stroški v zvezi z nesrečami, 

kamor sodijo stroški zastojev, zavarovalne administracije in materialne škode (Slovenija. 

Ministrstvo za infrastrukturo 2014).  

 

Tabela 11.1: Ocenjeni družbenoekonomski stroški prometne nesreče 

 

Samo materialna škoda Lahka poškodba Težka poškodba Smrt 

5.231,00 EUR 27.868,00 EUR 193.689,00 EUR 1.601.335,00 EUR 

 

Vir: Slovenija. Ministrstvo za infrastrukturo (2014, 26). 

 

                                                           
98 Klient oziroma voznik postane sam sebi svetovalec oziroma trener. 
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Primerjalno z oceno družbenoekonomskih stroškov prometne nesreče stroški izvedbe treninga 

vzorne vožnje znašajo 480,00 evrov na udeleženca treninga. Upoštevati je treba še spremljajoče 

stroške prostorov, administracije in podobnih. Vendar se ti stroški ne izkažejo kot dodatni v 

primeru koriščenja ustreznih obstoječih prostorov in administrativnega osebja. 

 

Dodatne zagonske stroške predstavljajo vzpostavitev oziroma prilagoditev enotnega 

informacijskega sistema, promocija in koordiniranje projekta, vendar se koordiniranje lahko 

priključi že obstoječemu koordiniranju preventivnih in rehabilitacijskih programov. 

 

V okviru rehabilitacijskih programov bi bil trening vzorne vožnje plačljiv s strani udeleženca, 

v okviru preventivnih programov pa brezplačen. Brezplačna udeležba bi služila kot zunanja 

motivacija ohranjanja vzornega načina vožnje, ob predhodni seznanitvi udeleženca, da je v času 

treh let od zaključka treninga v primeru, da je v skladu z določili Zakona o pravilih cestnega 

prometa prepoznan za namernega povzročitelja prometne nesreče, dolžan povrniti trikratnik 

cene treninga. 

 

Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo je bilo v januarju 2017 veljavnih 1.392.410 vozniških 

dovoljenj, od tega 1.347.637 »B kategorije«, torej za vožnjo osebnega avtomobila. Ob 

predpostavki, da bi se v trening vzorne vožnje vključilo 10 % zainteresiranih voznic in 

voznikov, bi v petih letih trajanja programa letno v trening lahko vključili 26.953 voznic in 

voznikov. Strošek programa na letni ravni bi tako znašal 12.937.440,00 evrov, kar znese slabih 

10 % ocenjenih družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč v letu 2012.  

 

Prikazane številke so zgolj ilustrativne narave, a vseeno pokažejo, da bi z zanemarljivim 

finančnim vložkom glede na celoten strošek prometnih nesreč družbenoekonomske stroške 

prometnih nesreč z uvedbo tovrstnega treninga lahko občutno zmanjšali in pripomogli k večji 

varnosti v cestnem prometu. 

 

Zavedamo se, da učinki tovrstnega treninga na varnost v cestnem prometu v našem prostoru 

trenutno niso empirično preverljivi, obstajajo pa obetajoči izsledki znanstvenih raziskav iz 

tujine (Galovski in Blanchart 2004). Zato predlagamo, da bi v prvi fazi izvedli le pilotski 

projekt, na podlagi pridobljenih rezultatov pa bi se strokovna javnost in odločevalci lahko 

opredelili o smiselnosti vpeljave modela treninga vzorne vožnje na nacionalnem nivoju. 
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V pilotski projekt bi veljalo vključiti skupino štirideset voznikov, ki bi pred vključitvijo v 

trening izpolnili samoocenitvene vprašalnike o lastnem notranjem dialogu in načinih vedenj v 

času vožnje. V naslednjih dvanajstih tednih bi udeleženci pilotskega projekta v okviru treninga 

izvajali vse aktivnosti, predvidene v modelu, in naučeno znanje preizkušali v praksi, v 

vsakodnevni vožnji avtomobila. V zadnjem individualnem srečanju bi udeležence ponovno 

povabili k izpolnjevanju samoocenitvenih vprašalnikov in primerjali rezultate pred in po 

treningu. Udeleženci bi bili razdeljeni v dve skupini, eksperimentalno in kontrolno, pri čemer 

bi udeleženci kontrolne skupine sodelovali le pri začetni in končni samooceni notranjega 

dialoga in načinov vedenja v času vožnje, ne bi pa bili vključeni v sam trening. Na takšen način 

bi s pomočjo kontrolne skupine še dodatno ugotavljali, ali obstajajo učinki treninga na notranji 

dialog in vedenja v času vožnje. Vse sodelujoče bi povabili še k udeležbi v polstrukturiranem 

intervjuju, s čimer bi nam lahko še bolj poglobljeno opisali svoje videnje procesa učenja in 

morebitnih sprememb v notranjem dialogu ter vedenju, kot posledicah udeležbe na treningu 

vzorne vožnje. 

 

12 SKLEP 

 

 

V teoretičnem delu doktorske disertacije smo opisali konstrukt agresivne vožnje kot eno izmed 

oblik tveganega oziroma nevarnega vedenja voznikov, ki močno poveča tveganje za nastanek 

prometne nesreče. Agresivna vožnja je ena izmed oblik agresivnega vedenja, na katero vpliva 

agresivnost kot predispozicija za tovrstno vedenje. Agresivna vožnja je potemtakem 

manifestacija agresivnosti, kot težnje posameznika, da nekomu povzroči škodo ali pa pridobi 

določen nadrejeni status. Tako lahko skladno z Berkowitzovo (1993, 3) definicijo agresije 

agresivno vožnjo opišemo kot obliko vedenja z namenom škodovati ali poškodovati drugo živo 

bitje, ki tovrstni obliki vedenja nasprotuje. Teorije agresivnosti evolucijsko izpostavljajo 

različne vzroke za nastanek agresivnega vedenja, od začetnih zgolj bioloških, do modernejših, 

kompleksnejših, ki kot vzrok agresivnega vedenja izpostavijo bio-psiho-socialne dejavnike. 

Prav splošni model agresivnosti (Lindsay in Anderson 2000) v okviru proksimalnih vzrokov in 

posledic agresivnega vedenja, poleg bioloških in okoljskih dejavnikov, izpostavi tudi 

kognitivne dejavnike vpliva. Pomen kognitivnih dejavnikov na pojav določenih oblik vedenja 

v svojem ABC modelu izpostavi tudi Ellis, ki kot bistven element posameznikovega odzivanja 

na dogodke iz okolja izpostavi ovrednotenje le-teh.  
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V kognitivnih procesih zavzema pomembno vlogo notranji dialog kot brezglasni mentalni 

govor s samim seboj. Kot tak ima notranji dialog pomembno vlogo v priklicih, aktivaciji in 

usmerjanju ciljno naravnanega vedenja ter je med drugim pomembno sredstvo samousmerjanja 

človeka (Bandura 1997). V procesu samousmerjanja notranji dialog vpliva na vse tri faze, 

ovrednotenje, izbiranje in delovanje. Že v fazi ovrednotenja dogodka posameznik z notranjim 

dialogom konstruira realnost. V fazi izbire notranji dialog odigra pomembno funkcijo predvsem 

v nedeterminiranem družbenem okolju, kjer pride svobodna volja bolj do izraza. Tovrstne 

samoinštrukcije posledično vplivajo na posameznikovo vsakodnevno vedenje, ki je v dani 

situaciji lahko bolj ali manj agresivno. 

 

V nadaljevanju, v empiričnem delu, bomo s pomočjo rezultatov lastne raziskave in rezultatov 

tujih raziskav skušali odgovoriti na vprašanje, kako sta povezana notranji dialog in agresivna 

vožnja in v kakšni meri notranji dialog vpliva na agresivno vožnjo avtomobila. 

 

II EMPIRIČNI DEL 

 

13 PREGLED OBSTOJEČIH RAZISKAV O AGRESIVNI VOŽNJI 

 

 

Prvo večjo raziskavo o agresivni vožnji je v Veliki Britaniji leta 1995 izvedla »The Automobile 

Association«, ki je k sodelovanju v raziskavi povabila 526 voznic in voznikov osebnih 

avtomobilov. Izsledki raziskave kažejo, da je kar 88 % vprašanih v zadnjih 12 mesecih pri 

ostalih udeležencih v cestnem prometu zaznalo vsaj eno izmed oblik vedenj, ki so značilna za 

agresivno vožnjo. Največjo mero tovrstnih vedenj so vprašani zaznali na glavnih cestah (46 %) 

in na avtocestah (26 %). 62 % vprašanih je bilo deležnih tesnega zasledovanja s strani drugega 

voznika, 59 % nestrpnega svetlobnega signaliziranja, 48 % žaljivih gest, 21 % 

nekooperativnosti drugih voznikov v situacijah, ko so morali zaradi voznih pogojev zamenjati 

vozni pas, 16 % žaljivega besednega izražanja in 1 % fizičnega napada. V zaznavanju tovrstnih 

vedenj so bili v ospredju moški, ki so bili žaljivih gest deležni v 52 %, ženske v 42 %, žaljivega 

besednega izražanja je bilo deležnih 19 % moških in 10 % žensk, nekooperativnosti pa 24 % 

moških in 17 % žensk (AAA Foundation for Traffic Safety 1997). 
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Graf 13.1: Primerjava odstotka zaznanih in izvajanih vedenj agresivne vožnje 

 

 

Vir: prirejeno po AAA Foundation for Traffic Safety (1997, 24−25) 

 

Vzporedno s temi izsledki pa je zanimiv podatek, da je le 6 % vprašanih priznalo, da so tudi 

sami v zadnjih 12 mesecih tesno zasledovali drugo vozilo, 45 % vprašanih je nestrpno svetlobno 

signaliziralo drugim voznikom, 22 % jih je izražalo žaljive geste, le 5 % jih je bilo 

nekooperativnih z drugimi vozniki, 12 % se jih je posluževalo žaljivega besednega izražanja, 

fizičnega napada se ni poslužil nihče od vprašanih. 40 % vprašanih ni izvajalo nobenega od 

vedenj, značilnih za agresivno vožnjo, a le 12 % jih tovrstnih vedenj ni zaznalo pri ostalih 

udeležencih v cestnem prometu. Tudi pri izvajanju agresivnih vedenj v cestnem prometu so bili 

v ospredju moški s 64 %, ženske so tovrstna vedenja izvajale v 54 % primerov (AAA 

Foundation for Traffic Safety 1997). 

 

Od novembra 2002 do januarja 2003 sta pod okriljem EOS Gallup Europe dve nevladni 

organizaciji »Responsible Young Drivers« in »Secura Forum« izvedli raziskavo z naslovom 

»Agresivno vedenje za volanom«. V raziskavi, ki je potekala preko telefona ali osebnega stika, 

je sodelovalo 13.673 voznic in voznikov osebnih avtomobilov iz triindvajsetih držav99, ki so 

                                                           
99 V raziskavi so sodelovale državljanke in državljani petnajstih držav EU-ja: Belgije, Danske, Nemčije, 

Grčije, Španije, Finske, Francije, Irske, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Avstrije, Portugalske, 

Švedske, Velike Britanije, Češke, Cipra, Slovenije, Argentine, Rusije, Japonske, Avstralije in Združenih 

držav Amerike (EOS Gallup Europe 2003, 3).  
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imeli veljavno vozniško dovoljenje in so v preteklem letu vozili osebni avtomobil (EOS Gallup 

Europe 2003).  

 

V okviru raziskave so udeleženci izražali svoje ne/strinjanje s posameznimi trditvami, ki so se 

nanašale na zaznavanje in izvajanje vedenj, povezanih z agresivno vožnjo. Že pri trditvi »Kot 

voznika me občasno močno vznemiri drug voznik« so se pokazale precejšnje razlike med 

vozniki iz posameznih držav. V največji meri se s to trditvijo strinjajo vozniki iz Rusije (86 %), 

v najmanjši meri belgijski vozniki (55 %), slovenski vozniki so s 60 % strinjanja močno pod 

povprečjem voznikov iz petnajstih evropskih držav, ki so sodelovali v raziskavi in se s to 

trditvijo v povprečju strinjajo v 79 %. V desetih državah se več kot tri četrtine vprašanih 

voznikov strinja, da jih drugi vozniki občasno močno vznemirjajo, več kot polovica vprašanih 

pa se s to trditvijo strinja v kar dvaindvajsetih državah od triindvajsetih, zajetih v vzorec 

raziskave (EOS Gallup Europe 2003, 6). 

 

Medtem ko med spoloma ni bistvenih razlik, se je največja razlika v strinjanju s trditvijo »Kot 

voznika me občasno močno vznemiri drug voznik« pokazala v različnih starostnih skupinah. 

Največ vznemirjenja je zaznati med pripadniki starostne skupine od 18 do 24 let – 86 %, 

najmanj v starostni skupini 55 let in več – 76% (EOS Gallup Europe 2003, 10). Iz navedenega 

lahko sklepamo, da se torej: (1) s starostjo voznikov viša tudi njihov prag tolerance ali (2) 

zmanjšuje njihova pozornost. 

 

Za bolj vznemirjene (86 %) so se opisali vozniki, ki so tudi sami izvajali katero izmed vedenj, 

značilnih za agresivno vožnjo, v nasprotju s tistimi, ki tovrstnih vedenj niso izvajali (71 %). Na 

višje vznemirjenje je vplivalo tudi, ali so bili vozniki v preteklosti udeleženi v prometni nesreči, 

ti so prepoznali vznemirjenje v 83 %, vozniki, ki še niso doživeli prometne nesreče, pa v 78 % 

(EOS Gallup Europe 2003, 11). Vzrok za višje zaznavanje vznemirjenja s strani drugih 

voznikov med agresivnejšimi vozniki je lahko prav njihov agresiven način vožnje, ki pri drugih 

voznikih izzove vedenja, katera agresivni vozniki ocenjujejo kot vznemirjajoča. Eden izmed 

razlogov za večje zaznavanje vznemirjenja pri tistih voznikih, ki so bili v preteklosti udeleženi 

v prometni nesreči, pa je lahko večja pozornost za dogajanje v cestnem prometu na podlagi  

preteklih izkušenj100. 

                                                           
100 Do podobnih izsledkov o večji pozornosti na dogajanje v cestnem prometu na podlagi negativnih 

preteklih izkušenj smo prišli tudi na podlagi lastne raziskave, ki jo predstavljamo v nadaljevanju 

doktorske disertacije. 
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Za najbolj vznemirjajoč dogodek v cestnem prometu se je med voznicami in vozniki EU 15101 

in Slovenije izkazala vožnja z dolgimi lučmi v bližini drugega vozila, menjava voznega pasu 

brez vključenega smernika, prehitevanje po odstavnem pasu, zapuščanje prehitevalnega pasu v 

zadnjem trenutku pred zapustitvijo avtoceste in prerivanje v ospredje kolone … (glej Tabelo 

13.1). 

 

Tabela 13.1: Dogodki v cestnem prometu, ki najbolj vznemirjajo voznike 

 

Dogodek EU 15102 Slovenija103 

Zapuščanje prehitevalnega pasu tik preden zapusti avtocesto. 58 % 54 % 

Prehitevanje po odstavnem pasu. 55 % 56 % 

Vožnja po levem pasu, ko je prost desni vozni pas. 42 % 36 % 

Prehitevanje, ko vozim 140 km/h. 19 % 19 % 

Parkiranje vozila čez dve parkirni mesti. 48 % 78 % 

Menjava voznega pasu brez uporabe smernika. 58 % 70 % 

Počasno speljevanje v križiščih. 19 % 43 % 

Vožnja z dolgimi lučmi, ko je v bližini drugo vozilo. 67 % 74 % 

Uporaba mobilnega telefona. 50 % 35 % 

Prerivanje v ospredje kolone. 59 % 51 % 

Neodločna vožnja. 24 % 56  % 

Svetlobno signaliziranje. 31 % 41 % 

Vožnja po sredini cestišča na cesti brez talnih oznak. 41 % 46 % 

Ohranjanje prevelike razdalje do naslednjega vozila. 15 % 24 % 

 

Vir: prirejeno po EOS Gallup Europe (2003, 46−89) 

 

                                                           

 
101 EU 15: Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, Finska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, 

Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Švedska, Velika Britanija. 

 
102 Pri ocenjevanju strinjanja s trditvami je sodelovalo 9273 voznic in voznikov. 

 
103 Pri ocenjevanju strinjanja s trditvami je sodelovalo 766 voznic in voznikov. 
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Odgovori na trditev »V zadnjih dvanajstih mesecih sem bil deležen agresivnega vedenja drugih 

voznikov« se precej razlikujejo glede na različne kontinente, iz katerih prihajajo vozniki. 

Največje strinjanje s to trdivijo je med vozniki iz Združenih držav Amerike (66 %), Rusije (65 

%), Avstralije (51 %). Povprečje držav na območju EU-ja je 48 %, pri čemer močno navzgor 

izstopa Avstrija (71 %), Slovenija je z 38 % zopet pod povprečjem, najnižji delež strinjanja s 

to trditvijo pa je med vozniki iz Japonske (26 %) in Švedske (23 %) (EOS Gallup Europe 2003, 

13−14). Na prikazane razlike v rezultatih lahko vplivajo kulturne razlike, ki lahko vplivajo tako 

na zaznavo agresivnega vedenja kot na stil vožnje, kajti kar je v neki državi sprejeto kot 

sprejemljiv način vožnje, ni nujno tako tudi v drugi državi. 

 

Izsledki raziskave kažejo, da je zaznavanje vznemirjenja do neke mere povezano z izkušnjami 

v cestnoprometnem okolju v preteklih dvanajstih mesecih. 53 % vprašanih iz petnajstih držav 

članic EU-ja, ki so trdili, da so bili občasno vznemirjeni s strani drugih voznikov, je bilo 

dejansko izpostavljenih agresivnemu vedenju drugih voznikov (glej Tabelo 13.2). Takšno 

izkušnjo pa je imelo tudi 32 % voznikov, ki vznemirjenja niso zaznali (EOS Gallup Europe 

2003, 13). 

 

Tabela 13.2: Povezava med zaznavo vznemirjenja in izkušnjo agresivnega vedenja 

 

EU 15: Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, 

Finska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, 

Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Švedska, 

Velika Britanija 

 »Kot voznika me občasno 

močno vznemiri drug voznik« 

»V zadnjih dvanajstih mesecih sem bil 

deležen agresivnega vedenja drugih 

voznikov« 

 Se strinjam Se ne strinjam 

Se strinjam 53 % 32 % 

Se ne strinjam 47 % 68 % 

 

Vir: prirejeno po EOS Gallup Europe (2003, 14) 

 

Vendar ti izsledki raziskave kažejo tudi, da situacija sama po sebi kot dražljaj še ni zadostna za 

spremembo čustvenega stanja posameznika. Skladno s teorijo ovrednotenja (Pover in Dalgleish 

2008; Lazarus 1991) in ABC modelom (Ellis in Dryden 1997) je za spremembo čustvenega 

stanja potrebno še posameznikovo ovrednotenje  
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situacije kot vznemirjajoče. Kljub temu, da je imelo 32 % voznikov  izkušnjo z agresivnim 

vedenjem drugih voznikov, tega ni zaznalo kot vznemirjenje.   

 

Ne glede na to, ali so vprašani zaznali vznemirjenje ali ne, in ali so bili deležni agresivnega 

vedenja drugih voznikov ali ne, pa se večina vprašanih strinja s trditvijo, da se je agresivnost 

voznikov v zadnjih nekaj letih povečala. Povečano agresivnost v petnajstih državah EU-ja v 

povprečju zaznava 75 % voznic in voznikov. Pri tem je pomembno omeniti, da ni razlik med 

spoloma, so pa opazne razlike med starostnimi skupinami. Najmlajši vozniki v povprečju 

najmanj zaznavajo povečanje agresivnosti med vozniki (64 %), najstarejši, s 55 in več leti, pa 

najbolj z 78 %. V Sloveniji se s trditvijo, da se je agresivnost voznikov v zadnjih nekaj letih 

povečala, strinja 62 % vprašanih (EOS Gallup Europe 2003, 20). 

 

Na tem mestu je zanimivo primerjati rezultate vprašanih v Veliki Britaniji. V raziskavi, ki jo je 

izvedla »The Automobile Association«, na vzorcu 526 voznic in voznikov osebnih 

avtomobilov, se je 62 % vprašanih strinjalo, da agresivnost med vozniki narašča (AAA 

Foundation for Traffic Safety 1997). Sedem let kasneje je v raziskavi »Agresivno vedenje za 

volanom« od 706 voznic in voznikov iz Velike Britanije kar 88 % odgovorilo, da se je 

agresivnost voznikov v zadnjih nekaj letih povečala (EOS Gallup Europe 2003, 20). Kljub 

temu, da podatki niso popolnoma primerljivi med seboj, jih lahko z neko mero previdnosti 

uporabimo kot še en dokaz za višanje trenda zaznavanja agresivne vožnje, kot tudi trenda 

višanja same agresivne vožnje. 

 

Podobno sliko kažejo tudi primerjave podatkov med državami, ki so v raziskavi »Agresivno 

vedenje za volanom« sodelovale že leta 1999. V štirih letih je trend upadanja zaznave povečane 

agresivnosti zaznati le v treh izmed 12 sodelujočih držav (glej Tabelo 13.3), a se tudi v teh 

državah trend upadanja giblje med 1 in 2 odstotkoma (EOS Gallup Europe 2003, 25). 
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Tabela 13.3: Trend rasti strinjajanja s trditvijo, da se je agresivnost voznikov v zadnjih nekaj 

letih povečala 

 

Agresivnost voznikov se je v zadnjih nekaj letih povečala. 

- Strinjam se - 

 nov/dec 1999 dec 2002/jan 2003 Trend 

Portugalska 68 % 82 % + 14 % 

Finska 50 % 61 % + 11 % 

Avstrija 62 % 71 % + 9 % 

Irska 71 % 79 % + 8 % 

Velika Britanija 81 % 88 % + 7 % 

Grčija 75 % 81 % + 6 % 

Belgija 78 % 81 % + 3 % 

Francija 72 % 75 % + 3 % 

Nizozemska 83 % 84 % + 1 % 

Španija 65 % 64 % - 1 % 

Nemčija 75 % 73 %  - 2 % 

Luksemburg 80 % 78 % - 2 % 

 

Vir: EOS Gallup Europe (2003, 25) 

 

Glede na to, da je v državah EU 15104 in v Sloveniji zaznalo vznemirjenje kar 79 % oziroma 60 

% vprašanih, da 48 % voznikov iz EU 15 in 38 % voznikov iz Slovenije meni, da so bili priča 

agresivnemu vedenju drugih voznikov, v nadaljevanju predstavljamo oblike vedenj, značilnih 

za agresivno vožnjo, katerim so bili vozniki EU 15 in Slovenije v zadnjih 12 mesecih 

najpogosteje izpostavljeni. 

 

 

 

 

 

                                                           
104 EU 15: Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, Finska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, 

Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Švedska, Velika Britanija. 
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Graf 13.2: Primerjava odstotka izpostavljenosti posameznim oblikam agresivne vožnje med 

vozniki EU-ja 15 in Slovenije 

 

 

 

Vir: prirejeno po EOS Gallup Europe (2003, 26) 

 

Z grafa je razvidno, da so slovenski vozniki bistveno »zaostajali« za povprečjem EU 15 le v 

kategoriji tesnega zasledovanja, v kategorijah nekooperativnosti z udeleženci v prometu, ki 

morajo zaradi voznih pogojev zamenjati vozni pas, in fizičnega napada pa celo presegli 

povprečje EU 15. Med ostalimi kategorijami sta bila najbolj zaznana nestrpno svetlobno 

signaliziranje in žaljive geste, nekoliko manj žaljivo besedno izražanje. Manjše zaznavanje 

žaljivega besednega izražanja lahko interpretiramo tudi s predpostavko, da se dobršen del le- 

tega zgodi v notranjem dialogu, ki seveda navzven ni zaznan.  

 

Iz podatkov raziskave »Agresivno vedenje za volanom« je moč razbrati, da vprašani v dobršni 

meri zaznavajo agresivna vedenja drugih voznikov in da so bili tudi sami vpleteni v situacije, 

ki so značilne za agresivno vožnjo. Zanimivo pa je, da velika večina hkrati odgovarja, da sami 

vedenj, značilnih za agresivno vožnjo v cestnem prometu, nikdar ne izvajajo. 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tesno

zasledovanje

Nestrpno

svetlobno

signaliziranje

Nekooperativnost Žaljive geste Žaljivo besedno

izražanje

Fizični napad

EU 15 Slovenija



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

86 

 

Graf 13.3: Razlike med deležnostjo in izvajanjem agresivne vožnje 

 

 

 

Vir: prirejeno po EOS Gallup Europe (2003, 14, 90) 

 

Kar 47 % voznikov iz EU 15 in 66 % voznikov iz Slovenije se je opredelilo, da sami nikdar ne 

vozijo agresivno, so pa bili deležni agresivne vožnje drugih voznikov tako vozniki EU 15 (48 

%) in Slovenije (38 %). Rezultate je moč razumeti v smislu, da so vprašani želeli s svojimi 

odgovori na trditve ugajati in ostati všečni (t. i. učinek družbene zaželenosti), ali na osnovi 

predpostavke, da na rezultate do neke mere lahko vpliva tudi atribucijska napaka v smislu 

razbremenitve osebne odgovornosti na račun precenjevanja situacijskih vzrokov.  

 

Konkretneje so se samoporočanja o agresivnem vedenju za volanom lotili v »AAA Foundation 

for Trafic Safety« iz Združenih držav Amerike, ki so izvedli raziskavo »Razširjenost 

samoporočanega agresivnega vedenja med vožnjo: ZDA 2014«. V spletno raziskavo so 

vključili 2705 voznic in voznikov od šestnajstega leta starosti dalje, z veljavnim vozniškim 

izpitom, ki so v času tridesetih dni pred sodelovanjem v raziskavi vsaj enkrat vozili avtomobil. 

Respondente so vprašali, kako pogosto so se v preteklem letu zapletli v eno izmed naslednjih 

vedenj: (1) tesno zasledovanje drugega vozila, (2) izražanje žaljivih gest, (3) žaljivo besedno 

izražanje, (4) nekooperativnost z drugimi vozniki, (4) objestno jemanje prednosti, (5) pretirano 

zvočno signaliziranje, (6) namerno zaletavanje v drugo vozilo in (7) namen ali fizični obračun 
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z drugim voznikom. Možnih je bilo pet odgovorov: »zelo pogosto«, »pogosto«, »redko«, »samo 

enkrat« in »nikoli«. Dodali so še vprašanja o pogostnosti prehitre vožnje in vožnje skozi rdečo 

luč v zadnjih tridesetih dnevih ter stilu vožnje (kako previdno in hitro vozijo v primerjavi z 

ostalimi vozniki) (AAA Foundation for Trafic Safety 2016). 

 

78 % vprašanih je poročalo, da so v preteklem letu izvajali vsaj eno izmed naštetih vedenj, 

značilnih za agresivno vožnjo. 50,8 % jih je vsaj enkrat tesno zasledovalo drugo vozilo,  46,6 

% se jih je žaljivo besedno izražalo, 44,5 % jih je pretirano zvočno signaliziralo, 32,5 % jih je 

izražalo žaljive geste, 24,1 % jih je bilo nekooperativnih z drugimi vozniki, 11,9 % jih je 

objestno jemalo prednost, 3,7 % se jih je namenilo ali so fizično obračunali z drugim voznikom 

in 2,8 % se jih je namerno zaletelo v drugo vozilo. Vozniki, ki so izvajali ekstremnejše oblike 

agresivnega vedenja (namen ali fizični obračun in namerno zaletavanje v drugo vozilo), so v 

večji meri izvajali tudi vse ostale oblike agresivnih vedenj (AAA Foundation for Trafic Safety 

2016, 4). 

 

Iz raziskave je razvidno tudi, da so agresivna vedenja v večji meri izvajali mlajši moški in tisti, 

ki svoj način vožnje v primerjavi z drugimi vozniki ocenjujejo kot manj pazljivega in hitrejšega, 

na kar je v svoji definiciji opozarjal že Tasca (2000), ki je zapisal, da so vozniki, ki se pogosteje 

zapletejo v agresivna vedenja: (1) relativno mladi, (2) moški, (3) v prometnih situacijah, ki 

zagotavljajo anonimnost in možnost pobega, (4) so podvrženi iskanju novih izkušenj, (5) jezni, 

(6) verjamejo, da imajo izredne vozniške sposobnsoti in (7) se znajdejo v nepričakovanih 

prometnih zastojih. 

 

Glede na razlike med spoloma so se vseh agresivnih vedenj v času vožnje v večji meri 

posluževali moški. Največje razlike med spoloma so se pokazale v tesnem zasledovanju vozila, 

pretiranem hupanju, izražanju žaljivih gest in nekooperativnosti. Razlike so se pokazale tudi 

med starostnimi skupinami vprašanih. Vseh oblik agresivnega vedenja v času vožnje se v večji 

meri poslužujejo mlajše starostne kategorije do devetintridesetega leta starosti. Prav tako sta na 

poogstnost izvajanja agresivnih vedenj vplivala način in hitrost vožnje. Vprašani, ki vozijo 

manj pazljivo in hitreje v primerjavi z ostalimi vozniki, v povprečju izražajo več agresivnih 

vedenj v času vožnje (glej Tabelo 13.4). 
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Tabela 13.4: Vpliv starosti, spola in stila vožnje na samoporočanje o agresivni vožnji 

 

                  N Zasledo- 

vanje 

Žaljivo 

izražanje 

Pretirano 

hupanje 

Žaljive 

geste 

Nekoope- 

rativnost 

Objestno 

jemanje 

prednosti 

Namen, 

ali  

fizični 

napad 

Namerno 

zaleta- 

vanje 

Vsi 2705 50,8 % 46,6 % 44,5 % 32,5 % 24,2 % 11,9 % 3,7 % 2,8 % 

Starost 

16–18 514 48,5 % 40,5 % 34,4 % 26,2 % 12,0 % 9,2 % 2,1 % 3,4 % 

19–24 111 45,5 % 51,8 % 43,5 % 39,8 % 28,0 % 14,8 % 4,4 % 4,4 % 

25–39 452 66,7 % 51,9 % 53,6 % 42,8 % 27,5 % 16,8 % 6,2 % 4,3 % 

40–59 1017 51,2 % 50,2 % 46,7 % 33,4 % 26,3 % 12,2 % 3,4 % 2,5 % 

60–74 478 38,9 % 40,1 % 37,4 % 23,2 % 19,3 % 7,3 % 2,0 % 1,0 % 

75+ 133 35,6 % 24,1 % 26,6 % 14,6 % 17.9 % 5,0 % 2,4 % 2,8 % 

Spol 

Moški 1335 55,5 % 49,5 % 49,0 % 40,0 % 28,6 % 15,5 % 5,7 % 4,3 % 

Ženske 1370 46,1 % 43,7 % 39,9 % 25,0 % 19,8 % 8,3 % 1,8 % 1,3 % 

Pazljivost v primerjavi z ostalimi vozniki 

Bolj 2241 48,0 % 45,9 % 43,9 % 30,8 % 22,7 % 10,5 % 3,0 % 1,9 % 

Isto 437 62,0 % 49,6 % 46,6 % 39,6 % 30,4 % 17,1 % 6,9 % 6,6 % 

Manj 24 94,2 % 69,1 % 70,4 % 77,2 % 48,8 % 59,1 % 7,1 % 7,1 % 

Hitrost v primerjavi z ostalimi vozniki 

Hitreje 469 80,8 % 57,4 % 62,2 % 49,2 % 39,6 % 24,4 % 5,8 % 4,5 % 

Isto 1548 49,8 % 47,3 % 43,7 % 31,4 % 22,5 % 10,3 % 3,7 % 3,0 % 

Počasneje 677 29,5 % 36,7 % 32,7 % 22,0 % 16,4 % 6,2 %  2,2 % 0,8 % 

 

Vir: prirejeno po AAA Foundation for Trafic Safety (2016, 6) 

 

Če združimo izsledke vseh treh raziskav, lahko povzamemo, da se največ agresivnega vedenja 

za volanom dogaja na cestah izven naselij in avtocestah, da v zaznavanju tovrstnega vedenja 

prednjačijo moški vozniki, ki se hkrati tudi največkrat poslužujejo tovrstnih oblik agresivnega 

vedenja. Med vozniki prevladujejo manj ekstremne oblike agresivnega vedenja, le redki se 

poslužujejo  ekstremnejših oblik, kot sta namen ali fizični obračun z drugim voznikom in 

namerno zaletavanje v drugo vozilo. Ti dve obliki agresivnega vedenja sicer sodita že v 

kategorijo »cestnega besa«, za katero ni več značilna le instrumentalna, temveč tudi sovražna 

agresivnost. Kljub vsemu pa tudi manj ekstremne oblike agresivnih vedenj med vožnjo, za 
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katere se večina vprašanih strinja, da so v zadnjih letih v porastu, predstavljajo določeno mero 

tveganja za povzročitev prometne nesreče. Po izsledkih raziskave »Agresivno vedenje za 

volanom« (EOS Gallup Europe 2003) so vozniki bolj kritični pri ocenjevanju drugih voznikov 

kot samih sebe, saj pri drugih voznikih opažajo več agresivnih vedenj, kot so jih pripravljeni 

zaznati pri sebi. 

 

V raziskavi »Agresivno vedenje za volanom« so sodelovale tudi slovenske voznice in vozniki, 

ki so potrdili, da je agresivna vožnja pojav, ki je zaznan tudi v Sloveniji. Iz raziskave žal ni 

razvidno, katerih agresivnih vedenj se v največji meri poslužujejo slovenske voznice in vozniki, 

temveč le katera izmed teh jih najbolj vznemirja pri ostalih voznikih. Zato smo bili v lastni 

raziskavi, katere rezultate predstavljamo v nadaljevanju, med drugim še toliko pozornejši tudi 

na to, da smo skušali odgovoriti tudi na to vprašanje. 

 

14 OPIS RAZISKAVE 

 

 

V raziskavi bomo kombinirali metodologijo pozitivistične in fenomenološke paradigme. 

Pozitivizem v sociologiji se je od prve polovice devetnajstega stoletja, ko ga je v to znanstveno 

disciplino vpeljal Comte, razvijal skozi vsaj tri različne faze. Prvi fazi razvoja, na katero so 

najbolj vplivali Comte, Spencer in Durkheim, je sledil tako imenovani logični pozitivizem iz 

začetka dvajsetega stoletja, v nadaljevanju pa je še deduktivni model, ki sta ga uvedla Nagel in 

Hempel (Crotty 2003; Delanty 1997). 

 

Comte je bil mnenja, da človekovo psihično in družbeno življenje lahko opazujemo na enak 

način kot dogodke v naravoslovju, to je logično, natančno, objektivno in z razdalje. V ta namen 

je želel izdelati metodologijo, ki bo temeljila na znanstvenih zakonih in ne le na kontemplaciji, 

značilni za predznanstveno, metafizično stopnjo raziskovanja (Benton in Craib 2001). Sledenje 

znanstvenim zakonom je bil razlog iskanja ustrezne raziskovalne metodologije, s pomočjo 

katere bo raziskovalec lahko zbral podatke in testiral hipoteze. V ta namen je Comte predlagal 

štiri metodološke strategije: (1) opazovanje, (2) preizkušanje, (3) primerjanje in (4) 

zgodovinsko analizo105 (Turner 2001). 

                                                           
105 Comte je družbene pojave obravnaval kot stvari ali družbena dejstva. Tovrsten način obravnave 

družbenih pojavov omogoča brezpredsodkovno opazovanje le-teh. Primerjanje omogoča raziskovalcu 

zaznavanje razlik med različnimi družbenimi formami in odkrivanje temeljnih lastnosti družbenega 
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Da so se Comtove ideje o pozitivistični paradigmi prenesele tudi v dvajseto stoletje, je bil 

najzaslužnejši Durkheim, kljub temu, da se s Comtovim pozitivizmom, predvsem idejami o 

zgodovinskem razvoju znanja, ni v celoti strinjal (Benton in Craib 2001). V svojem delu Pravila 

sociološke metode (1895) je Durkheim izpostavil objektivnost opazovanja. Kot tako mora biti 

opazovanje vedno v čim večji možni meri nepristransko in  brezosebno. Po Durkheimovem 

mnenju morajo biti posamezna družbena dejstva vedno opazovana v relaciji z drugimi 

družbenimi dejstvi. Zato je v raziskovanju treba vedno dati prednost primerjavi pred 

opazovanjem le posameznih družbenih dejstev (Hasan 2016). 

 

Logični pozitivizem, katerega osrednji tezi sta bili princip preverljivosti in teorija znanja, se je 

prvič pojavil v letih med 1920 in 1930 v tako imenovanem Dunajskem krogu. Načelo principa 

preverljivosti v smislu, da so kognitivno pomembne le empirično preverljive trditve, vse ostalo 

pa so tavtologije, je v nadaljevanju nadomestil princip potrditve, ki določa stopnje potrditve na 

verjetnostni ravni (Benton in Craib 2001). 

 

Comtov duh pozitivizma se je ohranil tudi v modernih družboslovnih znanostih, predvsem v 

formulaciji in testiranju splošnih teoretičnih principov z nepristransko oceno zbranih podatkov, 

uporabo statistike za razlago družbenih dejstev in kot poimenovanje raziskovalnih pristopov, ki 

uporabljajo velike baze podatkov in kvantitativne statistične analize obdelave le- teh (Turner 

2001; Benton in Craib 2001). 

 

Kljub dejstvu, da je pozitivizem »opremil« sodobne družboslovne znanstvene discipline z 

analitičnimi orodji učinkovitejše metode družboslovnega raziskovanja, je bil deležen številnih 

kritik. Kritiki so pozitivistični paradigmi očitali predvsem redukcionizem v smislu 

izključevanja empatičnega razumevanja družbenih dejstev iz zornega kota posameznika. 

Pozitivistične metode raziskovanja so bile predvsem s fenomenološke perspektive proučevanja 

človekovega načina življenja, njegovega doživljanja sveta, načinov prilagajanja in spreminjanja 

le-tega označene za popolnoma neprimerne (Hasan 2016). 

 

                                                           

sveta. Zgodovinska analiza, kot oblika primerjalne metode, omogoča pregled časovne dinamike družbe 

(Turner 2001; Hasan 2016). 
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Antipozitivistične paradigme, med katere sodi tudi fenomenološka, temeljijo na predpostavki, 

da je človekovo vedenje kompleksno in večpomensko ter kot takšno v procesu raziskovanja ne 

more in ne sme biti izvzeto iz družbenega konteksta (Turner 2001).  

 

Fenomenološka paradigma, katere nastanek povezujemo z izidom Husserlovih Logičnih 

raziskav, izhaja iz ideje, da je družbena stvarnost rezultat dejavnosti ljudi in ne objektivna 

danost. Pri proučevanju družbenega pojava upošteva mnenja, občutenja in vrednotenja ljudi, ki 

so vključeni v dogajanje. Naloga raziskovalca znotraj te paradigme je razumevanje in razlaga 

različnih izkušenj posameznika (Mesec 1998). Fenomenologija je svoje mesto našla tudi znotraj 

sociologije, v fenomenološki sociologiji. 

 

Za začetnika fenomenološke sociologije velja Shutz, ki je navdih iskal v Webrovi 

interpretativni sociologiji in Husserlovi fenomenološki metodologiji. Po Shutzovem mnenju 

naj naloga sociologije, kot empirične znanosti, ne bi bila naslavljanje splošnih epistemoloških 

vprašanj, temveč osredotočanje na neposredne življenjske izkušnje, doživete s strani običajnih 

subjektov. Za doseganje tega cilja pa velja uporabiti fenomenološko kvalitativno metodologijo, 

za katero je značilna predvsem težnja po opisu, analizi in razumevanju posameznikovega 

doživljanja notranjega in zunanjega sveta (Overgaard in Zahavi 2009). 

 

Posamezne predpostavke pozitivistične in fenomenološke raziskovalne paradigme vplivajo na 

različne raziskovalne pristope, značilne za posamezno od paradigem. Na pristop k raziskovanju 

vpliva že filozofsko vprašanje Kako deluje svet? Razumevanje narave realnosti vpliva na 

raziskovalčevo razumevanje njegovega odnosa do opazovanega. Če je opazovano realnost  

možno ločiti na več delov, kar zagovarja pozitivistična pozicija, se raziskovalec lahko v celoti 

izloči od opazovanega, v nasprotnem primeru velja, da sta opazovalec in opazovano povezana 

ter sovplivata drug na drugega in prava objektivnost ni možna. Da povezanost med 

raziskovalcem in opazovanim avtomatično vpliva na vpetost raziskovalčevih vrednot v celoten 

proces raziskovanja, je predpostavka fenomenološke paradigme, nasprotno pa pozitivistična 

paradigma zagovarja možnost prave objektivnosti v raziskovanju.  Odgovor na vprašanje, kako 

deluje svet, vpliva tudi na različno razlago vzročnih povezav in posledično na možen obseg 

posplošitve znanja  (Maykut in Morehouse 1994). 
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Tabela 14.1 : Predpostavke raziskovalnih paradigem 

 

Vprašanja Predpostavke 

pozitivistične paradigme 

Predpostavke 

fenomenološke paradigme 

Kako deluje svet? Realnost je ena. Z natančnim 

ločevanjem in proučevanjem 

njenih delov lahko 

razumemo celoto. 

Realnosti je več. To so 

medsebojno povezani socio-

psihološki konstrukti, ki 

tvorijo celoto. 

Kakšna je povezava med 

opazovalcem in 

opazovanim? 

Opazovalec lahko izstopi iz 

opazovanega. Prava 

objektivnost je možna. 

Opazovalec in opazovano 

sta medsebojno povezana. 

Kakšna je vloga vrednot pri 

razumevanju sveta? 

V namen razumevanja so 

vrednote lahko začasno 

izključene. 

Vrednote vplivajo na 

razumevanje. 

Ali je vzročna povezava 

možna? 

Dogodki si sledijo v 

zaporedju. Predhodni 

dogodek vpliva na 

naslednjega. 

Dogodki sooblikujejo drug 

drugega. Možna je zaznava 

večsmernih odnosov med 

njimi. 

Kakšna je možnost 

posplošitve? 

Razlago je možno časovno 

in prostorsko posplošiti. 

Možne so le začasne razlage, 

ki so prostorsko in časovno 

omejene. 

Kakšen je doprinos 

raziskave k znanju? 

Pozitivizem si prizadeva 

potrditi predpostavke. 

Fenomenologija si prizadeva 

raziskati predpostavke. 

 

 

 

                                               Te predpostavke narekujejo različne raziskovalne pristope. 

 

 

 Kvantitativni raziskovalni 

pristop. 

Kvalitativni raziskovalni 

pristop. 

 

Vir: prirejeno po Maykut in Morehouse (1994, 11) 

 

Zavedamo se prednosti in slabosti obeh pristopov. Bistvene prednosti pozitivističnega pristopa 

so, da je to ekonomično zbiranje večjih količin podatkov. Raziskovalni cilj je jasen. Možnost 

kontrole raziskovalnega procesa je velika. Zbrani podatki so enostavno primerljivi. 

Fenomenološki pristop omogoča razumeti, kaj in zakaj se nekaj dogaja. Raziskovalni proces se 

lahko spreminja tudi po začetem raziskovanju. Omogoča dobro razumevanje družbenih 

procesov. Slabost pozitivističnega pristopa je, da je neprilagodljiv, ko se zbiranje podatkov 

začne, je skoraj nemogoče kaj spremeniti. Tovrstno raziskovanje velikokrat ne odkrije 

pomenov, ki jih ljudje pripisujejo družbenim dogajanjem. Pri fenomenološkem raziskovanju je 

zbiranje podatkov lahko časovno zelo zahtevno. Analiza podatkov je težka, dobljene rezultate 

je težje razložiti (Saunders, Lewis in Thornhill 2007). 
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14.1 Metoda triangulacije 

 

Za povečanje veljavnosti in zanesljivosti raziskave bomo uporabili metodo triangulacije, ki jo 

razumemo kot kombinacijo vsaj dveh različnih pristopov, metod in tehnik raziskovanja (Denzin 

1978; Olsen 2004; Mertens in Hesse-Biber 2012). S pomočjo tirangulacije kot kombinacije 

različnih metod raziskovanja namreč lažje osvetlimo raziskovani pojav. Denzin je namreč 

opozoril, da je hipoteza, preverjena z večimi metodami, veljavnejša od hipoteze, ki je 

preverjena z eno samo metodo. Šele ko je Denzin koncept triangulacije širše opredelil, se je 

razširila njena uporaba v družboslovni metodologiji (Denzin 1978; Lobe 2006). Prvotnemu 

pomenu triangulacije, ki je vključevala le kombinacijo različnih metod in podatkov, je Denzin 

dodal še kombinacijo raziskovalcev in teoretskih vidikov. Denzin je tako ločil štiri vrste 

triangulacije: (1) metodološko, ki vključuje uporabo različnih metod v eni raziskavi, (2) 

podatkovno, ki predstavlja uporabo različnih vrst podatkov, kateri so lahko zbrani tudi z 

različnimi metodami, (3) triangulacijo raziskovalcev in  (4) teoretsko triangulacijo, ki se nanaša 

na oblikovanje hipotez na podlagi različnih teoretskih vidikov (Denzin 1978). 

 

V empiričnem delu bomo s kombiniranjem kvantitativnih in kvalitativnih metod zbiranja 

podatkov uporabili metodološko triangulacijo in triangulacijo podatkov. Podatke bomo zbirali 

iz simulatorja vožnje F12P in neposredno od udeležencev raziskave. 

 

Kot raziskovalni metodi bomo uporabili metodo eksperimenta in poizvedovanja. Znotraj 

eksperimentalne metode bomo podatke zbirali s tehnikama opazovanja in meritev. Pri metodi 

poizvedovanja bomo uporabili tehnike samoocenitvenega vprašalnika in strukturiranega 

intervjuja.  

 

14.2 Eksperiment 

 

Eksperiment kot empirična oziroma izkustvena metoda raziskovanja v družboslovju se v osnovi 

deli na eksperimentalno raziskovanje v naravnem okolju in laboratorijsko eksperimentalno 

raziskovanje (Havelka, Kuzmanović in Popadić 2004). Laboratorijski eksperimenti so se v 

družboslovju prvič pojavili že 1900. Začetki segajo v Pavlove psihološke raziskave bioloških 

odzivov. Bolj skokovito pa so se začeli razvijati po koncu druge svetovne vojne, ko sta na njihov 

razvoj vplivala predvsem nova tehnologija in nova področja raziskovanja. Če so bili v začetku 

dvajsetega stoletja sociologi v večji meri usmerjeni v raziskovanje tipologije družb, so se po 
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drugi svetovni vojni začeli osredotočati tudi na teme, ki jih je bilo možno raziskovati tudi 

eksperimentalno (Webster in Sell 2007). 

 

Za laboratorijski eksperiment je značilno, da raziskovalec lažje ustvari in vzdržuje enotne 

pogoje za vse udeležence eksperimenta ter da je moč skrbno načrtovan in izveden eksperiment 

ponavljati tudi v prihodnosti pod enakimi pogoji kot v začetnem eksperimentu. K skrbnemu 

načrtovanju in izvedbi eksperimenta med drugim pripomore tudi kontrola zunanjih 

spremenljivk, to je tistih, ki lahko poleg neodvisne spremenljivke oziroma eksperimentalnih 

faktorjev vplivajo na odvisno spremenljivko. Učinke zunanjih spremenljivk lahko kontroliramo 

na dva načina, z zagotavljanjem naključnosti, kar pomeni, da sta eksperimentalna in kontrolna 

skupina primerljivi in bo stopnja vpliva zunanjih spremenljivk na odvisno spremenljivko enaka 

pri obeh skupinah. Drug način kontrole pa je nevtralizacija zunanjih spremenljivk (Hinkelmann 

in Kempthorne 2008; Miller 1996). V nadzorovanih eksperimentih raziskovalec uvaja oziroma 

manipulira neodvisno ali vzročno spremenljivko z namenom potrditve ali izmere njenega vpliva 

na odvisno spremenljivko. Neodvisne spremenljivke so lahko aktivne, to so spremenljivke, ki 

jih lahko manipuliramo, spreminjamo in kontroliramo, ter opisne spremenljivke, katerih ne 

moremo manipulirati in spreminjati, treba pa jih je kontrolirati. Opisne spremenljivke odražajo 

lastnosti raziskovane populacije (na primer spol, starost, izobrazba …). Zato je treba v 

eksperimentu, kjer nastopata eksperimentalna in kontrolna skupina,  opisne spremenljivke čim 

bolj izenačiti med obema skupinama (Havelka, Kuzmanović in Popadić 2004). 

 

V eksperimentu je neodvisna spremenljivka vedno tisti pojav, za katerega vemo ali 

predpostavljamo, da je zadosten za pojav ali spremembo odvisne spremenljivke. Vlogo 

odvisnih spremenljivk pa prevzamejo pojavi, katere želimo razumeti ali pojasniti. Z 

eksperimentalnim raziskovanjem potrjujemo prisotnost in obseg relacijskega odnosa med 

neodvisno in odvisno spremenljivko. Ta odnos je lahko korelacijski, kar pomeni, da je variacija 

spremenljivk povezana, stopnja povezave med njima pa se giblje med 0 in +/-1. Odnos je lahko 

tudi vzročen, pri čemer so spremembe ene spremenljivke zadosten pogoj za pojav sprememb 

druge spremenljivke  (Hinkelmann in Kempthorne 2008). 

 

Eksperiment je torej planirano, aktivno in kontrolirano uvajanje umetnih ali spreminjanje 

naravnih okoliščin, z namenom preverjanja formulirane hipoteze o odnosu med 

spremenljivkama. V empiričnem delu naše raziskave bomo kot metodo raziskovanja uporabili 

komparativni enofaktorski eksperiment. Tovrstni eksperiment uporabljamo, ko raziskujemo dve 
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skupini iste populacije, ki se ločita le v enem parametru. Skupina, v kateri je ta parameter 

primerljiv s populacijo, se imenuje kontrolna skupina. Skupino, v kateri je ta parameter 

spremenjen, poimenujemo eksperimentalna skupina, spremenjeni parameter pa vzročni faktor 

(Ristanović 1999, Miller 1996).  

 

14.3 Polstrukturirani intervju 

 

Sistematična samostojna uporaba metode intervjuja v družboslovnem raziskovanju za 

odkrivanje človekovega razumevanja lastnega življenja in vidikov njegovih izkušenj je 

pogostejša šele v zadnji polovici dvajsetega stoletja. V šestdesetih letih dvajsetega stoletja se je 

začela v socioloških raziskavah vsakdanjega življenja vedno bolj uporabljati metoda 

kvalitativnega dialoga  (Edwards in Holland 2013). 

 

Polstrukturirani intervju je kvalitativna metoda raziskovanja, za katero je značilno, da 

raziskovalec v naprej pripravi vodilna vprašanja intervjuja. Vendar struktura intervjuja ostaja v 

primerjavi s strukturiranim intervjujem, kot kvantitativno metodo raziskovanja, prožnejša. 

Vrstni red in način postavljanja vprašanj nista strogo določena. Za polstrukturirani intervju je 

značilen dialoški odnos med intervjuvancem in raziskovalcem. V dialogu se namreč 

raziskovalcu lahko porajajo nova vprašanja, katera prav tako kot tista v naprej pripravljena 

postavi intervjuvancu (Mesec 1998; Edwards in Holland 2013). 

 

14.4 Načrt empiričnega dela raziskave 

 

V prvem delu raziskave smo zbirali podatke z metodo poizvedovanja na verjetnostnem 

enostavnem naključnem vzorcu. Raziskovana populacija so bili vsi vozniki, ki so imeli veljaven 

vozniški izpit že vsaj eno leto pred dnem izvedbe raziskave. Velikost vzorca je bila 727 enot. 

Izdelali smo samoocenitveni vprašalnik o načinu vožnje in notranjem dialogu, vezanem na 

različne situacije v prometu. V vprašalnik smo vključili štiriinšestdeset trditev o načinu vožnje 

in notranjem dialogu med vožnjo, na katere so respondenti lahko odgovarjali na kontinuumu 

od ena do pet, pri čemer je vrednost »ena« pomenila »popolnoma se ne strinjam«, vrednost 

»pet« pa »popolnoma se strinjam«. Z vprašalnikom smo zajeli tudi demografske podatke 

respondentov. Samoocenitveni vprašalnik smo objavili na spletu in v natisnjeni različici, da 

smo zajeli tudi tisti del populacije, ki spleta ne uporablja. Na podlagi pridobljenih rezultatov 

smo že lahko ugotavljali korelacijo med notranjim dialogom in načinom vožnje, vendar smo z 
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namenom odgovoriti na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja izvedli še drugi del raziskave. 

V drugem delu raziskave smo zbirali podatke iz neverjetnostnega namenskega vzorca, ker za 

ta del raziskave potrebujemo posameznike, ki nam bodo o vplivu notranjega dialoga na 

agresivno vožnjo dali kar največ podatkov. Velikost vzorca je bila trideset enot, izbrali smo le 

ekstremne primere, petnajst enot, ki so bile samoocenjene kot defenzivni vozniki, in petnajst 

enot, ki so bile samoocenjene kot agresivni vozniki. Povabili smo jih k sodelovanju v 

eksperimentu z uporabo simulatorja vožnje. Skladno z načrtom eksperimenta smo eksperiment 

izvedli v treh fazah. V uvodni fazi smo udeležencem predstavili raziskovalni okvir in splošen 

raziskovalni cilj. Vendar udeležencem nismo povedali, da je eksperiment namenjen proženju 

in opazovanju agresivnih vedenj v času vožnje. Opozorili smo jih na morebitna tveganja, koristi 

in načelo zaupnosti. Zaradi varnostnih razlogov smo z vsakim udeležencem izvedli kontrolni 

intervju, s katerim smo preverjali primernost udeleženca. Pred izvedbo eksperimenta smo na 

Komisijo za etičnost raziskovanja na FUDŠ naslovili vlogo za etično presojo naše raziskave 

kot celote in tudi eksperimenta v njenem okviru. 

 

V drugi fazi smo izvedli komparativni enofaktorski eksperiment z uporabo simulatorja vožnje 

F12P v prostorih Javne agencije RS za varnost prometa. Vsak respondent je najprej opravil 

testno vožnjo z namenom seznanitve s simulatorjem in potjo, ki jo bo moral prevoziti. Sledil je 

eksperiment vožnje v enem scenariju, ki je bil za vse udeležence enak. Udeleženci so dobili 

napotek, naj vozijo tako, kot vozijo v vsakodnevnem življenju. V vsakem od scenarijev so bili 

udeleženci eksperimenta med simulacijo vožnje izpostavljeni dejavnikom, ki po definiciji 

(Tasca 2000; Shinar 2007) vplivajo na agresivno vožnjo. V tej fazi smo podatke zbirali s 

pomočjo meritev napak voznika, ki jih opravi simulator, in odkritim opazovanjem brez 

udeležbe.  

 

Simulator vožnje F12P omogoča izbiro v naprej pripravljenih scenarijev cestnoprometnih 

dogodkov v različnih okoljih (mestna vožnja, avtocesta …) in različnih vremenskih pogojih. 

Prav tako je možno v vsakem scenariju prilagoditi gostoto prometa in število »motečih« 

dogodkov.   

 

V eksperimentu smo z v naprej pripravljenim scenarijem prometnih situacij manipulirali 

neodvisno spremenljivko notranji dialog z namenom izvedeti, ali, kako in v kakšni meri vpliva 

na odvisno spremenljivko agresivna vožnja. Ostale spremenljivke (scenarij, čas, temperatura, 

hrup…) so bile izenačene in kontrolirane. Neodvisna spremenljivka notranji dialog je bila 
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dihotomna, in sicer z dvema stopnjama: pozitiven notranji dialog in negativen notranji dialog. 

Udeleženci so bili razdeljeni v dve skupini glede na samooceno v prvem delu raziskave. V 

eksperimentalno skupino smo uvrstili petnajst udeležencev, ki so samoocenjeni kot agresivni 

vozniki. V kontrolni skupini je bilo petnajst udeležencev s samooceno neagresivni vozniki. 

 

Slika 14.1: Različni cestnoprometni scenariji v simulatorju vožnje F12P 

 

 

 

 
 

Vir: Foerst GmbH (2013) 

 

V tretjem delu raziskave, ki je sledila takoj po končanem eksperimentu z uporabo simulatorja 

vožnje, smo z vsemi udeleženci eksperimenta opravili polstrukturirani intervju. V intervjuju 

nas je zanimalo, kakšen je bil notranji dialog posameznega udeleženca v trenutku, ko se je 

soočil s posameznim dejavnikom, ki po definiciji vpliva na agresivno vožnjo. Zbrane odgovore 

smo primerjali z rezultati meritev in opazovanja v eksperimentu, z namenom ugotoviti, ali, v 

kakšni meri in kako neodvisna spremenljivka notranji dialog vpliva na odvisno spremenljivko 

agresivna vožnja.  
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Slika 14.2: Načrt empiričnega dela raziskave 

 

Vir: Rakovec, lastna raziskava (2018) 

 

14.5 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Z opisanimi metodami  in po načrtu empiričnega dela raziskave bomo v doktorski disertaciji 

odgovorili na glavno raziskovalno vprašanje: 

RV: Kako sta povezana notranji dialog in agresivna vožnja avtomobila? 

in tri raziskovalna podvprašanja:  

RPV1: Kakšen je notranji dialog agresivnih voznikov avtomobilov? 

RPV2: V kakšni meri notranji dialog vpliva na agresivno vožnjo avtomobila? in  
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RPV3: Kako se voznik zaveda notranjega dialoga? 

V zvezi z glavnim raziskovalnim vprašanjem in podvprašanji smo postavili štiri hipoteze: 

H1: Notranji dialog agresivnih voznikov avtomobilov bo negativen. 

H2: Pozitiven notranji dialog bo zmanjševal agresivno vožnjo voznikov avtomobilov. 

H3: Negativen notranji dialog bo povečeval agresivno vožnjo voznikov avtomobilov. 

H4: Voznik avtomobila se bo zavedal svojega notranjega dialoga v času vožnje. 

Zgoraj navedene hipoteze smo postavili na podlagi teoretičnih izhodišč, da je notranji dialog 

pomembno sredstvo samousmerjanja človeka (Bandura 1997), ki s svojo negativno formo lahko 

vodi v disfunkcionalna vedenja (Beck 1976; Ellis in Dryden 1997), ter podatkov raziskave, v 

kateri so posamezniki samoporočali, da v povprečju vršijo notranji dialog 26 % časa budnega 

stanja v dnevu (Heavey in Hurlburt 2008), ob tem predpostavljamo, da v procesu 

samoporočanja o notranjih procesih logično prednjači zavedanje le-teh. 

14.6 Opis samoocenitvenega vprašalnika 

 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in pregleda raziskav o agresivni vožnji smo sestavili 

samoocenitveni vprašalnik z enainosemdesetimi vprašanji in trditvami. Samoocenitveni 

vprašalnik smo razdelili na tri sklope: (1) demografski podatki – 15 vprašanj, (2) način vožnje 

– 48 trditev, (3) notranji dialog – 16 trditev in dve vprašanji o pripravljenosti za sodelovanje v 

drugem delu raziskave, eksperimentu z uporabo simulatorja vožnje in strukturiranem intervjuju. 

 

Strinjanje s trditvami o načinu vožnje in notranjem dialogu so sodelujoči izražali na 

petstopenjski Likertovi lestvici, pri čemer je 1 pomenilo »nikoli«, 2  »skoraj nikoli«, 3 

»občasno«, 4 »pogosto« in 5 »zelo pogosto«. Samoocenitvenemu vprašalniku smo dodali tudi 

eno odprto vprašanje, v katerem smo udeležence spraševali o konkretni vsebini njihovega 

notranjega dialoga v frustrirajoči situaciji (glej Prilogo 1). 
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Zanesljivost samoocenitvenega vprašalnika smo preverili z izračunom koeficienta Cronbach 

alfa106. Koeficient smo izračunali za sklopa trditev o načinu vožnje in notranjem dialogu. Za 

sklop trditev o načinu vožnje je bila vrednost koeficienta Cronbach alfa 0,87, za sklop trditev, 

ki so se nanašale na notranji dialog, pa 0,81. Zato lahko zanesljivost konstrukta v obeh primerih 

vrednotimo kot dobro. 

 

14.7 Opis vzorca raziskave 

 

V prvem delu raziskave, izpolnjevanju samoocenitvenega vprašalnika, ki smo ga objavili na 

spletu in v tiskani obliki107, je sodelovalo 923 oseb. 102 osebe so izpolnile tiskano obliko 

samoocenitvenega vprašalnika, 821 oseb pa je samoocenitveni vprašalnik izpolnjevalo preko 

spletne strani. Ker vsi samoocenitveni vprašalniki niso bili izpolnjeni v celoti, takšnih je bilo 

196, smo v končni vzorec raziskave vključili le 727 respondentov. Vsi so  bili polnoletni in so 

imeli veljaven vozniški izpit B kategorije vsaj že eno leto pred vključitvijo v raziskavo, 23 (3,2 

%) jih je tudi poklicnih voznikov. 446 (61,3 %) je bilo žensk in 281 (38,7 %) moških, kar 

pomeni določeno poreprezentiranost moških v vzorcu. Njihova starostna struktura je bila 

sledeča:  

 

Tabela 14.2: Starostna struktura udeležencev prvega dela empirične raziskave 

 

Strostna skupina Število Odstotek 

18–24 let 116 16,0 % 

25–39 let 293 40,3 % 

40–54 let 254 34,9 % 

55 in več let 64 8,8 % 

 

Vir: Rakovec, lastna raziskava (2018) 

 

                                                           
106 Koeficient Cronbach alfa uporabljamo za merjenje zanesljivosti vprašalnikov. Vrednosti Cronbach 

alfe se gibljejo v intervalu od 0 do 1, pri čemer višje vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost konstrukta 

(Tavakol in Dennic 2011). 

 
107 Izpolnjevanje samoocenitvenga vprašalnika je potekalo od 23. 1. 2017 do vključno 23. 4. 2017. 
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Glede na podatek o stalnem ali začasnem bivališču, kjer smo spraševali le po poštni številki, so 

udeleženke in udeleženci raziskave iz naslednjih slovenskih pokrajin: 199 (27,4 %) iz 

Notranjske, 195 (26,8 %) iz Štajerske in Koroške, 150 (20,6 %) iz Gorenjske, 112 (15,4 %) iz 

Primorske, iz Dolenjske 55 (7,6 %) in 16 (2,2 %) iz Prekmurja. 

 

Največ sodelujočih ima sedmo stopnjo oziroma bolonjsko drugo stopnjo izobrazbe – 265 (36,5 

%), sledijo udeleženci s srednješolsko izobrazbo, teh je 176 (24,2 %), in visokošolsko oziroma 

bolonjsko prvo stopnjo izobrazbe – 173 (23,8 %). Sodelovalo je 49 (6,7 %) udeležencev z 

znanstvenim magisterijem, 33 (4,5 %) s poklicno šolo, 24 (3,3 %) z doktoratom znanosti in 7 

(0,8 %) z dokončano osnovno šolo. 

 

Večina sodelujočih, 451 (62,0 %) sodelujočih, se samoocenjuje za povprečne voznike. Prav 

tako je največ sodelujočih samoocenilo svojo vožnjo kot ravno prav previdno, primerno 

situacijam, takih je bilo 582 (80 %). 561 (77,2 %) vprašanih je menilo, da največkrat vozijo 

skladno z omejitvami hitrosti. Dobra petina vprašanih (21,7 %) se je samoocenila kot hitrega 

voznika, ki vozi nad omejitvami hitrosti. Kot premalo previdne se je ocenilo 39 (5,4 %) 

vprašanih. Kar 258 (35,5 %) voznic in voznikov pa svoje izkušnje ocenjuje kot nadpovprečne 

(glej Tabelo 14.3). 

 

80 (11,0 %) voznic in voznikov, sodelujočih v raziskavi, je bilo v zadnjem letu kaznovanih za 

cestnoprometni prekršek. Največ, kar 61, zaradi prkoračitve dovoljene hitrosti, 4 zaradi 

nepravilnega parkiranja in uporabe mobilnega telefona med vožnjo, 3 zaradi neuporabe 

varnostnega pasu, 2 zaradi povzročitve prometne nesreče in vožnje po nasprotnem pasu in po 

eden zaradi neupoštevanja varnostne razdalje, prometnega znaka ali rdeče luči ter zaradi 

odvzemanja prednosti. 

 

39 (5,4 %) jih je v zadnjem letu dobilo kazenske točke za cestni prekršek, od tega največ, 34, 

tri kazenske točke, štirje udeleženci pet in en udeleženec raziskave 16 kazenskih točk. 
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Tabela 14.3: Število prevoženih kilometrov in lastna ocena stila vožnje 

 

 Število Odstotek  

Število letno prevoženih kilometrov 

do 5.000 km 98 13,5 %        

5.000 do 10.000 km 182 25,0 %        

10.000 do 15.000 km 173 23,8 %        

15.000 km in več 274 37,7 %        

Ocenjujem, da sem: 

neizkušen voznik  18 2,5 %        

povprečen izkušen  451 62,0 %        

nadpovprečno izkušen 258 35,5 %        

Svojo vožnjo avtomobila ocenjujem kot: 

zelo previdno 106 14,6 %        

ravno prav previdno, primerno 

situacijam 

582 80,0 %        

premalo previdno 39 5,4 %        

Ocenjujem se za: 

hitrega voznika (vozim nad 

omejitvijo hitrosti) 

158 21,7 %        

počasnega voznika (vozim pod 

omejitvami hitrosti) 

8 1,1 %        

voznika, ki največkrat vozi skladno 

z omejitvami hitrosti 

561 77,2 %        

 

Vir: Rakovec, lastna raziskava (2018) 

 

15 ANALIZA PRVEGA DELA RAZISKAVE – SAMOOCENITVENI 

VPRAŠALNIK 

 

 

Udeleženke in udeležence raziskave smo v nagovoru k samoocenitvi načina vožnje prosili, naj 

se v mislih preselijo v čas vožnje in ocenijo, koliko za njih osebno držijo izražene trditve. 
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Najprej smo jih prosili, da ocenijo trditvi »Vedenja drugih voznikov me vznemirjajo« in »V 

zadnjem letu sem bil/a deležen/a neprištevnega vedenja drugih voznikov«. 

 

Le 11 (1,5 %) respondentov nikoli ne zazna, da bi jih vedenje drugih voznikov vznemirjalo. V 

raziskavi »Agresivno vedenje za volanom« je bil odstotek takšnih neprimerno večji – 16 % 

(EOS Gallup Europe 2003, 6). Tovrstno vedenje voznikov skoraj nikoli ne vznemiri v 17,7 %, 

večino vprašanih, 80,8 %, pa vedenja drugih voznikov v cestnem prometu vznemirjajo. 

 

Prav tako le 5,8 % vprašanih ni bilo nikoli deležnih neprištevnega vedenja drugih voznikov, 

25,7 % je takšnih, ki menijo, da tovrstnega vedenja niso bili deležni skoraj nikoli. 68,5 % 

respondentov pa ocenjuje, da so bili v zadnjem letu deležni neprištevnega vedenja drugih 

voznikov. 

 

Ob primerjavi rezultatov raziskave »Agresivno vedenje za volanom« z rezultati lastne raziskave 

je zanimivo, da se je med slovenskimi voznicami in vozniki vznemirjenje zaradi vedenja drugih 

voznikov v zadnjih štirinajstih letih močno povečalo, s 60,0 % leta 2003 na 80,8 % v letu 2017. 

Prav tako se je močno povečala ocena, da so bili vozniki deležni neprištevnega vedenja drugih 

voznikov, leta 2003 je bilo 38,0 % takšnih voznikov, leta 2017 že 68,5 %. 

 

V nadaljevanju smo respondentom zastavili 46 trditev, povezanih z različnimi oblikami vedenj 

v času vožnje avtomobila. 

 

15.1 Oblike vedenj v času vožnje avtomobila 

 

Za potrebe analize smo najprej prešteli vse odgovore za posamezno trditev na vseh stopnjah 

Likertove lestvice. V nadaljevanju pa smo združili odgovora »Nikoli« in »Skoraj nikoli« ter 

odgovore »Občasno«, »Pogosto« in »Zelo pogosto«. Z združitvijo smo dobili večjo preglednost 

rezultatov in enostavnejšo primerljivost med tistimi, ki določenega vedenja v času vožnje niso 

nikoli ali skoraj nikoli izvajali, in tistimi, ki so posamezna vedenja v času vožnje izvajali vsaj 

občasno. 
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Tabela 15.1: Samoocena vedenja v času vožnje avtomobila 

 

Trditev 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 

Občasno 

4 

Pogosto 

5 Zelo 

pogosto 

Vsaj 

skoraj 

nikoli 

Vsaj 

občasno 

Ob zastoju sem že prehiteval po 

odstavnem pasu. 

625  

86,0 % 

87 

12,0 % 

14 

1,9 % 

1 

0,1 % 

0 

0,0 % 

712 

98 % 

15 

2 % 

Včasih vozim po prehitevalnem 

pasu, tudi ko je vozni pas prost. 

294 

40,4 % 

258 

35,5 % 

132 

18,2 % 

40 

5,5 % 

3 

0,4 % 

552 

75,9 % 

175 

24,1 % 

Prehitevam tudi voznike, ki 

vozijo po omejitvah. 

153 

21,1 % 

270 

37,1 % 

236 

32,5 % 

57 

7,8 % 

11 

1,5 % 

423 

58,2 % 

304 

41,8 % 

Prehitevalni pas zapustim v 

zadnjem trenutku, preden 

zapustim avtocesto. 

428 

58,9 % 

242 

33,3 % 

48 

6,6 % 

7 

1,0 % 

2 

0,2 % 

670 

92,2 % 

57 

7,8 % 

Nervirajo me vozniki, ki ne 

pospešijo pri zeleni luči. 

118 

16,2 % 

228 

31,4 % 

276 

37,9 % 

84 

11,6 % 

21 

2,9 % 

346 

47,6 % 

381 

52,4 % 

Ob srečanju z drugim vozilom 

ugasnem dolge luči. 

2 

0,2 % 

1 

0,1 % 

1 

0,1 % 

34 

4,7 % 

689 

94,8 % 

3 

0,4 % 

724 

99,6 % 

Med vožnjo uporabljam mobilni 

telefon. 

120 

16,5 % 

282 

38,8 % 

252 

34,7 % 

62 

8,5 % 

11 

1,5 % 

402 

55,3 % 

325 

44,7 % 

Ko na cestišču ni sredinske črte, 

vozim bolj po sredini cestišča. 

143 

19,7 % 

242 

33,3 % 

214 

29,4 % 

102 

14,0 % 

26 

3,6 % 

385 

53,0 % 

342 

47,0 % 

Ko je promet gost in počasen, 

vozim pri razdalji več kot 10 

metrov do naslednjega vozila. 

79 

10,9 % 

191 

26,3 % 

229 

31,5 % 

173 

23,8 % 

55 

7,5 % 

270 

37,1 % 

457 

62,9 % 

Rad vijugam oziroma pogosto 

menjujem pas vožnje. 

268 

36,9 % 

319 

43,9 % 

116 

16,0 % 

22 

3,0 % 

2 

0,2 % 

587 

80,7 % 

140 

19,3 % 

Uživam, če tesno zasledujem 

drugo vozilo. 

608 

83,6 % 

96 

13,2 % 

20 

2,8 % 

2 

0,2 % 

1 

0,1 % 

704 

96,8 % 

23 

3,2 % 

Vozni pas menjavam brez 

signaliziranja. 

368 

50,6 % 

273 

37,6 % 

70 

9,6 % 

13 

1,8 % 

3 

0,4 % 

641 

88,2 % 

86 

11,8 % 

Ne maram, da bi me drugi 

prehitevali. 

375 

51,6 % 

204 

28,1 % 

112 

15,4 % 

27 

3,7 % 

9 

1,2 % 

579 

79,6 % 

148 

20,4 % 

Ne sodelujem z vozniki, ki 

morajo zaradi okoliščin 

zamenjati vozni pas. 

322 

44,3 % 

213 

29,3 % 

97 

13,3 % 

55 

7,6 % 

40 

5,5 % 

535 

73,6 % 

192 

26,4 % 

Samozavestno si jemljem 

prednost. 

412 

56,7 % 

241 

33,1 % 

65 

8,9 % 

8 

1,1 % 

1 

0,1 % 

653 

89,8 % 

74 

10,2 % 

Rad športno speljujem. 385 

52,9 % 

200 

27,5 % 

111 

15,3 % 

24 

3,3 % 

7 

1,0 % 

585 

80,5 % 

142 

19,5 % 

Včasih s počasno vožnjo 

namerno upočasnim nekoga, ki 

me je pred tem oviral. 

465 

64,0 % 

185 

25,4 % 

65 

8,9 % 

8 

1,1 % 

4 

0,5 % 

650 

89,4 % 

77 

10,6 % 

Rad močno zaviram, tudi ko ne 

bi bilo potrebno. 

629 

86,5 % 

94 

13,0 % 

3 

0,4 % 

1 

0,1 % 

0 

0,0 % 

723 

99,5 % 

4 

0,5 % 

Peljal sem že skozi rdečo luč. 203 

27,9 % 

450 

61,9 % 

71 

9,8 % 

3 

0,4 % 

0 

0,0 % 

653 

89,8 % 

74 

10,2 % 

Pred znakom »Stop« se ne 

ustavljam popolnoma. 

101 

13,9 % 

210 

28,9 % 

207 

28,5 % 

138 

18,9 % 

71 

9,8 % 

311 

42,8 % 

416 

57,2 % 

Če me kdo ovira, mu povrnem s 

hupanjem. 

240 

33,0 % 

330 

45,4 % 

130 

17,9 % 

21 

2,9 % 

6 

0,8 % 

570 

78,4 % 

157 

21,6 % 

Nerodnim in objestnim 

voznikom rad posvetim. 

255 

35,1 % 

270 

37,1 % 

167 

23,0 % 

29 

4,0 % 

6 

0,8 % 

525 

72,2 % 

202 

27,8 % 

Prepričan sem, da imam izredne 

vozniške sposobnosti. 

201 

27,6 % 

212 

29,2 % 

200 

27,5 % 

88 

12,1 % 

26 

3,6 % 

413 

56,8 % 

314 

43,2 % 

Vožnja avtomobila mi pomeni 

iskanje novih občutij. 

349 

47,9 % 

180 

24,8 % 

125 

17,2 % 

53 

7,3 % 

20 

2,8 % 

529 

72,8 % 

198 

27,2 % 
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Trditev 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 

Občasno 

4 

Pogosto 

5 Zelo 

pogosto 

Vsaj 

skoraj 

nikoli  

Vsaj 

občasno 

Uživam v umirjeni vožnji 

avtomobila. 

12 

1,7 % 

23 

3,2 % 

205 

28,2 % 

286 

39,3 % 

201 

27,6 % 

35 

4,8 % 

692 

95,2 % 

Razjezim se zaradi 

nepričakovanega zastoja na 

cesti. 

92 

12,7 % 

276 

37,9 % 

277 

38,1 % 

61 

8,4 % 

21 

2,9 % 

368 

50,6 % 

359 

49,4 % 

Pogosto vozim 20 km hitreje, 

kot je dovoljeno. 

139 

19,1 % 

321 

44,2 % 

203 

27,9 % 

47 

6,5 % 

17 

2,3 % 

460 

63,3 % 

267 

36,7 % 

Ko vozim, se mi zelo mudi. 92 

12,7 % 

337 

46,3 % 

247 

34,0 % 

46 

6,3 % 

5 

0,7 % 

429 

59,0 % 

298 

41,0 % 

Bolj »športno« vozim na 

avtocesti. 

225 

30,9 % 

230 

31,6 % 

187 

25,7 % 

66 

9,1 % 

19 

2,6 % 

455 

62,6 % 

272 

37,4 % 

Rad tekmujem z drugimi 

vozniki. 

544 

74,8 % 

148 

20,4 % 

29 

4,0 % 

5 

0,7 % 

1 

0,1 % 

692 

95,2 % 

35 

4,8 % 

Drugemu vozniku sem že 

pokazal sredinec. 

541 

74,4 % 

146 

20,1 % 

39 

5,4 % 

0 

0,0 % 

1 

0,1 % 

687 

94,5 % 

40 

5,5 % 

Včasih glasno oštejem drugega 

voznika. 

178 

24,5 % 

280 

38,5 % 

218 

30,0 % 

31 

4,3 % 

20 

2,6 % 

458 

63,0 % 

269 

37,0 % 

Kritično komentiram vožnjo 

drugih voznikov. 

61 

8,4 % 

271 

37,3 % 

299 

41,1 % 

71 

9,8 % 

25 

3,4 % 

332 

45,7 % 

395 

54,3 % 

Če je treba, jezno pogledam 

drugega voznika. 

147 

20,2 % 

315 

43,3 % 

225 

30,9 % 

29 

4,0 % 

11 

1,5 % 

462 

63,5 % 

265 

36,5 % 

Če je res preveč, mu zažugam s 

pestjo. 

562 

77,3 % 

128 

17,6 % 

34 

4,7 % 

2 

0,2 % 

1 

0,1 % 

690 

95,0 % 

37 

5,0 % 

Zgodilo se je že, da sem 

drugemu vozniku pokazal jezik. 

675 

92,8 % 

44 

6,1 % 

8 

1,1 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

719 

98,9 % 

8 

1,1 % 

Za volanom me nekatere stvari 

pripeljejo do tega, da znorim. 

466 

64,1 % 

209 

28,7 % 

42 

5,8 % 

7 

1,0 % 

3 

0,4 % 

675 

92,8 % 

52 

7,2 % 

Če ne gre drugače, moram 

prisiliti drugega voznika, da se 

mi umakne. 

524 

72,1 % 

157 

21,6 % 

44 

6,1 % 

1 

0,1 % 

1 

0,1 % 

681 

93,7 % 

46 

6,3 % 

Včasih je treba prestrašiti 

drugega voznika. 

647 

89,0 % 

66 

9,1 % 

13 

1,8 % 

1 

0,1 % 

0 

0,0 % 

713 

98,1 % 

14 

1,9 % 

Drugim voznikom vračam, kar 

oni delajo meni. 

552 

75,9 % 

149 

20,6 % 

25 

3,4 % 

0 

0,0 % 

1 

0,1 % 

701 

96,4 % 

26 

3,6 % 

Predvsem sem pozoren na to, da 

varno vozim. 

4 

0,6 % 

2 

0,2 % 

15 

2,1 % 

268 

36,9 % 

438 

60,2 % 

21 

2,9 % 

706 

97,1 % 

Raje razmišljam o svoji vožnji 

kot o drugih voznikih. 

3 

0,4 % 

7 

1,0 % 

94 

12,9 % 

329 

45,3 % 

294 

40,4 % 

10 

1,4 % 

717 

98,6 % 

Premislim, preden se odzovem. 4 

0,6 % 

26 

3,6 % 

140 

19,3 % 

359 

49,4 % 

198 

27,2 % 

30 

4,1 % 

697 

95,9 % 

Skušam razmišljati o konkretnih 

rešitvah dane situacije. 

2 

0,2 % 

16 

2,2 % 

90 

12,4 % 

351 

48,3 % 

268 

36,9 % 

18 

2,5 % 

709 

97,5 % 

Zmajujem z glavo drugim 

voznikom. 

110 

15,1 % 

233 

32,0 % 

288 

39,6 % 

68 

9,4 % 

28 

3,9 % 

343 

47,2 % 

384 

52,8 % 

Pozoren sem na vožnjo drugih, 

da bi se izognil nesreči. 

0 

0,0 % 

2 

0,2 % 

20 

2,8 % 

246 

33,9 % 

459 

63,1 % 

2 

0,2 % 

725 

99,7 % 

 

Vir: Rakovec, lastna raziskava (2018) 

 

Med najbolj izraženimi iracionalnimi oblikami vedenj, ki jih respondenti vsaj občasno izvajajo 

v času vožnje, prevladujejo: (1) nepopolno ustavljanje pred znakom »stop« (57,2 %),  (2) 

kritično komentiranje drugih voznikov (54,3 %), (3) zmajevanje z glavo drugim voznikom 
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(52,8 %), (4) razburjanje zaradi voznikov, ki ne pospešijo pri zeleni luči (52,4 %), (5) jeza 

zaradi nepričakovanega zastoja na cesti (49,4 %), (6) vožnja bolj po sredini cestišča, ko tam ni 

sredinske črte (47,0 %), (7) uporaba mobilnega telefona med vožnjo (44,7 %), (8) prehitevanje 

voznikov, ki vozijo po omejitvah (41,8 %), (9) hitra vožnja, ker se jim mudi (41,0 %), (10) bolj 

»športna« vožnja po avtocesti (37,4 %),  (11) neupoštevanje varnostne razdalje v gostem in 

počasnem prometu (37,1 %), (12) glasno oštevanje drugih voznikov (37,0 %), (13) prehitra 

vožnja (36,7 %), (14) namenjanje jeznih pogledov drugim voznikom (36,5 %), (15) svetlobno 

signaliziranje nerodnim in objestnim voznikom (27,8 %), (16) nesodelovanje z vozniki, ki 

morajo zaradi okoliščin zamenjati vozni pas (26,4 %), (17) vožnja po prehitevalnem pasu, tudi 

ko je vozni pas prost (24,1 %), (18) hupanje ob oceni, da so ovirani s strani drugega voznika 

(21,6 %), (19) vijuganje oziroma pogosto menjavanje voznega pasu (19,3 %) in (20) športno 

speljevanje (19,5 %). 

 

Velja pa omeniti tudi štiri vrste vedenj, ki sicer niso tako močno izražena med našimi 

respondenti (med 11,8 in 10,2 %), a so to tiste oblike vedenj, ki se najpogosteje omenjajo v 

povezavi z agresivno vožnjo: (1) menjava voznega pasu brez signaliziranja, (2) namerno 

upočasnjevanje drugih voznikov s počasno vožnjo, (3) samozavestno jemanje prednosti in (4) 

vožnja skozi rdečo luč.  

 

43,2 % respondentov je vsaj občasno prepričanih, da imajo izredne vozniške sposobnosti, 27,2 

% vožnja avtomobila pomeni iskanje novih občutij. 

 

Na podlagi predstavljenih rezultatov lahko zaključimo, da je agresivna vožnja med respondenti 

močno prisotna, tako v obliki neupoštevanja cestnoprometnih predpisov, neprimernega načina 

vožnje, negativni verbalni in neverbalni komunikaciji. Prisotna pa sta tudi prepričanje o 

izrednih vozniških sposobnostih in iskanje novih občutij v vožnji, kar je po Tascovi (2000) 

definiciji značilno za agresivno vožnjo. 

 

Med najbolj izraženimi iracionalnimi oblikami vedenja v času vožnje obstajajo razlike med 

spoloma, med starostnimi skupinami, razlike glede na oceno hitrosti vožnje, prepričanja o 

izrednih vozniških sposobnostih in vožnji kot iskanju novih senzacij. 
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Tabela 15.2: Vpliv starosti, spola in stila vožnje na samoporočanje o  vsaj občasni agresivni 

vožnji 

-Vsaj občasno- 

                      N Ne 

ustavim 

pred 

»Stop« 

znakom 

Kritično 

komen-

tiram 

Zmajujem 

z glavo 

Nervira 

me, ko 

ne 

pospeši 

Razjezim 

se 

zastoja 

Vozim 

bolj po 

sredini 

ceste 

Uporaba 

mobil- 

nega 

telefona 

Prehitevam, 

ko vozijo 

po 

omejitvah 

Vsi 727 57,2 % 54,3 % 52,8 % 52,4 % 49,4 % 47,0 % 44,7 % 41,8 % 

Starost 

18–24  116 60,3 % 59,5 % 58,6 % 60,3 % 53,4 % 38,8 % 43,1 % 44,4 % 

25–39  293 54,6 % 53,5 % 48,8 % 50,5 % 44,4 % 47,1 % 45,1 % 40,3 % 

40–54  254 59,4 % 54,7 % 53,9 % 51,5 % 53,1 % 48,0 % 45,7 % 42,1 % 

55 + 64 53,1 % 45,3 % 54,7 % 51,6 % 50,0 % 56,3 % 40,6 % 42,2 % 

Spol 

Moški 281 61,2 % 54,4 % 50,5 % 54, 4 % 48,6 % 49,1 % 50,2 % 48,0 % 

Ženske 446 54,7 % 54,3 % 54,5 % 51,1 % 49,8 % 45,7 % 41,3 % 37,9 % 

Ocenjujem, da vozim nad omejitvami 

Da 158 62,0 % 61,4 % 58,2 % 66,6 % 58,2 % 55,7 % 58,2 % 75,3 % 

Ne 561 55,6 % 52,2 % 51,5 % 48,7 % 46,9 % 44.4 % 41 % 32,6 % 

Prepričan sem, da imam izredne vozniške sposobnosti 

Da 314 59,2% 59,2% 55,4% 56,7% 50,6% 47,5% 46,2% 45,2% 

Ne 413 55,4% 50,6% 50,8% 49,2% 48,4% 46,7% 43,7% 39,0% 

Vožnja avtomobila mi pomeni iskanje novih občutij 

Da 197 55,3 % 63,4 % 55,8 % 59,3 % 54,3 % 50,3 % 39,6 % 46,7 % 

Ne 530 57,7 % 50,9 % 51,7 % 49,8 % 47,5 % 45,8 % 46,6 % 40,0 % 
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-Vsaj občasno- 

                  N  Hitra 

vožnja, 

ker se 

mudi 

Športna 

vožnja 

po 

avtocesti 

Neupo- 

števanje 

varnostne 

razdalje 

Glasno 

ošte- 

vanje 

voz-

nikov 

Prehitra 

vožnja 

Jezni 

pogledi 

Svetlob- 

no 

signali- 

ziranje 

Nesode- 

lovanje 

z 

drugimi 

Vsi 727 41,0 % 37,4 % 37,1 % 37,0 % 36,7 % 36,5 % 27,8 % 26,4 % 

Starost 

18–24  116 47,4 % 44,8 % 42,2 % 37,9 % 37,9 % 36,2 % 51,6 % 33,6 % 

25–39  293 34,8 % 30,4 % 39,9 % 34,1 % 33,4 % 36,5 % 25,9 % 26,3 % 

40–54  254 43,4 % 41,3 % 33,1 % 38,9 % 41,3 % 35,8 % 30,3 % 22,8 % 

55 + 64 48,4 % 40,1 % 32,8 % 39,0 % 31,3 % 37,5 % 25,0 % 28,1 % 

Spol 

Moški 281 38,1 % 38,1 % 34,5 % 29,9 % 43,8 % 32,7 % 34,2 % 29,9 % 

Ženske 446 42,8 % 37,0 % 41,3 % 41,5 % 32,3 % 38,8 % 23,8 % 24,2 % 

Ocenjujem, da vozim nad omejitvami 

Da 158 67,1 % 71,5 % 33,5 % 42,4 % 76,6 % 43,7 % 33,5 % 24,7 % 

Ne 561 34,0 % 27,6 % 38,6 % 35,3 % 26,0 % 34,4 % 26,2 % 26,7 % 

Prepričan sem, da imam izredne vozniške sposobnosti 

Da 314 44,3 % 44,6 % 34,7 % 38,9 % 42,4 % 38,5 % 32,8 % 29,3 % 

Ne 413 38,5 % 32,0 % 39,0 % 35,6 % 32,4 % 34,9 % 24,0 % 24,2 % 

Vožnja avtomobila mi pomeni iskanje novih občutij 

Da 197 43,1 % 51,8 % 35,0 % 38,6 % 45,1 % 46,2 % 33,0 % 29,9 % 

Ne 530 49,5 % 32,1 % 37,9 % 36,4 % 33,6 % 32,8 % 25,8 % 25,1 % 
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-Vsaj občasno- 

N Vožnja 

po pre- 

hiteval-

nem 

pasu 

Hupanje Vijuga- 

nje 

Športno 

spelje-

vanje 

Neupo- 

raba 

smer- 

nika 

Name- 

rno 

upočas- 

njevanje 

drugih 

Jemanje 

prednosti 

Vožnja 

skozi 

rdečo 

luč 

Vsi 727 24,1 % 21,6 % 19,3 % 19,5 % 11,8 % 10,6 % 10,2 % 10,2 % 

Starost 

18–24  116 28,4 % 22,4 % 16,4 %  22,4 % 10,3 % 11,2 % 9,5 % 12,1 % 

25–39  293 22,9 % 20,1 % 23,3 % 17,1 % 11,3 % 9,9 % 9,9 % 10,5 % 

40–54  254 22,0 % 23,2 % 18,9 % 20,0 % 14,9 % 11,4 % 12,2 % 9,5 % 

55 + 64 29,7 % 20,3 % 21,9 % 21,8 % 4,7 %  7,8 % 4,7 % 7,8 % 

Spol 

Moški 281 24,2 % 21,7 % 23,5 % 23,5 % 13,9 % 10,7 % 12,5 % 9,3 % 

Ženske 446 24,0 % 21,5 % 16,9 % 17,0 % 10,5 % 10,5 % 8,7 % 10,8 % 

Ocenjujem, da vozim nad omejitvami 

Da 158 37,3 % 28,5 % 35,4 % 71,5 % 19,6 % 11,3 % 18,4 % 16,5 % 

Ne 561 20,3 % 19,6 % 14,8 % 27,6 % 9,8 % 10,5 % 7,7 % 8,6 % 

Prepričan sem, da imam izredne vozniške sposobnosti 

Da 314 26,8 % 22,6 % 21,7 % 27,4 % 14,3 % 12,4 % 12,1 % 12,1 % 

Ne 413 22,0 % 20,8 % 17,4 % 13,6 % 9,9 % 9,2 % 8,7 % 8,7 % 

Vožnja avtomobila mi pomeni iskanje novih občutij 

Da 197 29,4 % 23,9 % 28,4 % 36,0 % 14,2 % 17,2 % 12,7 % 12,2 % 

Ne 530 22,1 % 20,8 % 15,8 % 13,4 % 10,9 % 8,1 % 9,2 % 9,4 % 

 

Vir: Rakovec, lastna raziskava (2018) 

 

Največ oblik agresivnega vedenja za volanom izvajajo respondenti iz najmlajše starostne 

skupine od 18 do 24 let. V kar dvanajstih od štiriindvajsetih oblik agresivnih vedenj so na prvem 

mestu. Za to starostno kategorijo so najznačilnejša agresivna vedenja (1) nepopolno ustavljanje 

pred »Stop« znakom, (2) kritično komentiranje drugih voznikov, (3) zmajevanje z glavo drugim 

voznikom, (4) frustracija, ko drugi vozniki ne pospešijo pri zeleni luči, (5) jeza ob nenadnem 

zastoju, (6) prehitevanje drugih voznikov, tudi ko ti vozijo po omejitvah, (7) bolj »športna« 

vožnja na avtocesti, (8) neupoštevanje varnostne razdalje, (9) svetlobno signaliziranje drugim 

voznikom, (10) nesodelovalnost z drugimi vozniki, (11) neuporaba smernika in (12) vožnja 

skozi rdečo luč.  Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so vozniki stari od 18 do 

24 let najbolj nagnjeni k agresivni vožnji v cestnem prometu. 
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Ob pregledu rezultatov zaznamo tudi razliko med spoloma. Moški respondenti prednjačijo v 

kar sedemnajstih kategorijah agresivnega vedenja v cestnem prometu. Zanje so najznačilnejša 

naslednja vedenja: (1) nepopolno ustavljanje pred »Stop« znakom, (2) kritično komentiranje 

drugih voznikov, (3) frustracija, ko drugi vozniki ne pospešijo pri zeleni luči, (4) vožnja bolj 

po sredini cestišča, ko ni sredinske črte, (5) uporaba mobilnega telefona, (6) prehitevanje drugih 

voznikov, tudi ko ti vozijo po omejitvah, (7) bolj »športna« vožnja na avtocesti, (8) prehitra 

vožnja, (9) svetlobno signaliziranje drugim voznikom, (10) nesodelovalnost z drugimi vozniki, 

(11) vožnja po prehitevalnem pasu, tudi kadar je vozni pas prost, (12) hupanje drugim 

udeležencem v cestnem prometu, (13) vijuganje oziroma pogosto menjavanje voznega pasu, 

(14) bolj »športno« speljevanje, (15) neuporaba smernika, (16) namerno upočasnjevanje drugih 

voznikov in (17) samozavestno jemanje prednosti. Glede na zbrane rezultate lahko sklepamo, 

da so moški agresivnejši vozniki kot ženske. 

 

Tisti respondenti, ki so se samoocenili, da vsaj občasno vozijo nad omejitvami hitrosti, 

prednjačijo v vseh kategorijah agresivnih vedenj, razen v neupoštevanju varnostne razdalje in 

nesodelovalnosti, ki sta se izkazali za izrazitejši pri respondentih, ki vozijo v skladu z 

omejitvami hitrosti. Iz zbranih rezultatov lahko sklepamo, da agresivneje vozijo tisti 

respondenti, ki so se samoocenili za hitre voznike, ki pogosteje vozijo nad omejitvami hitrosti. 

 

Respondenti, ki svoje vozniške sposobnosti ocenjujejo kot izredne, so se samoocenili za 

agresivnejše v primerjavi s tistimi, ki svojih vozniških sposobnosti ne ocenjujejo tako visoko, 

v vseh kategorijah, razen v neupoštevanju varnostne razdalje. Sklepamo lahko, da so 

respondenti, ki svoje vozniške sposobnosti ocenjujejo kot izredne, agresivnejši. 

 

Respondenti, katerim vožnja pomeni iskanje novih občutij, so svoje vedenje za volanom ocenili 

za agresivnejše v dvajsetih od štiriindavajsteih predlaganih kategorij agresivnega vedenja. Tisti, 

ki svoji vožnji ne pripisujejo iskanja novih občutij, so se za agresivnejše samoocenili le v 

nepopolnem ustavljanju pred »Stop« znakom, uporabi mobilnega telefona v času vožnje, hitri 

vožnji, kadar se jim mudi, in neupoštevanju varnostne razdalje. Tudi tu lahko sklepamo, da so 

respondenti, katerim vožnja pomeni iskanje novih občutij, agresivnejši v cestnem prometu. 

 

Rezultati o izvajanju agresivnih vedenj v času vožnje, katere smo pridobili na vzorcu 727 

voznic in voznikov v Republiki Sloveniji, so primerljivi z rezultati raziskav, ki so jih izvedle 

»The Automobile Association« 1995 v Veliki Britaniji,  EOS Gallup Europe 2002–2003 v 
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triindvajsetih državah po svetu in 2014  »AAA Foundation for Trafic Safety«  v ZDA, ter s 

Tascovo definicijo agresivne vožnje: agresivnejše kategorije voznikov avtomobilov so moški, 

starostna skupina med 18 in 24 let, tisti, ki vozijo nad omejitvami, svoje vozniške sposobnosti 

ocenjujejo kot izredne in jim vožnja pomeni iskanje novih doživetij. 

 

V nadaljevanju raziskave pa nas je zanimalo, kako in v kakšni meri na način vožnje vpliva 

notranji dialog. 

 

15.2 Vpliv notranjega dialoga na način vožnje 

 

Pri naših respondentih smo na podlagi odgovorov na petnajst trditev preverili tudi pogostnost 

zaznavanja in izvajanja notranjega dialoga v času vožnje. Tudi v tem primeru  smo najprej 

prešteli vse odgovore za posamezno trditev na vseh stopnjah Likertove lestvice. V nadaljevanju 

pa smo združili odgovora »Nikoli« in »Skoraj nikoli« ter odgovore »Občasno«, »Pogosto« in 

»Zelo pogosto«. Z združitvijo smo dobili večjo preglednost rezultatov in enostavnejšo 

primerljivost med tistimi, ki notranjega dialoga v času vožnje niso nikoli ali skoraj nikoli 

zaznavali in izvajali, in tistimi, ki so notranji dialog  v času vožnje zaznavali in izvajali vsaj 

občasno.  

 

Tabela 15.3:  Zaznava in izvajanje notranjega dialoga 

 

Trditev 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 

Občasno 

4 

Pogosto 

5 Zelo 

pogosto 

Vsaj 

skoraj 

nikoli 

Vsaj 

občasno 

Vodim notranji dialog oziroma 

se zavestno neslišno 

pogovarjam s samim seboj. 

78 

10,7 % 

153 

21,0 % 

242 

33,3 % 

148 

20,4 % 

106 

14,6 % 

231 

31,8 % 

496 

68,2 % 

Neslišno se pogovarjam s 

samim seboj tudi, ko vozim 

avtomobil. 

126 

17,3 % 

193 

26,5 % 

209 

28,7 % 

113 

15,5 % 

86 

11,9 % 

319 

43,9 % 

408 

56,1 % 

V času vožnje imam negativen 

notranji dialog (npr. jezim se na 

druge voznike, situacije, sebe 

…). 

163 

22,4 % 

317 

43,6 % 

199 

27,4 % 

35 

4,8 % 

13 

1,8 % 

480 

66,0 % 

247 

34,0 % 

V času vožnje imam pozitiven 

notranji dialog (npr. »Vsakdo 

lahko naredi napako« …). 

47 

6,5 % 

158 

21,7 % 

325 

44,7 % 

152 

20,9 % 

45 

6,2 % 

205 

28,2 % 

522 

71,8 % 

V notranjem dialogu oštevam 

druge voznike. 

118 

16,2 % 

263 

36,2 % 

282 

38,8 % 

44 

6,1 %  

20 

2,6 % 

381 

52,4 % 

346 

47,6 % 

V notranjem dialogu si 

govorim, da ni vredno noreti 

zaradi situacije. 

113 

15,5 % 

220 

30,3 % 

227 

31,2 % 

108 

14,9 % 

59 

8,1 % 

333 

45,8 % 

394 

54,2 % 

V notranjem dialogu preklinjam 

ostale voznike. 

224 

12,7 % 

227 

46,3 % 

184 

34,0 % 

30 

6,3 % 

15 

0,7 % 

451 

62,0 % 

229 

31,5 % 
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V notranjem dialogu si 

govorim, da se ni vredno 

vmešavati. 

90 

12,4 % 

201 

27,6 % 

213 

29,3 % 

131 

18,0 % 

92 

12,7 % 

291 

40,0 % 

436 

60,0 % 

V notranjem dialogu negativno 

komentiram druge voznike. 

130 

17,8 % 

273 

37,6 %  

266 

36,6 % 

44 

6,1 % 

14 

1,9 % 

403 

55,4 % 

324 

44,6 % 

V notranjem dialogu negativno 

komentiram samega sebe. 

136 

18,7 % 

291 

40,0 % 

275 

37,8 % 

21 

2,9 % 

4 

0,6 % 

427 

58,7 % 

300 

41,3 % 

V notranjem dialogu si 

govorim, naj ostanem miren, 

navkljub težavnim situacijam v 

prometu. 

99 

13,6 % 

221 

30,4 % 

234 

32,2 % 

118 

16,2 % 

55 

7,6 % 

320 

44,0 % 

407 

56,0 % 

Tik preden odreagiram na 

frustrirajočo situacijo v 

prometu, zaznam notranji 

dialog. 

117 

16,1 % 

171 

23,5 % 

253 

34,8 % 

140 

19,3 % 

46 

6,3 % 

288 

39,6 % 

439 

60,4 % 

V konkretni situaciji, ko ocenim 

drugega voznika kot 

nesposobnega, imam o njem 

negativen notranji dialog. 

135 

18,6 % 

233 

32,0 % 

257 

35,4 % 

80 

11,0 % 

22 

3,0 % 

368 

50,6 % 

359 

49,4 % 

Negativni notranji dialog me 

spodbudi k bolj nepremišljeni, 

hitri in neprištevni reakciji v 

cestnem prometu. 

303 

41,7 % 

274 

37,6 % 

120 

16,5 % 

26 

3,6 % 

4 

0,6 % 

577 

79,4 % 

150 

20,6 % 

Pozitivni notranji dialog me 

vodi k umirjeni, premišljeni 

reakciji v cestnem prometu. 

137 

18,8 % 

260 

35,8 % 

210 

28,9 % 

70 

9,6 % 

50 

6,9 % 

397 

54,6 % 

330 

45,4 % 

 

Vir: Rakovec, lastna raziskava (2018) 

 

Kar 68,2 % vprašanih se je strinjalo, da se vsaj občasno zavestno neslišno pogovarjajo sami s 

seboj oziroma vodijo notranji dialog. Tudi v času vožnje avtomobila se 56,1 % respondentov 

zavestno neslišno pogovarja s samim seboj. 60,4 % se jih strinja, da vsaj občasno,  tik preden 

odreagirajo na frustrirajočo situacijo, zaznajo notranji dialog. 34,0 % je takšnih, ki svoj notranji 

dialog v času vožnje ocenjujejo za negativnega. V okviru negativnega notranjega dialoga 

prevladujejo: (1) negativni notranji dialog o vozniku, ki ga ocenijo za nesposobnega (49,4 %), 

(2) oštevanje ostalih voznikov (47,6 %), (3) negativno komentiranje ostalih voznikov (44,6 %), 

(4) negativno komentiranje samega sebe (41,3 %) in (5) preklinjanje ostalih voznikov (31,5 %). 

20,6 % jih meni, da jih negativni notranji dialog vsaj občasno spodbudi k bolj nepremišljeni, 

hitri in neprištevni reakciji v cestnem prometu. 

 

Tisti, ki so v času vožnje pogosteje zaznavali pozitivnejši notranji dialog (71,8 %), si v največji 

meri neslišno prigovarjajo, da: (1) se ni treba vmešavati (60,0 %), (2) naj ostanejo mirni 

navkljub težavnim situacijam v prometu (56,0 %), (3) ni vredno noreti zaradi situacije (54,2 

%). 45,4 % jih meni, da jih pozitivni notranji dialog vodi k umirjeni, premišljeni situaciji v 

cestnem prometu. 
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Na podlagi analize pridobljenih rezultatov lahko potrdimo hipotezo H4, postavljeno v okviru 

tretjega raziskovalnega podvprašanja (Kako se voznik zaveda notranjega dialoga?), in sicer da 

se bo voznik avtomobila zavedal svojega notranjega dialoga v času vožnje. Kajti respondenti, 

ki so se strinjali, da imajo v času vožnje negativen notranji dialog, so se samoocenili za 

agresivnejše v kar dvaindvajsetih od štiriindvajsetih kategorij agresivne vožnje; respondenti, ki 

v času vožnje nimajo negativnega notranjega dialoga, so agresivnejši le v smislu neupoštevanja 

varnostne razdalje in nesodelovanja z drugimi udeleženci v cestnem prometu. 

 

Tabela 15.4: Vpliv notranjega dialoga na vsaj občasno agresivno vožnjo 

-Vsaj občasno- 

                     N Ne 

ustavim 

pred 

»Stop« 

znakom 

Kritično 

komen-

tiram 

Zmajujem 

z glavo 

Nervira 

me, ko 

ne 

pospeši 

Razjezim 

se 

zastoja 

Vozim 

bolj po 

sredini 

ceste 

Uporaba 

mobil- 

nega 

telefona 

Prehitevam, 

ko vozijo 

po 

omejitvah 

Vsi 727 57,2 % 54,3 % 52,8 % 52,4 % 49,4 % 47,0 % 44,7 % 41,8 % 

V času vožnje imam negativen notranji dialog 

Da  247 62,7 % 81,0 % 75,7 % 68,8 % 67,6 % 48,6 % 47,0 % 49,3 % 

Ne  480 54,4 % 40,6 % 41,0 % 44,0 % 40,0 % 46,3 % 43,5 % 37,9 % 

 

-Vsaj občasno- 

                  N Hitra 

vožnja, 

ker se 

mudi 

Športna 

vožnja 

po 

avtocesti 

Neupo- 

števanje 

varnostne 

razdalje 

Glasno 

ošte- 

vanje 

voz-

nikov 

Prehitra 

vožnja 

Jezni 

pogledi 

Svetlob- 

no 

signali- 

ziranje 

Nesode- 

lovanje 

z 

drugimi 

Vsi 727 41,0% 37,4% 37,1% 37,0% 36,7% 36,5% 27,8% 26,4% 

V času vožnje imam negativen notranji dialog 

Da  247 52,2 % 42,1 % 32,0 % 61,1 % 42,5 % 57,9 % 38,9 % 22,3 % 

Ne  480 35,2 % 35,0 % 39,7 % 24,6 % 33,6 % 25,4 % 22,1 % 28,5 % 
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-Vsaj občasno- 

                     N Vožnja 

po pre- 

hiteval-

nem 

pasu 

Hupanje Vijuga- 

nje 

Športno 

spelje-

vanje 

Neupo- 

raba 

smer- 

nika 

Name- 

rno 

upočas- 

njevanje 

drugih 

Jemanje 

prednosti 

Vožnja 

skozi 

rdečo 

luč 

Vsi 727 24,1 % 21,6 % 19,3 % 19,5 % 11,8 % 10,6 % 10,2 % 10,2 % 

V času vožnje imam negativen notranji dialog 

Da  247 29,6 % 33,2 % 26,3 % 28,3 % 12,6 % 15,4 % 12,1 % 12,6 % 

Ne  480 21,3 % 15,6 % 15,6 % 15,0 % 11,5 % 8,1 % 9,2 % 9,0 % 

 

Vir: Rakovec, lastna raziskava (2018) 

 

Na podlagi analize rezultatov tega dela raziskave lahko potrdimo tudi hipotezi H2 in H3, 

postavljeni v okviru prvega in drugega raziskovalnega podvprašanja (glej str. 98), in sicer da 

bo pozitiven notranji dialog zmanjševal agresivno vožnjo voznikov avtomobilov in da bo 

negativen notranji dialog povečeval agresivno vožnjo voznikov avtomobilov. 

 

V zvezi z notranjim dialogom smo respondentom zastavili še odprto vprašanje, v katerem smo 

jih prosili, da notranji dialog zapišejo z istimi besedami, ki so jih uporabili v dani situaciji. Na 

to vprašanje je odgovorilo 532 respondentov. 33,5 % jih je navedlo izrazito negativen notranji 

dialog, usmerjen predvsem na druge voznike v cestnem prometu. Ko respondenti ocenjujejo 

vedenja drugih voznikov, je njihov negativni notranji dialog: »Fakin idiot!«, »Presnet 

nesposoben pezde!«, »A si nor?«, »A si sam na cesti, bedak?«, »Budala blesava!«, »Cepec!«, 

»Kdo ti je dal izpit?«, »Če ne znaš vozit, pojdi na avtobus!«, »Fak, kaj ta dela! Baba zmešana. 

Itak blond.«, »Glej bedaka!«, »Idiot zmešan, kaj počneš? Škoda, da nisem ustavil.«, »Idiot, 

pojma nimaš, pa se še pizdiš!«, »Idiot, cepec, baba zmešana, kdo ti je dal izpit?«, »Jebemo 

mater!«, »Joj, kreten neumen!«, »Joj, še tebe se je manjkalo!«, »Kaj delaš budalo?«, »Mudi se 

mi, umakni se jebemti!«, »Kakšen debil!«, »Koja je ovo budala, kdo ti je dal izpit v roke?«, 

»Kreten nesposoben, peš pejd, če ne znaš vozit!«, »Lej ga butlja prpaljenga, kak vozi!«, »Ma, 

fak of!«, »Ma kakšna mona!«, »Majmun!«, »Norc!«, »O šit!«, »Pa kdo je dal tebi izpit. Tega 

sigurno ženska vozi!«, »Pa pizdarija, kako to vozi!«, »Pa zakaj so namontirali žmigovce na 

avto, če jih bedak ne zna uporabljati? Frdaman idiot!«, »Pička mu materina nesposobna!«, 

»Pida, kreten en!«, »Pizda ti materina, kdo ti je dal izpit? Dej odmaken se, kva se svalkaš?«, 

»Pizda, kake mone so na cesti!«, »Porkaduš!«, »Son of a bitch!«, »Sranje!«, »To je bolan 

voznik!«, »Kaj si zmešan?« … 
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Kljub temu, da je vsak tretji od sodelujočih respondentov navajal negativni dialog v situaciji, 

ki ga je vznemirjala, sta slabi dve tretjini sodelujočih navajali pozitiven dialog, ki je imel v 

večini primerov samousmerjevalno funkcijo: »Bodi miren!«, »Mirno, vse bo OK!«, »Mirno, 

mirno, mirno! Saj imaš čas, nikamor se ti ne mudi.«, »Ni vreden, da bi se sekirala!«, »Ohrani 

mirne živce!«, »Ostani mirna, nič ne moreš storiti!«, »Otroka imam v avtu, ta pa nevarno vozi. 

Pusti, naj te prehiti.«, »Počasi!«, »Pozabi na to, vsi delamo napake.«, »Pusti! Ni vredno, gremo 

dalje.«, »Sej ni vredno, da se živciram!«, »Se zgodi!, V redu je. Umiri se!«, »Umiri se, nič ni 

hudega.«, »Wtf … pazi, da se vse dobro izide!« … 

 

Respondenti so navajali tudi pozitiven notranji dialog v smislu zaznavanja vznemirjajoče 

situacije: »Marija, Marija, Marija, poglej, kaj dela!«, »Ali misliš, da si sam na cesti?«, »Hej… 

Lej, kaj počne!«, »Jooj!«, »Kaj bo pa ta zdaj naredil?«, »Kaj mu je?«, »Kaj razmišlja? Z glavo 

ni pri stvari.«, »Kako je lahko to naredil?«, »Kdor nima v glavi, ima v nogi!«, »Matr se mu 

mudi!«, »Neumno prehitevanje!«, »No, tole pa ni bilo ravno varno za šoferja in druge!«, »Ops, 

kaj je pa zdaj to?«, »Pismo, pa ne morem verjet!«, »Pišuka, kam je gledal?«, »Poglej, kako ta 

vozi.« … 

  

15.3 Izračun korelacije med agresivno vožnjo in notranjim dialogom 

 

Za izračun korelacije med spremenljivkama agresivna vožnja in notranji dialog smo uporabili 

Pearsonov koeficient korelacije, ki je najpogosteje uporabljena mera linearne povezanosti dveh 

številskih spremenljivk. Koeficient lahko zavzame vrednosti med –1 in 1. Izračunali smo ga na 

osnovi aritmetičnih sredin in standardnih odklonov obeh spremenljivk, agresivne vožnje in 

notranjega dialoga. 

 

Tabela 15.5: Aritmetična sredina in standardni odklon spremenljivke agresivna vožnja 

 

 

Deskriptivna statistika – rezultati vprašalnika AV 

 

Numerus Aritm. sred. Minimum Maksimum Stand. dev. 

 

727 

 

85,045 

 

6 

 

190 

 

15,41517 
 

Vir: Rakovec, lastna raziskava (2018) 
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Graf 15.1: Porazdelitev spremenljivke agresivna vožnja 
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Vir: Rakovec, lastna raziskava (2018) 
 

 

Tabela 15.6: Aritmetična sredina in standardni odklon spremenljivke notranji dialog 

 

 

 

Deskriptivna statistika – rezultati vprašalnika ND 

 

Numerus Aritm. sred. Minimum Maksimum Stand. dev. 

 

727 

 

29,467 

 

12 

 

52 

 

6,01868 
 

 

Vir: Rakovec, lastna raziskava (2018) 
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Graf 15.2: Porazdelitev spremenljivke notranji dialog 
 

 

Histogram (Vprašalnik notranjega dialoga med vožnjo)
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Vir: Rakovec, lastna raziskava (2018) 

 

 

Tabela 15.7: Koeficient korelacije med agresivno vožnjo in notranjim dialogom 

 

 

 

Korelacija (Personov r-koeficient) med rezultati na AV in ND 
 

Var. X/Y Sredina St. dev. r(x,y) P Numerus 

 

AV 

 

85,045 

 

15,41517 
0,53 0,00 

 

727 

 

ND 

 

29,467 

 

6,01868 

 

727 
 

Vir: Rakovec, lastna raziskava (2017) 

 
 

Izračunana korelacija ni visoka, saj pojasnjuje le približno 25 % variance (r2), je pa statistično 

pomembna. Vrednost Pearsonovega koeficienta v intervalu med 0,40 in 0,69 kaže na srednjo 

oziroma zmerno pozitivno povezanost med spremenljivkama. Agresivna vožnja je po zbranih 

empiričnih podatkih povezana z negativnim notranjim dialogom, vendar je vpliv notranjega 

dialoga samo delen; pomeni, da so prisotni še drugi dejavniki, ki pogojujejo nagnjenost k 

agresivni vožnji avtomobila. 
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16 ANALIZA DRUGEGA DELA RAZISKAVE – EKSPERIMENT 

 

 

V drugem delu empirične raziskave smo med stotriinšestdesetimi respondenti, ki so nam 

zaupali svoj e-poštni naslov in na ta način izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju v raziskavi,  

k sodelovanju povabili trideset respondentov. Kriterij za povabilo je bilo število doseženih 

»točk« v delu samoocenitvenega vprašalnika, ki se je nanašal na vedenje v času vožnje. V tem 

delu vprašalnika je bilo šestinštirideset trditev, na katere je bilo možno odgovarjati z vrednostmi 

od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo »Nikoli«, 5 »Zelo pogosto«. Vsak respondent je tako lahko 

zbral minimalno 46 in maksimalno 230 »točk«. Po arbitrarnem kriteriju smo določili, da je meja 

med agresivno in neagresivno vožnjo polovica razlike med maksimalnim in minimalnim 

številom »točk«, to je 92 »točk«. V prvo, eksperimentalno, skupino smo uvrstili petnajst 

respondentov, ki so zbrali več kot 92 »točk« in je bil seštevek njihovih »točk« čim bližje 

maksimalnemu številu točk, ter jih poimenovali agresivni vozniki. V drugo, kontrolno,  skupino 

smo uvrstili petnajst respondentov, ki so zbrali manj kot 92 »točk« in je bil seštevek njihovih 

»točk« čim bližje minimalnemu številu točk, ter jih poimenovali neagresivni vozniki.  

 

Eksperiment z uporabo simulatorja varne vožnje smo izvajali v prostorih Javne agencije RS za 

varnost prometa med 4. majem in 2. junijem 2017, na simulatorju vožnje F12P. Naš namen je 

bil preveriti vpliv dihotomne neodvisne spremenljivke notranji dialog na odvisno 

spremenljivko agresivna vožnja. Na simulatorju vožnje smo izbrali scenarij vožnje, ki je 

vključeval teoretično definirane prožilce agresivne vožnje: (1) objestno odvzemanje prednosti 

s strani drugih voznikov, (2) nepričakovani dogodki na cestišču, (3) nepričakovani zastoji in 

(4) vožnjo v izvenmestnem, anonimnem okolju. Pot, ki jo je moral prevoziti vsak od 

respondentov, je bila dolga pet kilometrov in je vključevala vožnjo v mestu in vožnjo izven 

naselja. V času vožnje je simulator samodejno beležil vedenja, ki so značilna za agresivno 

vožnjo: (1) neuporabo smernega kazalca, (2) neupoštevanje prometnih znakov, (3) 

neupoštevanje prometne signalizacije, (4) neupoštevanje varnostne razdalje in (5) 

neupoštevanje omejitev hitrosti. Poleg tega se je samodejno beležila tudi neuporaba 

varnostnega pasu in vožnja izven cestišča. Kot odkriti opazovalci brez udeležbe pa smo 

opazovali in beležili verbalno ter neverbalno komunikacijo udeležencev eksperimenta. 
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Z vsakim od respondentov smo pred začetkom eksperimenta opravili tudi kontrolni intervju, v 

katerem smo preverili njihovo primernost za sodelovanje v eksperimentu. Pozorni smo bili 

predvsem na kakršnekoli psihofizične omejitve, ki bi bile lahko ovira za nemoteno izvedbo 

eksperimenta, in morebitna psihofizična stanja, na katera bi lahko imelo sodelovanje v 

eksperimentu negativen vpliv. Respondente smo seznanili z dejstvom, da v času izvedbe 

eksperimenta lahko nastopi blaga slabost, podobna potovalni slabosti.108 Seznanili smo jih z 

možnostjo, da lahko sodelovanje v eksperimentu v kateremkoli trenutku prekinejo, pri čemer 

je prekinitev lahko začasna ali dokončna. Razložili smo jim, da bo v času eksperimenta v 

prostoru vedno prisoten le en opazovalec, z edino nalogo zbiranja podatkov o poteku 

eksperimenta. Vsi respondenti so dobili enak napotek, da naj v simulatorju vozijo tako, kot 

vozijo običajno, ko se odpravljajo na delo ali v šolo oziroma na fakulteto. Dobili so tudi namig, 

da bi se jim lahko ob takšnih priložnostih utegnilo nekoliko muditi. Pred začetkom vožnje po 

izbranem scenariju so respondenti odpeljali še krajšo vožnjo po praznem cestišču, da so se lahko 

pobliže spoznali z delovanjem simulatorja.  

 

V času izvedbe eksperimenta so trije udeleženci zaznali blažjo obliko potovalne slabosti. Dva 

udeleženca sta po začasni prekinitvi vožnje nadaljevala z vožnjo, en udeleženec pa je ob pojavu 

potovalne slabosti dokončno prekinil sodelovanje v eksperimentu. Zato v nadaljevanju 

predstavljamo rezultate, zbrane na podlagi računalniško zabeleženih in osebno opazovanih 

vedenj devetindvajsetih udeležencev eksperimenta.  

 

V eksperimentu je sodelovalo 11 (37,9 %) voznic in 18 (62,1 %) voznikov, starih od 

štirindvajset do petinpetdeset let, njihova povprečna starost je bila 37,4 let. V eksperimentalno 

skupino agresivni vozniki je bilo razvrščenih 14 udeležencev, od tega 4 (28,6 %) ženske in 10 

(71,4 %) moških, s povpečno starostjo 38,3 let. V kontrolno skupino neagresivni vozniki smo 

razvrstili 15 udeležencev, od tega 7 (46,7 %) žensk in 8 (53,3 %) moških, s povprečno starostjo 

36,5 let. 

 

                                                           
108 V času vožnje v simulatorju vožnje respondent sedi v improvizirani potniški kabini osebnega 

avtomobila. Vsi elementi v kabini (volanski obroč, sedež, prestavna ročica, stopalke za plin, zavoro in 

sklopko …) so identični kot tisti v pravem avtomobilu. Razlika s pravim avtomobilom je »le« v tem, da 

v uporabljenem simulatorju potniška kabina in voznikovo telo v času vožnje mirujeta, se ne gibljeta 

skladno s sliko na ekranu, ki prikazuje dogajanje na in ob cestišču. Tovrstno dogajanje vpliva na 

ravnotežni organ v notranjem ušesu. Ker si vidne informacije in tiste o ravnotežju nasprotujejo, jih 

možgani ne znajo pravilno uskladiti, zaradi česar prihaja do slabosti. 
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V eksperimentu z uporabo simulatorja vožnje smo spremljali njihova vedenja v času vožnje in 

jih primerjali z doseženimi »točkami« na delu samocenitvenega vprašalnika, ki se je nanašal na 

agresivno vožnjo in s samooceno notranjega dialoga v času vožnje. 

 

Tabela 16.1: Vpliv starosti in spola na agresivno vožnjo 

 

                  N Neupo-

raba 

smernika 

Vožnja 

skozi  

rdečo 

luč 

Preko- 

merna 

hitrost 

Neupo- 

števanje 

varnostne 

razdalje 

Nega- 

tivni 

komen-

tarji 

Jezni 

pogledi 

Žuganje  

Vsi 29 41,4 % 24,1 % 31,0 % 34,5 % 65,5 % 51,7 % 10,3 %  

Starost 

24–32 10 40,0 % 30,0 % 40,0 % 30,0 % 90,0 % 60,0 % 20,0 %  

33–41 10 30,0 % 10,0 % 30,0 % 50,0 % 60,0 % 50,0 % 10,0 %  

42–55 9 55,6 % 50,0 % 22,2 % 22,2 % 44,4 % 44,4 % 0,0 %  

Spol 

Moški 18 50,0 % 27,7 % 33,3 % 38,9 % 61,1 % 50,0 % 16,6 %  

Ženske 11 27,3 % 22,2 % 27,3 % 27,3 % 72,7 % 54,5 % 0,0 %  

 

Vir: Rakovec, lastna raziskava (2018) 

 

Med udeleženkami in udeleženci eksperimenta so se pokazale razlike v agresivni vožnji tako 

med starostnimi skupinami kot med spoloma. Največ oblik agresivnih vedenj je bilo zaznati v 

najmlajši starostni skupini, od 24 do 32 let. Ta skupina med ostalimi najbolj izstopa v: (1) 

negativnem komentiranju dogajanja, (2) jeznih pogledih ob nepričakovani situaciji, (3) 

prekomerni hitrosti in (4) žuganju oziroma zamahovanju z roko. Stari od 33 do 41 let najbolj 

izstopajo pri neupoštevanju varnostne razdalje. Respondenti iz tretje starostne skupine, stari 

med 42 in 55 let, izstopajo po količini negativnega komentiranja dogajanja in jeznih pogledih 

v nepričakovani situaciji. 

 

Pregled pridobljenih rezultatov po spolu pokaže, da ženske izstopajo v negativnem 

komentiranju in jeznih pogledih, v vseh ostalih kategorijah pa prednjačijo moški. 

 

Tudi na podlagi rezultatov, pridobljenih s pomočjo eksperimenta z uporabo simulatorja vožnje, 

lahko sklepamo, da je agresivno vedenje v času vožnje avtomobila bolj izraženo pri mlajših 

udeležencih in pri moških. 
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Tabela 16.2: Povezanost samoocene načina vožnje in notranjega dialoga z agresivno vožnjo 

 

                  N Neupo-

raba 

smernika 

Vožnja 

skozi  

rdečo 

luč 

Preko- 

merna 

hitrost 

Neupo- 

števanje 

varnostne 

razdalje 

Nega- 

tivni 

komen-tarji 

Jezni 

pogledi 

Žuganje  

Vsi 29 41,4 % 24,1 % 31,0 % 34,5 % 65,5 % 51,7 % 10,3 %  

Samoocena načina vožnje 

Agresivna 14 78,6 % 50,0 % 64,3 % 35,7 % 64,3 % 64,3 % 14,3 %  

Neagresivna 15 6,7 % 0,0 %  0,0 % 33,3 % 66,7 % 40,0 % 6,7 %  

Samoocena notranjega dialoga 

Pozitiven 16 31,3 % 12,5 % 12,5 % 31,3 % 37,5 % 18,8 % 6,3 %  

Negativen 13 53,8 % 38,5 % 53,8 % 38,5 % 100,0 % 92,3 % 15,4 %  

 

Vir: Rakovec, lastna raziskava (2018) 

 

Respondenti v našem eksperimentu, ki so v samoocenitvenem vprašalniku ocenili svojo vožnjo 

kot agresivno, izstopajo v vseh kategorijah agresivne vožnje, razen pri negativnih komentarjih 

nastale situacije. Izrazite razlike so se pokazale predvsem v neuporabi smernika, vožnji skozi 

rdečo luč, prekomerni hitrosti in jeznih pogledih ob nepričakovani situaciji.  

 

Primerjali smo tudi samooceno notranjega dialoga pri respondentih v eksperimentu in njihov 

način vožnje. Tisti, ki so svoj notranji dialog samoocenili kot negativen, so v času eksperimenta 

v večji meri izražali vse oblike agresivnega vedenja za volanom. Izkazalo se je celo, da so vsi 

respondenti z negativnim notranjim dialogom brez izjeme glasno negativno komentirali 

dogajanje v času vožnje. 

 

V nadaljevanju smo želeli še podrobneje preveriti vpliv neodvisne spremenljivke notranji 

dialog od odvisne spremenljivke agresivna vožnja. V ta namen smo vsakega respondenta v 

eksperimentu po zaključeni vožnji v simulatorju povabili še k sodelovanju v kratkem 

polstrukturiranem intervjuju. 
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17 ANALIZA TRETJEGA DELA RAZISKAVE – POLSTRUKTURIRANI 

INTERVJU 

 

 

K polstrukturiranemu intervjuju smo povabili vseh devetindvajset respondentov v eksperimentu  

z uporabo simulatorja vožnje. Vsi so se našemu vabilu odzvali. Intervju smo zvočno posneli in 

kasneje zapisali transkript (glej Prilogo 2). Vsak intervju, izveden individualno, je potekal v 

povprečju 10 minut. 

 

Udelženkam in udeležencem smo zastavili naslednja vprašanja: (1) Ste v času vožnje zaznali 

notranji dialog? Če da, nam ga, prosim, opišete?, (2) Ocenite zavedanje notranjega dialoga na 

lestvici od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni »se ga sploh ne zavedam«, 10 »se ga močno zavedam«., 

(3) Ste v času vožnje zaznali kakšno čustvo?, (4) Kako bi opisali vašo vožnjo?, (5) Menite, da 

z notranjim dialogom lahko uravnavate svoje vedenje, tudi vožnjo avtomobila?, (6) Kaj vse 

menite, da vpliva na vaš način vožnje avtomobila? in (7) Zaznavate agresivno vožnjo drugih 

udeležencev v cestnem prometu? Če da, kako se izraža? 

 

Respondentom v polstrukturiranem intervjuju smo skrili njihovo identiteto. Označili smo jih s 

črko »R« in zaporedno številko intervjuja. Dodali pa smo jim še oznaki samoocenjenega načina 

vožnje in notranjega dialoga. Pri oznaki načina vožnje »1« pomeni neagresivna vožnja, »2« 

agresivna vožnja, pri oznaki notranjega dialoga »1« pomeni pozitiven notranji dialog, »2« 

negativen notranji dialog.109 

 

V nadaljevanju smo kodirali devetindvajset transkriptov polstrukturiranih intervjujev. V prvem 

koraku smo poiskali ključne pojme v odgovorih respondentov. V naslednejm koraku smo 

sorodne pojme združili v kategorije, pri čemer razvrščanje v kategorije razumemo kot določanje 

nadpomenk ali skupnih imenovalcev sorodnim pojmom (Mesec 1998).  

 

Vsi respondenti so ocenili, da se zavedajo svojega notranjega dialoga. Na lestvici od 1 do 10, 

pri čemer je 1 pomenilo »se ga sploh ne zavedam«, 10 »se ga močno zavedam«, jih je šest svoje 

zavedanje notranjega dialoga ocenilo z 9, kar smo interpretirali kot zelo visoko stopnjo 

                                                           
109 Če bi se udeleženec šestega intervjuja samoocenil za agresivnega voznika s pozitivnim dialogom, bi 

tako imel oznako R6_2_1. 
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zavedanja notranjega dialoga. Dvanajst intervjuvancev je podalo samooceno 8, kar smo 

interpretirali kot visoko stopnjo zavedanja. Devet jih je svoje zavedanje notranjega dialoga 

ocenilo s 7 ali 6, kar predstavlja srednjo stopnjo zavedanja. Dva intervjuvanca sta si pripisala 

samooceno 5, kar smo interpretirali kot nizko stopnjo zavedanja notranjega dialoga. 

 

Tabela 17.1: Ocena samozavedanja notranjega dialoga 

 

Ocena samozavedanja notranjega dialoga na lestvici od 1 do 10 

Zelo visoko (9) 6 20,7 % 

Visoko (8) 12 41,4 % 

Srednje (6–7) 9 31,0 % 

Nizko (5) 2 6,9 % 

 

Vir: Rakovec, lastna raziskava (2018) 

 

Na vprašanje »Ste v času vožnje zaznali notranji dialog? Če da, nam ga, prosim, opišite.« so 

vsi respondenti odgovorili pritrdilno. Posamezne opise notranjega dialoga smo razvrstili v 

kategorije glede na pet temeljnih funkcij, ki so jih prepoznali Brinthaupt in sodelavci: (1) 

samonadzorno, (2) družbenoocenjevalno, (3) samokritično, (4) samospodbujevalno in (5) 

samousmerjevalno (Brinthaupt in Dove 2012). Pri razvrščanju v kategorije smo bili pozorni 

tudi na (ne)namernost notranjega dialoga, ki so jo definirali Perrone-Bertolotti in sodelavci, ki 

so nenamerni notranji dialog poimenovali za avtomatičnega, ker ni izzvan z nobenim dražljajem 

(Perrone-Bertolotti et al. 2014), in na pozitiven oziroma negativen notranji dialog (Beck 1976). 

 

V trinajstih odgovorih smo zaznali negativen notranji dialog: »Pa ne že spet, pizda!«, »Cepec!«, 

»Idiot!«, »Spelji se!«, »Kaj pa je s tabo narobe?«, »Vzel bi mu vozniški izpit!«, »U šit, dej, spel 

se že!« »Lej tega norca!«, »Kreten! Fak!« »Poglej tega idiota.«, »Ne, no.«, »A si ti normaln?« 

»To je bolano.«, »Pička ti materina, debil blesav.«. V vseh primerih negativnega notranjega 

dialoga je le-ta namenjen tretji osebi. V nobenem primeru ni šlo za funkcijo samokritičnosti, 

vsi ti negativni notranji dialogi so imeli družbenoocenjevalno funkcijo. Pojavljali so se kot 

reakcija na vedenje drugih udeležencev v cestnem prometu, ki je bilo ocenjeno kot frustracija 

za respondenta. Sprožilci so bile tudi nepričakovane situacije v prometu in presenečenje nad 

dogajanjem: »V smislu presenečenja: Ops! Cepec! Idiot!«. 
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V ostalih primerih je bil notranji dialog pozitiven. Največkrat mu lahko pripišemo družbeno- 

ocenjevalno funkcijo, ko so se respondenti spraševali o nastali situaciji: »Spraševal sem se: Kaj 

bo zdej?«, »U šit, kaj se je zdajle zgodilo?«, »Ej, kva se pa to dogaja? Kva pa je zdej to?«, 

»Aha, kaj bo zdaj tale naredu?«, »Joj, kaj je bilo zdaj tole?«, »Kaj mu je?«.  

 

Zaznali smo tudi samousmerjevalno funkcijo: »Kako naj obrnem? Kaj naj storim?«, 

»Razmišljal sem, če je kakšna omejitev.«, »Bremzaj!«, »Pazi!«, »Bodi pozoren!«, »Bodi 

strpen!«, »Umiri se!«, »Opaaa, pazi! Previdno.«. 

 

Tovrstni notranji dialog se je pojavljal v situacijah, ko so se respondenti spraševali, kako naj 

ravnajo v nadaljevanju vožnje ali v času pozornosti na dogajanje v njihovi okolici. Za 

spremembo od negativnih notranjih dialogov, ki so bili namenjeni tretjim osebam, je bil 

samousmerjevalni notranji dialog naslovljen navznoter, na posameznika, ki je vršil notranji 

dialog, kar so v svoji raziskavi dokazali tudi Hurlburt in sodelavci (Hurlburt, Heavey in Kelsey 

2013). 

Izkazalo se je tudi, da so respondenti, za namen samousmerjanja v notranjem dialogu, 

uporabljali predvsem osebni zaimek druge osebe ednine (»ti«), kar je Vygotsky pripisoval 

internalizaciji usmerjevalnih navodil pomembnih drugih v času posameznikovega razvoja v 

otroški dobi (Rieber 1999). Narava tovrstnih samousmerjevalnih in samokontrolnih stavkov, 

ko se posamezniki znajdejo v težavnih situacijah, ki zahtevajo popolno pozornost in 

samousmerjanje, je strogo imperitivna (Zell, Warriner in Albarracin 2012). 

V odgovorih respondentov smo zaznali tudi samospodbujevalno funkcijo notranjega dialoga: 

»Vse sem naredil, kar sem lahko.«, »Vse bo OK.«, »To je sestavni del življenja.«, »Saj nisem 

jaz kriv.«, ki je bila značilna za situacije, v katerih so posamezniki želeli pomiriti sami sebe. V 

dveh primerih sta respondenta poročala tudi o nenamernem notranjem dialogu: »Velikokrat sem 

z mislimi drugje, ne na cesti.«, »Nisi fokusiran, čez 10 minut niti ne veš, kako si tja prišel.« 

Tudi na vprašanje »Menite, da z notranjim dialogom lahko uravnavate svoje vedenje, tudi 

vožnjo avtomobila?« so vsi respondenti odgovorili pritrdilno. Pri bolj opisnih odgovorih je bilo 

zaznati predvsem samousmerjevalno funkcijo notranjega dialoga, vezano predvsem na 

samopomiritev respondenta: »Včasih, ko me kakšna stvar razjezi na cesti, si pravim, daj, pomiri 

se.«, »Ko se tega zaveš, lahko zelo hitro umiriš te misli, če jih pa ne, pa bolj dolgotrajno vplivajo 
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na vožnjo.«, »Če se prisilim, da sem mirna, bolj mirno odreagiram.«, »… potem je ta dialog, 

ko skušam umirit situacijo.«. 

Poleg samopomiritve so izpostavili še vpliv notranjega dialoga na njihovo naravnanost in 

posledično na način vožnje: »Lahko uravnavaš vedenje. Odvisno je, kako si ti naravnan.«, 

»Seveda. Absolutno. Če razglabljaš o težavi, tudi z drugimi ne moreš komunicirat.«, »Do 

določene mere lahko. Če si ful dobre volje, boš drugače reagiral.«, »Ti si ti, komuniciraš sam 

s sabo tako, kot komuniciraš. Če si utrujen, če ti gre vse na živce, je vse drugače.«, »Če je 

notranji dialog negativen, to pelje v nestrpnost do drugih.«, »Ja, seveda. Če imaš slab dan, ni 

dobro.«,  »Seveda, če smo pozitivni, je vse lažje, manj naporno.«, »Mislim, da ga. Dialoga sta 

lahko pozitiven ali negativen. Če je pozitiven, si bolj sproščen, znaš lažje rešiti, ne gledaš, kdo 

je kriv. Imaš več možnosti. Ko imaš negativen dialog, je takoj obsojanje, iskanje krivca. Tam se 

zatakneš notr.« 

V nadaljevanju smo naše respondente v intervjuju vprašali, če so med vožnjo zaznali kakšno 

čustvo. Dva od vprašanih nista zaznala nobenega čustva, eden je zaznal pozitivna čustva, 

šestindvajset respondentov pa si je v spomin priklicalo negativna čustva. Med njimi sta bila 

najpogosteje omenjena strah in jeza: »Čustev se pa dobro zavedam. Hitreje mi začne bit srce. 

Če mi nekdo poblenda, se mi mal roke tresejo. Me zelo razburi. Probam ravnat čim bolj 

pametno, ampak včasih dam iz sebe ven tisto jezo.«, »Jeza in stres, ko se ti vse mudi. Nervozen 

sem, ker se ne odvija po mojih pričakovanjih.«, »Valjda, jezo, ko me nekdo prehiteva po desni. 

Drugače strah.«. V enem primeru pa izrazito nezdravo negativno čustvo bes: »Razpizdi me, 

besen sem.« En respondent je izpostavil negativno čustvo žalost: »Velikokrat sem malo 

žalosten, da so vozniki takšni.« 

 

Tudi v teoretičnih konceptih je jeza tisto negativno čustvo, kateremu avtorji največkrat 

pripisujejo vlogo spodbujevalca agresivne vožnje. Respondenti so omenjali tudi kombinacijo 

strahu in jeze, najprej se pojavi strah zaradi ogrožujoče situacije. V nadaljevanju, ko se situacija 

umiri, pa nastopi jeza, povezana z negativnim notranjim dialogom, v katerem respondenti  

oštevajo zaznana vedenja drugih voznikov. Čustvo strahu je običajno povezano z 

samousmerjevalnim notranjim dialogom, v katerem si respondenti dajejo napotke za reagiranje 

v dani situaciji. 
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Odgovore na vprašanje »Kako bi opisali vašo vožnjo?« smo kategorizirali na agresivno in 

defenzivno vožnjo ter na različne tipe tveganih vedenj, ki jih je v modelu tveganih vedenj 

voznikov v cestnem prometu definiral Reason (Delhomme et al. 2009). Respondenti, katerih 

vožnjo smo kategorizirali kot defenzivno, so svojo vožnjo opisovali kot varno, previdno, mirno, 

zmerno, strpno vožnjo, v kateri so pozorni na dogajanje v okolici, prilagajajo svojo hitrost 

razmeram na cesti, upoštevajo cestnoprometne predpise, predvidevajo situacije in skušajo biti 

vzor ostalim voznikom. Za te respondente je značilno tudi, da se zavedajo svojih napak v času 

vožnje. Po Reasonovi klasifikaciji so te napake najpogosteje lapsusi in spodrsljaji: »Kot 

previdno. Tako vozim vsak dan. kdaj pa kdaj pozabim dat žmigovc.«, »Trudim se biti varna. 

Včasih se zgodijo napake.«, »Sem previden in strpen. Včasih se zavem avtomatike, sploh ne 

vem, da vozim.«, »Sem dobra voznica, se zavedam svojih napak. Telefona ne uporabljam. 

Skušam biti vzor drugim. Sem strpna do prekrškarjev.«, »Previden, načeloma vozim po 

omejitvah. Če nisem prepričan sam v sebe, ne bom šel naredit.«, »Sem pozoren, kadar je večja 

gužva. Vozim na tempomat. Če je noč, več razmišljam o drugih stvareh kot o vožnji.«, »Sem kar 

odgovorna. Gledam na cesto, se oziram na ostale voznike, prilagajam hitrost.«, »Sem zmerna 

voznica. Ne grem v skrajnosti, ne vozim pa cagavo.«, »Večinoma se držim omejitev. V mestu 

upoštevam predpise. Pazim na pešce. Opazujem, pričakujem.« 

 

Na drugi strani pa vozniki, katerih vožnjo smo kategorizirali kot agresivno, največkrat prehitro 

vozijo in ne upoštevajo omejitev hitrosti, kar je po Reasonu načrtovana izredna kršitev. Ti 

respondenti izpostavljajo tudi svojo nepotrpežljivost in izredne vozniške sposobnosti. Vse 

našteto pa je po Tascovi definiciji (Tasca 2000) značilno prav za agresivno vožnjo. 

 

»Ni pasivna. Agresivna tudi ne. Nekaj vmes. Sem dokaj v mejah omejitev, ampak ponavad nekaj 

kilometrov čez. Bolj gre za strah pred kaznijo kot pred nesrečo. Ker čutim, da kontroliram 

situacijo.«, »Obvladujem. Zelo dobro spremljam promet. Sem med hitrejšimi vozniki, 

nadpovprečno. Bolj kakor mirna, je prej obratna.«, »Nisem dovolj potrpežljiva do ostalih 

voznikov.«, »Če mi kdo stopi na živc, se ne umaknem.«, »Dve leti vozim službeno. Vse vem, kje 

bo folk delal napake. Sem že BMW-ju pokazal, da ga lahko starejši avto prehiti.«, »Raje sem 

hiter kot počasen. Vem, da obvladam.«, »Dinamična. Proaktivna. Občasno agresivna, a vem, 

kje so moje meje. Vem, kaj avto zmore in kaj jaz zmorem.«, »Moja je čisto OK, samo ostali 

vozijo ko loleki. Sem hiter, a hitro reagiram. Rajš grem hitro, kot da se vlečem kot ostali. Sem 

dober voznik.«, »Hitr me kaj razpizdi. Sploh, če se čaka za brez veze. Na avtocesti grem precej 

hitro. Mislim, da sem dober voznik. No, ja, mogoče včasih mal prehiter.«. 
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Za respondente, ki smo jih kategorizirali za agresivne, je značilna tudi uporaba avditivnih 

motilcev pozornosti, to je prenosnih telefonov: »Uporabljam telefon. Bila sem že tolk 

prfuknjena, da sem na avtocesti brala SMS-e.«, »Moja vožnja je preveč obremenjena s 

telefonom.«. Uporaba mobilnega telefona med vožnjo spada med načrtovane izredne kršitve. 

Definicija agresivne vožnje uporabe mobilnega telefona v času vožnje sicer ne definira kot 

agresivnega vedenja, vendar pa tovrstno vedenje zmanjšuje osredotočenost na vožnjo, kar 

poveča tveganje za nastanek prometne nesreče. Zato bi lahko vsaj pogojno tudi uporabo 

mobilnega telefona v času vožnje uvrstili med vedenja, značilna za agresivno vožnjo. 

 

Odgovore na vprašanje »Kaj vse menite, da vpliva na vaš način vožnje avtomobila?« smo 

razvrstili v kategorije dejavnikov tveganja: časovno stisko, vožnjo pod vplivom alkohola, 

utrujenost voznika in avditivne, kognitivne in gustatorne motilce pozornosti ter zunanje 

dejavnike: dogajanje v okolici, vremenske pogoje in vročino. 

 

Šest respondentov je navedlo, da na njihov način vožnje vpliva časovna stiska: »Vpliva tudi 

zamujanje. Če zamujam, sem malenkost živčen.«, »Vpliva notranji občutek, da bom zamudil, 

takrat hitreje vozim.«, »Če se mi kam mudi.«, »Zmeraj se mi mudi.«, »Zamujanje.«. S časovno 

stisko je pogosto povezana tudi (pre)hitra vožnja, ki je, kot že povedano, eno najpogosteje 

izvajanih in opažanih vedenj. Za tovrstno vedenje je značilno tudi to, da spada med tako 

imenovane rutinske napake, sploh če govorimo o vožnji le nekaj kilometrov nad omejitvami in 

je s strani drugih voznikov pogosto tolerirano. 

 

Respondenti so izpostavili tudi vpliv avditivnih motilcev, predvsem glasbe, mobilnega telefona 

in sopotnikov v avtomobilu: »Dobra glasba na radiu, takrat bolj dinamično vozim.«, »Radio.«, 

»Radio vpliva, če ga ni, je dolgčas.«, »Radio, če je dobra muska, gre mal hitrejš.«, »Glasba. 

Če imam mirno glasbo, potem bolj umirjeno vozim. Če je divja, bolj dinamično vozim.«, »… pa 

musko poslušamo.«, »Mobitel uporabljam, če je res nujen klic.«, »Včasih natipkam tudi kakšen 

SMS.«, »SMS-ov ne pišem, kličem pa definitivno.«, »Telefon vpliva.«, »Telefona ne uporabljam, 

razen preko »bluetootha«.«, »Sogovornik, sploh če razlaga neke probleme.«, »Če se otroci 

derejo zadaj.«, »Če imam frende v avtu …«.  

 

Vsi opisani avditivni motilci vplivajo na zmanjšanje voznikove pozornosti na dogajanje v 

cestnem prometu. Posledično uporaba avditivnih motilcev lahko vpliva na ogrožanje varnosti 

v cestnem prometu. Voznik ima vedno možnost izbire, ali bo motilce pozornosti uporabljal ali 
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ne. Torej je njihova uporaba zavedna, posledično je zavedno tudi ogrožanje varnosti, zato bi 

tudi uporabo avditivnih motilcev lahko šteli med agresivna vedenja. Namen uporabe mobilnega 

telefona med vožnjo je lahko tudi prihranek na času (opravim vse klice med vožnjo). Takšna 

opredelitev tovrstnega vedenja pa se popolnoma približa delu definicije agresivne vožnje, ki 

govori o tem, da je agresivna vožnja poizkus prihranka časa. 

 

Respondenti se strinjajo, da imajo na njihov način vožnje močan vpliv tudi dogajanje v okolici, 

vreme in vročina: »… okoliščine na cesti, ki te lahko največkrat spravijo v slabo voljo. 

Dejavniki na cesti me spravljajo v modus agresije.«, »Vreme. Lepše kot je vreme, bolj sem 

samozavesten v avtu.«, »Vročina vpliva. Gužva. Luna me ne.«, »Vročina vpliva.«, »Okolje. 

Vreme zelo vpliva. Na avtocesti sem bolj sproščen voznik, manj pazljiv. Občutek imam, da je 

tam manj nepredvidljivih dogodkov, ki se mi lahko zgodijo.«, »Vreme je pomemben faktor. Če 

je noč in dež, je naporna vožnja. Če je vročina, postaneš utrujen, ni več fokusa.«, »Če je 

megla.«, »Vremenske razmere. Utrujenost. Eno je v mestu, drugo izven mesta.«, »Vremenske 

razmere, sneg.«, »Bolj sem sproščen, ko je sonce, manj pazim na varnostno razdaljo, hitrost.«, 

»Lepo vreme me bolj sprosti, lažje kaj spregledam.«, »Vreme. Gostota prometa.«, »Vreme. Če 

je noč in dež, imam največji problem.«, »Okolica. Vročina. Noč.«, »Naselje. Avtocesta. Del 

dneva. Vreme. Gužva.«, »Drugi na cesti.«, »Kakšen avto vozim.«, »Drugi vozniki, predvsem 

leseni.«. 

 

Dogajanje v okolici, predvsem gneča in vročina, sta dejavnika, ki po izsledkih raziskav 

(Kenrick in MacFarlane 1986; Shinar 1998; Tasca 2000) močno povečata možnost pojava 

agresivnega vedenja v času vožnje. Ravno pri interpretaciji okoljskih dejavnikov ima 

pomembno vlogo notranji dialog. Prav interpretiranje oziroma ocenjevanje situacij je vitalnega 

pomena za razumevanje razlik v agresivnem odzivanju. 

 

Naslednji tip dejavnikov tveganja, ki po mnenju respondentov vpliva na njihov način vožnje, 

so kognitivni motilci: »Utrujenost, zaspanost.«, »Utrujenost. Kolk imam enih čustev. Če sem 

čustveno ugrabljena, se težje sfokusiram.«, »Splošno počutje človeka.«, »Če naletim na 

nepredvideno situacijo, potem razmišljam o teh zadevah in je nekaj časa vožnja drugačna.«, 

»Če sem z drugimi stvarmi preveč obremenjen.«, »Če sem odsoten.«. V to kategorijo smo 

vključili tudi navedbe o splošnem razpoloženju in čustvih v času vožnje, ker ti dve kaegoriji 

razumemo kot rezultat človekovih kognitivnih procesov, predvsem notranjega dialoga.  

 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

129 

 

Poleg kognitivnih motilcev v času vožnje so respondenti navajali tudi kognitivne motilce, ki jih 

»prinesejo« s seboj v avtomobil: »Kakšno razpoloženje prinesem seboj v avto«, »Stres izven 

avta.«, »Kar se mi zgodi, preden stopim v avto.«, »Pričakovanja, da si popoln. Pritisk. Samo 

se vsi tega ne zavedajo.«, »Misli iz službe.«, »Druge stresne situacije.«. 

 

Za kognitivne motilce je značilno, da vožnjo avtomobila naredijo še bolj avtomatično, kot je to 

običajno: »Nisi fokusiran, čez 10 minut niti ne veš, kako si tja prišel.«. Na znižano 

osredotočenost na vožnjo vsekakor sovpliva tudi notranji dialog, ki se vrši v času vožnje, ali 

pred vstopom v avtomobil.  

 

Na vprašanje »Ali zaznavate agresivno vožnjo drugih udeležencev v cestnem prometu? Če da, 

kako se izraža?« je osemindvajset respondentov odgovorilo pritrdilno. Naštevali so naslednja 

zaznana vedenja: »Odvzem prednosti, tega je največ. Menjava pasov brez žmigovcev, 

nepotrebno basanje po kolonah, prehitevanje po desni, vožnja za ritjo.«, »Ja. Eno je, kar me 

spravlja ob živce, neumna vožnja, predvsem žmigovci in razvrščanje med pasovi. Takrat 

bentim. Agresivno vožnjo prepoznam po objestnem prehitevanju, speljevanju, vožnji v rdečo 

luč. Kakršen avto vidiš pred sabo, že kar veš, da ne bo ustavil na rumeni, to so BMW-ji in 

Audiji. To me še bolj spravlja v slabo voljo.«, »Ja, ampak jih ni zelo veliko. Zadnjič se je nekdo 

na enega razburjal, potem je ta postal ful agresiven. Ta prenos slabe volje iz voznika na 

voznika.«, »Ja, ker sem pomoje tudi jaz malo bolj agresivna. Najbolj me zmoti, ko se mi 

vrivajo.«, »Ja. Najbolj me zmoti, da po avtocesti v gužvi vozijo po odstavnem pasu in se potem 

probajo vrint. Ta mi je najbl nefer. Druga je, ko vozijo 20 km manj, kot je omejitev, pol se pržge 

na semaforju rumena, prtisnejo po gasu in gredo čez.«, »Ja. Blendanje, trobljenje. Tega je 

velik. Ko drug drugemu kej nakažejo. Opazim takšne voznike, ki izstopajo. Najbolj me vznemir, 

da mi čist za ritjo voz in mi blenda.«, »Seveda, takoj ga čutiš, ko ti vozi za ritjo, prav čutiš 

njegovo energijo. Če trobijo, če te izsiljujejo. Najbolj me vznemiri izsiljevanje.«, »Ja. 

Netolerantno, sebično vožnjo: »Jaz sem tukaj, za druge me ne zanima.« Žmigajo, izsiljujejo.«, 

»Na avtocesti še največ zaznavam, ok, po mestu tudi v konicah. Rinejo, prehitevajo, izsiljujejo. 

Na avtocesti pretirana hitrost. Najbolj me vznemiri, če mi kdo vozi preveč za ritjo, me izsili.«, 

»Jasno. Da mi eden čist zadaj vozi. Če ima dolge luči.«, »Ja, ja. Nestrpnost pri semaforjih, če 

takoj ne spelješ. Prehitevanje pri polni črti. Največ jih delajo prepočasni. To da največ nervoze, 

iz tega pridejo prehitevanja v nepregledne ovinke.«, »Vožnja po prehitevalnem pasu, ko je drugi 

prazen. Vožnja za ritjo. Sunkoviti premiki vozila. Me pa ne razburijo preveč.«,» Neuvidevnost. 

Agresija. Vrivanje. Ne spuščanje naprej. Počasna vožnja. Tisti, ki vozijo dražje avtomobile, so 
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bolj superiorni. Prekratka varnostna razdalja, prevelika hitrost.«,» Vozniki kaminonov, ki 

imajo občutek, da so močnejši. Če mi nekdo vozi za ritjo.«, »Ja, sigurno. Agresivnih ne maram. 

Bahačev, ki mislijo, da lahko vse naredijo.«, »Prehitevanje, blendanje, vožnja za ritjo, vožnja 

po odstavnem pasu, nespuščanje v kolono. Tisti za Audijem so najhujši.«, »Eni in isti 

prehitevajo. Vožnja direkt za ritjo, prehitevanje v škarje.«, »Prehitra vožnja, brez žmigovcev. 

Ne znajo se postavit v križišče. Vožnja skozi rdečo luč. Telefonirajo. Imajo čudne geste.«, »O, 

seveda, precej. Ko komaj čaka, da te prehiti. Počasni, ki se ne umaknejo. Najbolj me vznemirijo 

počasni.«, »Največ na avtocesti. Ko mi vozi za ritjo. Izsiljevanje prednosti.«, »Itak. Hitrost. Za 

ritjo vozijo. Blendajo. Nimajo žmigovcev.«, »Prehitevanje po odstavnem pasu. Cikcakanje. 

Skače ven brez žmigovca. 60 km po avtocesti.«, »Vse več. Ne upoštevajo varnostne razdalje. 

Hupajo, blendajo. Prehitro vozijo. Izsiljujejo.«, »Prehitra vožnja. Ni varnostne razdalje. 

Telefoniranje. Prehitevanje v škarje.«, »Hitrost. Za ritjo. Blendanje. Cikcak vožnja. 

Prepočasna vožnja.«, »Ful je kretenov na cesti. Ful moraš pazit. Vozijo počas na 

prehitevalnem. Eni se sploh ne umaknejo. Ne gledajo. Ne spustijo te v kolono.«. 

 

Respondenti so najpogosteje zaznali tesno zasledovanje (44,3 %), nepravilno prehitevanje (27,6 

%), preveliko hitrost (24,1 %), nesodelovalnost (24,1 %), vrivanje v kolono (20,7 %), 

neuporabo smernika (17,2 %), nestrpno svetlobno signaliziranje (17,2 %), žaljive geste (7,0 %), 

prepočasno vožnjo (7,0 %) in žaljivo besedno izražanje (3,4 %). Izpostavili so še vožnjo v rdečo 

luč, nestrpno speljevanje, vijuganje in sunkovite premike vozila, vožnjo po prehitevalnem pasu, 

ko je vozni pas prazen, vožnjo po odstavnem pasu, uporabo mobilnega telefona in nestrpno 

zvočno signaliziranje.  

 

Tudi iz odgovorov na vprašanja v polstrukturiranem intervjuju lahko sklepamo, da se 

respondenti zavedajo svojega notranjega dialoga v času vožnje. Več kot polovica respondentov 

v času vožnje vodi pozitiven notranji dialog, negativnega jih vodi 45 %. Pozitiven notranji 

dialog v tem primeru nastopa predvsem v družbenoocenjevalni in samousmerjevalni funkciji. 

Vsi vprašani so menili, da s pomočjo notranjega dialoga lahko vplivajo tudi na svoja vedenja v 

času vožnje avtomobila. Vozniki s pozitivnim notranjim dialogom sicer prav tako izvajajo 

tvegana vedenja v času vožnje, vendar njihove napake običajno sodijo v kategorijo 

nenačrtovanih osnovnih tipov napak, medtem ko vozniki z agresivnim notranjim dialogom v 

času vožnje izvajajo več vedenj, ki sodijo med tako imenovana načrtovana tveganja, 

konkretneje med izredne kršitve. Zanje je značilno predvsem, da ne upoštevajo omejitev 
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hitrosti, so nepotrpežljivi do drugih voznikov in so prepričani v svoje izredne vozniške 

sposobnosti. 

Večina respondentov je v času vožnje zaznala negativna čustva, predvsem jezo in strah, a kljub 

temu ni izvajala agresivnih vedenj. Iz tega lahko sklepamo, da samo negativno čustvo jeze ni 

zadosten pogoj za pojav agresivne vožnje. Lahko sicer vodi k namenu za izvajanje tovrstnega 

vedenja, ki pa se zaradi sposobnosti samokontrole in samousmerjanja, ki se na zavedni ravni 

vršita v notranjem dialogu, ne udejanji. 

 

Poleg notranjega dialoga na način vožnje vplivajo še številni drugi dejavniki iz okolice, po 

mnenju respondentov predvsem gneča in vročina, časovna stiska, avditivni motilci pozornosti 

in kognitivni motilci pozornosti v času vožnje in pred njo. Vendar so okoliški dejavniki sami 

po sebi le dejavniki, za frustrirajoče jih oceni voznik sam, ocena oziroma ovrednotenje pa 

poteka tudi s pomočjo notranjega dialoga. Za avditivne motilce pozornosti velja, da ima voznik 

izbiro, ali jih bo v času vožnje uporabljal ali ignoriral. Tudi pri izbiri vedenja igra pomembno 

vlogo samousmerjevalna funkcija notranjega dialoga. 

 

Ko so respondenti odgovarjali na vprašanje o zaznavi agresivnega vedenja pri drugih 

udeležencih v cestnem prometu, so zaznana vedenja navajali samoiniciativno, brez vnaprej 

pripravljenih odgovorov s stani intervjuvarja. Vsa našteta vedenja sami zaznavajo kot 

agresivna, kar pomeni, da se problema zavedajo (sicer običajno bolj pri drugih voznikih kot pri 

samih sebi), hkrati se jih večina zaveda tudi enega izmed vzrokov, ki bistveno vpliva na tovrstno 

vedenje, to je notranjega dialoga. To posledično pomeni, da je eden izmed možnih ukrepov 

zmanjševanja agresivne vožnje in na ta način povečevanje varnosti v cestnem prometu tudi 

sprememba negativnega iracionalnega notranjega dialoga v pozitivnejši notranji dialog. 

 

18 KLJUČNE UGOTOVITVE 

 

 

Iz podatkov raziskave je razvidno, da je  68,5 % (N = 727) respondentov v zadnjem letu zaznalo 

agresivno vožnjo drugih voznikov, 80,8 % od njih pa jih je bilo zaradi tega vznemirjenih.  Kot 

najpogostejša agresivna vedenja med respondenti v naši raziskavi so se izkazala: (1) nepopolno 

ustavljanje pred znakom »stop«, (2) kritično komentiranje drugih voznikov, (3) zmajevanje z 

glavo drugim voznikom, (4), razburjanje zaradi voznikov, ki ne pospešijo pri zeleni luči, (5) 
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jeza zaradi nepričakovanega zastoja na cesti, (6) vožnja bolj po sredini cestišča, ko tam ni 

sredinske črte, (7) uporaba mobilnega telefona med vožnjo, (8) prehitevanje voznikov, ki vozijo 

po omejitvah, (9) hitra vožnja, ker se jim mudi, (10) bolj »športna« vožnja po avtocesti,  (11) 

neupoštevanje varnostne razdalje v gostem in počasnem prometu, (12) glasno oštevanje drugih 

voznikov, (13) prehitra vožnja, (14) namenjanje jeznih pogledov drugim voznikom, (15) 

svetlobno signaliziranje nerodnim in objestnim voznikom, (16) nesodelovanje z vozniki, ki 

morajo zaradi okoliščin zamenjati vozni pas, (17) vožnja po prehitevalnem pasu, tudi ko je 

vozni pas prost,  (18) hupanje ob oceni, da so ovirani s strani drugega voznika, (19) vijuganje 

oziroma pogosto menjavanje voznega pasu, (20) športno speljevanje, (21) menjava voznega 

pasu brez signaliziranja, (22) namerno upočasnjevanje drugih voznikov s počasno vožnjo, (23) 

samozavestno jemanje prednosti in (24) vožnja skozi rdečo luč.  

 

V izvajanju naštetih vedenj v času vožnje obstajajo razlike glede na starost, spol, oceno o 

hitrosti vožnje, prepričanju o izrednih vozniških sposobnostih in vožnji avtomobila kot iskanju 

novih občutij. Agresivnejši so mladi vozniki, stari od 18 do 24 let, moški, tisti, ki vozijo nad 

omejitvami hitrosti, so prepričani, da imajo izredne vozniške sposobnosti in jim vožnja 

avtomobila pomeni iskanje novih doživetij, pri čemer je smiselno izpostaviti, da je kar 43,2 % 

respondentov vsaj občasno prepričanih, da imajo izredne vozniške sposobnosti, 27,2 % pa 

vožnja avtomobila pomeni iskanje novih občutij. 

 

68,2 % respondentov se zaveda svojega notranjega dialoga in ga vsaj občasno, v 56,1 %, izvaja 

tudi v času vožnje, 34 % jih ima v času vožnje vsaj občasno negativen notranji dialog. 

Respondenti z negativnim notranjim dialogom odstotkovno pogosteje izražajo zgoraj našteta 

vedenja, razen neupoštevanja varnostne razdalje in nesodelovanja z drugimi vozniki. Zmerno 

pozitivno korelacijo med notranjim dialogom in agresivno vožnjo je pokazal tudi Pearsonov 

koeficinet v vrednosti 0,53.  

 

Glede na dobljene rezultate lahko na zastavljena razsikovalna vprašanja odgovorimo, da: (1) se 

vozniki zavedajo notranjega dialoga v času vožnje,  (2) je notranji dialog agresivnih voznikov 

negativen in (3) pozitiven notranji dialog zmanjšuje, negativen notranji dialog pa povečuje 

agresivno vožnjo voznikov. 
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Tudi v eksperimentu z uporabo simulatorja vožnje smo prišli do podobnih zaključkov. Med 

beleženimi vedenji v času vožnje so respondenti z negativnim notranjim dialogom odstotkovno 

izvajali več agresivnih vedenj kot ostali. 

 

V polstrukturiranem intervjuju sta le dva respondenta izpostavila, da je njuno zavedanje 

notranjega dialoga nizko, kar osemnajst pa, da je njihovo zavedanje notranjega dialoga visoko 

ali zelo visoko. Pri trinajstih respondentih je prevladoval negativen notranji dialog. Pri ostalih 

s pozitivnim notranjim dialogom smo zaznali predvsem ocenjevalno, samousmerjevalno, 

samospodbujevalno in samonadzorno funkcijo notranjega dialoga.  

 

Vsi respondenti so bili mnenja, da z notranjim dialogom lahko uravnavajo svoje vedenje, tudi 

vožnjo avtomobila. 

 

Pri opisu lastnega načina vožnje so bili prizanesljivejši kot pri opisovanju vožnje drugih 

udeležencev v cestnem prometu. 

 

19 OMEJITVE RAZISKAVE 

 

 

Prvi del raziskave v okviru doktorske disertacije smo izvedli na vzorcu 727 voznic in voznikov, 

ki so imeli veljaven vozniški izpit vsaj eno leto, torej v primerjavi s podatki Ministrstva za 

infrastrukturo, ki je v januarju 2017 zabeležilo 1.343.898 veljavnih vozniških dovoljenj »B 

kategorije« (Slovenija. Ministrstvo za infrastrukturo 2017), kar predstavlja 0,005 % celotne 

populacije voznic in voznikov z veljavnim vozniškim izpitom »B kategorije« v Republiki 

Sloveniji. V tem delu raziskave sicer lahko posplošimo rezultate na celotno opisano populacijo. 

V drugem in tretjem delu raziskave pa smo uporabili neverjetnosti namenski vzorec, zato v tem 

delu lahko govorimo le o značilnostih konkretne opazovane in intervjuvane skupine voznic in 

voznikov. 

 

Omejitev raziskave je bilo tudi dejstvo, da so bile v drugem delu raziskave, eksperimentu z 

uporabo simulatorja vožnje, situacije vožnje simulirane in eksperiment ni bil izveden v okolju, 

ki je popolnoma primerljivo s cestnoprometnim okoljem. Zaradi fizične prisotnosti opazovalca 

je bilo lahko vedenje udeležencev v času eksperimenta bolj všečno kot v anonimnosti 
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avtomobila v cestnoprometnem okolju. Želja po všečnosti oziroma učinku družbene zaželenosti 

je lahko vplivala tudi na podajanje odgovorov v polstrukturiranem intervjuju. 

 

Tretja omejitev raziskave je bila finančne narave. Agencija Republike Slovenije za varnost 

prometa nam je sicer odobrila brezplačno uporabo simulatorja vožnje za namen izvedbe 

raziskave in s tem močno pripomogla k  zmanjšanju stroškov celotne raziskave. Vendar smo 

ob zavedanju, da je respondentom kot nadomestilo za njihov čas, porabljen za prihod in 

sodelovanje v eksperimentu, treba ponuditi finančno nadomestilo, nabor udeležencev omejili 

na trideset, kljub temu, da jih je bilo v eksperimentu pripravljenih sodelovati stoenainšestdeset. 

Na tak način smo omejili stroške raziskave, ki je bila v tem delu samofinancirana, na šeststo 

evrov. S tovrstnim kompromisom smo uspeli zajeti vzorec, ki je številčno primerljiv 

skromnejšim raziskavam iz tujine, in hkrati obvladovati finančni strošek raziskave. Ob tem se 

zavedamo, da če bi uspeli k sodelovanju v eksperimentu povabiti vse zainteresirane, bi lahko 

zabeležili še večje število poglobljenih uvidov v dogajanje v avtomobilu in na tak način še 

temeljiteje osvetlili vpliv notranjega dialoga na način vožnje avtomobila. 

 

Predvsem kot usmeritev za nadalnje raziskovanje, je na tem mestu potrebno razmisliti tudi o 

obsegu samoocenitvenega vprašalnika. Uporabljeni vprašalnik namreč obsega enainosemdeset 

trditev, kar je lahko tudi eden izmed razlogov, da je 196 respondentov predčasno prekinilo z 

izpolnjevanjem le tega. Za namen predmetne raziskave v okviru doktorske disertacije se sicer 

število respondentov, ki so predčasno prekinili sodelovanje v raziskavi, ni izkazalo kot izrazito 

moteče, ker smo še vseeno dosegli skupno število 727 v celoti izpolnjenih samoocenitvenih 

vprašalnikov in v tem delu lahko rezultate posplošimo na celotno populacijo. 

 

20 ZAKLJUČEK 

 

 

Naj na kratko strnemo ugotovitve naše raziskave o vplivu notranjega dialoga na agresivno 

vožnjo voznikov avtomobilov. V teoretičnem delu smo pri pregledu literature ugotovili, da 

agresivna vožnja kot ena izmed oblik namernega nevarnega vedenja voznikov bistveno poveča 

tveganje za nastanek prometnih nesreč. Kompleksno in nepredvidljivo cestnoprometno okolje 

že samo po sebi predstavlja velik izziv za vse udeležence, katerih glavni cilj je običajno varen 

in hiter premik s trenutne na želeno lokacijo. Ob upoštevanju vseh spremenljivk tega 
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kompleksnega sistema je človek, kot udeleženec v cestnem prometu, s svojim vedenjem prav 

gotovo najbolj nepredvidljiv in hkrati najšibkejši člen.  

 

Prav človekovo vedenje v cestnoprometnem okolju je vzrok za nastanek kar petindevetdeset 

odstotkov prometnih nesreč. Gledano z ekonomskega vidika tako ljudje samo v Evropski uniji 

povzročimo za približno sto trideset milijard evrov škode na letni ravni. A poleg statistično 

merljivih kazalcev posledic človeškega vedenja obstajajo še psihološke posledice v obliki travm 

preživelih v prometnih nesrečah in žalujočih ob izgubi svojih najbližjih, ki obseg škode, 

povzročene z nevarnim vedenjem, le še povečujejo.  

 

Že samo ekonomski kazalci lahko predstavljajo zadosten interes sistema, da načrtno pristopa k 

preventivnim ukrepom za zmanjševanje prometnih nesreč, vendar glede na statistične kazalce 

zadnjih let ni zaznati pretiranega interesa med vozniki, da bi ukrepom sledili in zmanjšali obseg 

ter pogostnost svojih namernih nevarnih vedenj. Zanimivo je, da so namreč prav vsi 

najpogostejši dejavniki tveganja prometnih nesreč prav namerna nevarna vedenja. Pri pregledu 

literature smo ugotovili, da se kot najpogostejše dejavnike tveganja prometnih nesreč navaja 

prehitro vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola, neuporabo varnostnega pasu, utrujenost 

voznika, neupoštevanje cestnoprometne signalizacije in uporabo motilcev pozornosti. 

Prisotnost tovrstnih vedenj smo zaznali tudi med respondenti naše raziskave. Kar 36,7 % 

respondentov vsaj občasno vozi nad omejitvami hitrosti, 44,7 % jih med vožnjo uporablja 

mobilni telefon, 10,2 % jih ne upošteva cestnoprometne signalizacije.  

 

Da vozniki sistemskim preventivnim ukrepom za zmanjševanje prometnih nesreč ne sledijo v 

zadostni meri, smo potrdili tudi s primerjavo rezultatov raziskave »Agresivno vedenje za 

volanom« z rezultati lastne raziskave. Ugotovili smo, da se je med respondenti vznemirjenje 

zaradi vedenja drugih voznikov v zadnjih štirinajstih letih močno povečalo, s 60,0 % leta 2003 

na 80,8 % v letu 2017. Prav tako se je močno povečala ocena, da so bili vozniki deležni 

neprištevnega vedenja drugih voznikov, leta 2003 je bilo 38,0 % takšnih voznikov, leta 2017 

že 68,5 %. Rezultati raziskav, tako tujih kot naše, kažejo, da respondente v cestnoprometnem 

okolju najbolj vznemirjajo prav vedenja, ki po definiciji sodijo v konstrukt agresivne vožnje. V 

polstrukturiranem intervjuju so kot najpogostejše oblike vedenj drugih voznikov, ki jih najbolj 

vznemirjajo, respondenti navajali tesno zasledovanje, nepravilno prehitevanje preveliko hitrost, 

nesodelovalnost, vrivanje v kolono, neuporabo smernika, nestrpno svetlobno signaliziranje, 

žaljive geste, prepočasno vožnjo, žaljivo besedno izražanje, vožnjo v rdečo luč, nestrpno 
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speljevanje, vijuganje in sunkovite premike vozila, vožnjo po prehitevalnem pasu, ko je vozni 

pas prazen, vožnjo po odstavnem pasu, uporabo mobilnega telefona in nestrpno zvočno 

signaliziranje.  

 

Iz rezultatov raziskave je razbrati, da je agresivna vožnja prisotna, prepoznana in v porastu. Nas 

pa je predvsem zanimalo, kaj pravzaprav vpliva na pojav tovrstne oblike vedenja za volanom. 

Na podlagi splošnega modela agresivnosti in Ellisovega ABC modela, smo predpostavili, da na 

agresivno vožnjo vpliva negativen notranji dialog, ko voznik na podlagi iracionalnega 

ovrednotenja averzivnega dogodka začne izvajati, ali pa le pokaže tendenco k izvajanju 

disfunkcionalnega, agresivnega vedenja v času vožnje avtomobila. V prvem delu raziskave smo 

najprej ugotovili, da v času vožnje notranji dialog je prisoten in da se ga respondenti v veliki 

meri tudi zavedajo. Prepoznali smo tudi povezavo med notranjim dialogom in agresivno 

vožnjo, respondenti z negativnejšim notranjim dialogom so lasten način vožnje opisali kot 

agresivnejši, tisti s pozitivnim notranjim dialogom v času vožnje pa kot bolj defenziven in 

osredotočen.  

 

Vendar je na tem mestu treba izpostaviti, da notranji dialog ni edini faktor, ki vpliva na način 

vožnje. Iz samoocen respondentov je namreč razbrati, da do neke mere agresivno vozijo tudi 

tisti brez negativnega notranjega dialoga in da tudi nekateri tisti z negativnim notranjim 

dialogom vozijo defenzivno in osredotočeno. Tako bi kazalo pri nadaljnjem raziskovanju 

povezanosti teh dveh konstruktov izkoristiti nabor kvantitativnih in kvalitativnih metod 

raziskovanja in skušati zmanjšati vpliv učinka družbene zaželenosti, ki je lahko vzrok za bolj 

všečno samoocenjevanje respondentovih vedenj in notranjega dialoga, kakršna sta v resnici. Z 

namenom pridobiti realnejše podatke o vedenju v času vožnje bi veljalo respondente spremljati 

v daljšem časovnem obdobju v njihovem naravnem okolju in s pomočjo sodobnih 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij beležiti njihova vedenja v času vožnje avtomobila. 

Opozoriti velja tudi, da na samooceno vedenja in notranje izkušnje lahko v precejšnji meri 

vplivajo tudi prevladujoči kulturni in družbeni vzorci. Slednje se je izkazalo tudi pri pregledu 

rezultatov tujih raziskav, ki ugotavljajo kulturno pogojene razlike v sprejemljivosti posameznih 

oblik vedenja za volanom. Tako obstaja verjetnost, da respondenti, ki so bili v času odraščanja 

priča agresivni vožnji pomembnih drugih, z modelnim učenjem prevzamejo tovrstne vzorce 

vedenja in jih niti ne vrednotijo kot  disfunkcionalnih, kar seveda vpliva tudi na njihovo 

samooceno. Notranja izkušnja v obliki notranjega dialoga je (zaenkrat) le v domeni 

fenomenološkega raziskovalnega pristopa, ker gre v tem primeru za popolnoma subjektivno 
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doživljanje in interpretacijo notranjega dogajanja v posamezniku. Tudi v tem primeru bi veljalo 

za potrebe nadaljnjih raziskav razmisliti o prilagoditvi metode preučevanja. Respondentom bi 

veljalo samorefleksijo omogočiti neposredno po stiku z averzivnim dogodkom, kar bi 

zagotovilo lažji in natančnejši spominski priklic notranjega doživljanja. V ta namen bi bilo 

smiselno uporabiti metodo opazovanja z lastno udeležbo, se pravi, da bi bil raziskovalec 

neposredno udeležen v vožnji avtomobila kot sopotnik. Ta metoda bi sicer povečala učinek 

družbene zaželenosti, a bi hkrati omogočala takojšnje in večkratno samoreflektiranje in 

samooceno respondenta ter s tem natančnejši opis subjektivnih stanj neposredno po doživetju 

konkretne situacije. 

 

Tudi pri samooceni vrste notranjega dialoga, v smislu pozitivnega ali negativnega, lahko 

pomembno vlogo igrajo kulturne razlike in stopnja samokritičnosti. Notranjega dialoga, kot 

subjektivne izkušnje, ni možno nikdar enoznačno oceniti. Respondent ima lahko objektivno 

gledano popolnoma negativen notranji dialog, a ga sam ne ocenjuje kot takšnega, ker se nanj 

kot na vsakodnevno izkušnjo privadi in ga obravnava kot popolnoma sprejemljivega. 

 

V raziskavi smo zaznali, da predvsem pozitivni notranji dialog v času vožnje nastopa v večih 

funkcijah, predvsem samonadzorni, družbenoocenjevalni, samokritični, samospodbujevalni in 

samousmerjevalni. V tem kontekstu velja izpostaviti, da se tovrstni notranji dialog v smislu 

Ellisovega ABC modela odvija kot A, aktivacijski dogodek (Activating event), in ne kot B, 

vrednotenje (Belief). Notranjemu dialogu pa sledi neko funkcionalno vedenje, običajno bolj 

defenzivna in osredotočena vožnja. Na tem mestu se pojavlja vprašanje, kaj k bolj defenzivni 

in osredotočeni vožnji navaja tiste voznike, ki se samoocenijo, da notranjega dialoga preprosto 

nimajo. Ena od možnih razlag je, da notranji dialog vseeno imajo, a se ga eksplicitno ne 

zavedajo, kar sta v svoji študiji izpostavila tudi Heavey in Hurlburt (2008). Druga možna 

razlaga, v smislu Thorngatove teze (1976), je lahko, da je vožnja avtomobila tako 

avtomatizirana, da na vedenja vplivajo navade ali naučeni rituali in ne kognicija. Vendar ta 

druga razlaga zdrži le, dokler govorimo o vožnji kot rutini, kajti po mnenju Archerjeve (2013) 

je refleksivnost, kot posameznikovo stalno ocenjevanje situacij, nepogrešljiva zlasti v 

situacijah, ki so ocenjene kot neobvladljive. 

 

Odprto ostaja tudi vprašanje same definicije konstrukta agresivne vožnje. V raziskavi smo se 

poslužili Tascove (2000) definicije, ki agresivno vožnjo najbolj nazorno opiše kot namerno 

agresivno vedenje, ki ga spodbujajo različni dejavniki, in poveča tveganje za povzročitev 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

138 

 

prometne nesreče, Delhome in sodelavci (2009) pa tovrsten način vožnje uvrščajo med 

namerne kršitve. Na tem mestu se nam predvsem v povezavi z definicijo namernosti postavlja 

vprašanje, ali ne bi kazalo razširiti nabora vedenj, ki jih uvrščamo med agresivna vedenja za 

volanom. V mislih imamo predvsem vožnjo pod vplivom alkohola in psihoaktivnih substanc 

ter uporabo prenosnega telefona v času vožnje. Vsa tri vedenja so namreč namerna in v bistveni 

meri povečajo tveganje za povzročitev prometne nesreče. Po tovrstni analogiji bi med agresivna 

vedenja za volanom lahko uvrstili tudi namerno rabo vseh ostalih motilcev pozornosti v času 

vožnje. Drugo vprašanje pa je razširjenost rabe konstrukta agresivne vožnje v slovenskem 

okolju. Ta besedna zveza pri nas ni dokaj pogosto uporabljena. Že hitra primerjava rabe tovrstne 

besedne zveze z vpisom v spletni brskalnik pokaže razlike med Slovenijo in tujino110. Prav tako 

pogrešamo opredelitev tega termina v slovenski zakonodaji. Pri nas je namreč še vedno v 

uporabi termin nevarna vožnja, kljub temu, da Javna agencija RS za varnost prometa že dalj 

časa opozarja, da bi bilo z vidika splošne nevarnosti smiselneje govoriti o agresivni vožnji. 

Nenazadnje pa je treba opozoriti, da smo pri pregledu relevantne znanstvene literature v 

slovenskem prostoru zaznali le en relevanten prispevek na tematiko agresivne vožnje. 

 

V naši raziskavi smo agresivno vožnjo in vpliv notranjega dialoga nanjo raziskali do te mere, 

da smo ugotovili srednjo oziroma zmerno povezanost med tema dvema konstruktoma. Poleg 

tega smo pridobili nabor najpogostejših vedenj za volanom, ki sodijo v agresivno vožnjo. 

Predvsem v zadnjem delu raziskave, polstrukturiranem intervjuju, pa smo dobili še bolj 

poglobljen opis nefunkcionalnih vedenj v času vožnje in predvsem konkretne vsebine 

notranjega dialoga za volanom. Predvsem iz vsebinskih opisov negativnega notranjega dialoga 

bi lahko v nadaljevanju oblikovali zelo poučen zapis o kulturi slovenskih voznikov v varnem 

zavetju anonimnosti avtomobila z bolj ali manj hudomušnim naslovom Še dobro, da ne veste, 

kaj si o vas mislijo ostali vozniki. 

 

Z znanstvenoraziskovalnega stališča pa nam zbrani podatki odpirajo nova vprašanja, povezana 

z vplivom notranjega dialoga na agresivno vožnjo in vedenje nasploh ter ne nazadnje tudi z 

samim notranjim dialogom. Tako bi v nadaljevanju raziskovanja teh dveh konstruktov kazalo 

raziskavo poglobiti in razširiti. V kontekstu že ugotovljenih razlik prevalence agresivne vožnje 

med posameznimi državami bi veljalo ugotoviti tudi razlike o pojavnosti in pogostnosti 

agresivne vožnje na mikronivoju, med posameznimi regijami v Republiki Sloveniji. Poleg 

                                                           
110 Vpis besedne zveze agresivna vožnja v spletni brskalnik vrne 168.000 rezultatov, aggressive 

driving pa 9.330.000 rezultatov. 
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kulturnega bi bilo smiselno raziskati tudi vpliv izobrazbe, tako na agresivno vožnjo kot na vrsto 

notranjega dialoga. V vseh naštetih primerih je smiselna uporaba inferenčne statistike, ki 

omogoča sklepanje na podlagi vzorcev. Izziv pa bi bila tudi izvedba mednarodne raziskave, v 

sodelovanju s tujimi strokovnjaki, na podlagi katere bi lahko dobili še podrobnejši vpogled v 

povezanost teh dveh konstruktov. V raziskavi smo preučevali vpliv negativnega notranjega 

dialoga na agresivno vožnjo. V polstrukturiranih intervjujih je bilo do neke mere že nakazano, 

da tudi sama izpostavljenost agresivni vožnji lahko budi dokaj negativen notranji dialog. Zato 

bi bilo v nadaljnjem raziskovanju smiselno zastaviti tudi raziskovalno vprašanje, na kakšen 

način vpletenost v agresivno vožnjo kot aktivacijski dogodek vpliva na notranji dialog, katere 

vrste notranjega dialoga budi in podobno. 

 

Ob predpostavki, da sta notranji dialog in agresivna vožnja zmerno povezana, se kot možno 

raziskovalno vprašanje postavlja tudi, katere intervence so primerne in učinkovite za učenje 

sprememb notranjega dialoga, ter ali in v kakšni meri sprememba notranjega dialoga učinkuje 

na spremembo vedenja za volanom in posledično na zmanjšanje tveganja za nastanek prometnih 

nesreč.  

 

V smislu celostnega bio-psiho-sociološkega pristopa k obravnavi tematike povezanosti 

notranjega dialoga in agresivne vožnje se kot samoumevno postavlja tudi vprašanje smiselnosti 

oblikovanja multidisciplinarne skupine raziskovalcev, ki bi to tematiko lahko še podrobneje 

raziskala. S sociološke perspektive sta vsekakor zanimiva že sama refleksivnost in družbena 

toleranca pojava agresivne vožnje ter ne nazadnje širši družbeni učinki le-te. Pomemben 

doprinos bi lahko imelo tudi vključevanje nevroznanosti v smislu zaznavanja prisotnosti 

notranjega dialoga z nevrofiziološkimi in slikovnimi preiskavnimi metodami možganskega 

delovanja. S psihološkega vidika je med drugim relevantno posameznikovo zavedanje 

namernosti agresivnega vedenja in vprašanje, ali gre v primeru agresivne vožnje za obliko 

prilagoditvene motnje, kot odziva na težko obvladljive zunanje obremenitve. 

 

Trenutno stanje varnosti v cestnem prometu, kot ga povzema Javna agencija RS za varnost 

prometa, je sicer boljše kot v preteklih letih. Vendar šteje vsako ohranjeno človeško življenje. 

Prav zato je raziskovanje tega področja v luči iskanja in argumentiranja vzročno-posledičnih 

povezav, ki vplivajo na povečanje varnosti in ohranjanje človeških življenj, dobrodošlo. 

Raziskava o vplivu notranjega dialoga na agresivno vožnjo je skromen doprinos k 
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znanstvenemu spoznanju na tem področju, ki hkrati odpira številna nova vprašanja in 

posledično možnosti raziskovanja. Morda se naslednje utrne že ob naslednji vožnji avtomobila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

141 

 

21 LITERATURA 

 

 

AAA Foundation for Traffic Safety. 1997. Aggressive Driving: Three Studies. New York: AAA 

Foundation for Traffic Safety. 

AAA Foundation for Traffic Safety. 2016. Prevalence of Self-Reported Aggressive Driving 

Behavior: United States, 2014. New York: AAA Foundation for Traffic Safety. 

 

Abramson Y., Lyn, Martin E. P. Seligman in John D. Teasdale. 1978. »Learned Helplessness 

in Humans: Critique and Reformulation.« Journal of Abnormal Psychology 87: 49–74. 

 

Alderson-Day, Ben in Charles Fernyhough. 2015. »Inner Speech: Development, Cognitive 

Functions, Phenomenology, and Neurobiology.« Psychological Bulletin 141 (5): 931−965. 

 

Allen  J., Johnie, Craig A. Anderson in  Brad J.  Bushman. 2010. »The General Aggression 

Model.« http://dx.doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.03.034 

 

Allen, Paul in William G. Mercer. 2007. »The role of public surveys in measuring program 

effectiveness and improving road safety.« V Improving Traffic Safety Culture in the United 

States. The Journey Forward, 93−111. Washington: AAA Foundation for Traffic Safety. 

http://library.swov.nl/action/front/fulltext?id=121293#page=103 

 

Anderson A. Craig in Brad J. Busham. 2002. »Human Aggresion.« Annual Review  of 

Psychology 53: 27−51. 

 

Archer, John. 1991. »The influence of testosterone on human aggression.« British Journal of 

Psychology 82: 1−28. 

 

Archer S., Margaret. 2010. »Can reflexivity and habitus work in tandem.« V Conversations 

About Reflexivity, ur. Margaret S. Archer, 123–143. New York: Routledge. 

 

Archer S., Margaret. 2013. »Reflexivity.« Sociopedia.isa: 1-14. doi:10.1177/205684601373. 

 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

142 

 

Aro, Tuija, Anna-Maija Poikkeus, Marja-Leena Laakso, Asko Toluanen in Timo Ahonen. 2014. 

»Associations between private speech, behavioral self-regulation, and cognitive abilities.« 

International Journal of Behavioral Development 1 (11): 1–11. 

 

Baumeister F., Roy,  Laura Smart in Joseph M. Boden. 1996. »Relation of threatened egotism 

to violence and aggression: The dark side of high self-esteem.« Psychological Review 103 

(1): 5−33. 

 

Baumaister F., Roy in Joseph M. Boden. 1998. »Aggression and the Self: High Self-esteem, 

Low Self-control, and Ego Threat.« v Human Aggression. Theories, Research and 

Implications for Social Policy, ur. Russell G. Geen in Edward Donnerstein, 111−138, 

London: Academic Press Limited. 

 

Bandura, Albert. 1977. Social Learning Theory. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 

 

Bandura, Albert. 1997. Self-Efficacy. The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman and 

Company.  

 

Baron A., Robert. 1977. Human Aggression. New York: Plenum Press. 

 

Beck, T. Aaron. 1976. Cognitive Therapy and Emotional Disorders. Boston: International 

Universities Press, Inc. 

 

Beck T., Aaron. 2005. »The Current State of Cognitive Therapy. A 40-Year Retrospective.« 

Archives of General Psychiatry 62: 953−959. 

 

Beck S., Judith. 2011. Cognitive Behavior Therapy. Basic and Beyond. New York: The 

Guilford Press. 

 

Benton,Ted in Ian Craib. 2001. Philosophy of Social Science: The Philosophical Foundations 

of Social Thought. New York: Palgrave. 

 

Berkovitz, Leonard. 1989. »Frustration-Aggression Hypothesis: Examination and 

Reformulation.« Psychological Bulletin 106 (1): 59−73. 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

143 

 

Berkowitz, Leonard. 1990. »On the Formation and Regulation of Anger and Aggression. A 

Cognitive-Neoassociationistic Analysis.« American Psychologist 45 (4): 494−503. 

 

Berkowitz, Leonard. 1993. Aggression: lts Causes, Consequences, and Control. New York: 

McGraw Hill. 

 

Berry D., Thomas, Kristie L. Johnson in Bryan E. Porter. 2011. »Speed(ing).« V Handbook of 

Traffic Psychology, ur. Bryan E. Porter, 249–266. London: Elsevier Inc. 

 

Bilban, Marjan. 2009. »Alkohol in vozniška zmožnost.« Delo in varnost – LIV 4 (2009): 89−97. 

 

Bilban, Marjan. 2014. »Uporaba varnostnega pasu in prometna varnost.« Delo in varnost – LIX 

3 (2014): 48−54. 

 

Bilban, Marjan in Lijana Zaletel-Kragelj. 2007. »Seat-belt use and non-use in adults in 

Slovenia.« International Journal of Public Health 52: 317−325. 

 

Blankenship L., Kevin in Sunde M. Nesbit. 2013. »Driving stimuli increases accessibility of 

aggression-related concepts in angry drivers.« Personality and Individual Differences 55: 

135–140. 

 

Bogdan S. Raluca, Cornelia Mairean in Corneliu-Eugen Havarneanu. 2016. »A meta-analysis 

of the association between anger and aggressive driving.« Transportation Research Part 

F, http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2016.05.009 

 

Bramble M., Dennis in Daniel E. Lieberman. 2004. »Endurance running and the evolution of 

Homo.« Nature 432: 345−352. 

 

Brinthaupt M., Thomas, Michael B. Hein in Tracey E. Kramer. 2009. »The Self-Talk Scale: 

Development, Factor Analysis, and Validation.« Journal of Personality Assessment 91: 

82–92. 

 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

144 

 

Brinthaupt M., Thomas in Christian T. Dove. 2012. »Differences in self-talk frequency as a 

function of age, only-child, and imaginary childhood companion status.« Journal of 

Research in Personality 46: 326–333. 

 

Brittle, Christine in  Michael Cosgrove. 2006. Unconscious motivators and situational safety 

belt use. Washington: National Highway Traffic Safety Administration. 

 

Brittany N., Campbell, John D. Smith, in Wassim G. Najm. 2004. Analysis of fatal crashes due 

to signal and stop sign violations. (Report No. DOT HS-809-779). Washington: National 

Highway Traffic Safety Administration. 

 

Brvar, Bogo. 2011. »Statistična analiza nekaterih dejavnikov varnosti cestnega prometa.« V 

Varnost cestnega prometa, ur. Dragan Petrovec, 253–636. Ljubljana: Inštitut za 

kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 

 

Burnyeat, Myles. 1990. The Theaetetus of Plato. Indianapolis: Hackett Publishing Company. 

 

Butterfuss, Reese in Panayiota Kendeou. 2017. »The Role of Executive Functions in Reading 

Comprehension.« Educational Psychology Review https://doi.org/10.1007/s10648-017-

9422-6 

 

Caetano, Ana. 2014. »Defining personal reflexivity: »A critical reading of Archer's approach.« 

European Journal of Social Theory 18 (1): 60–75. 

 

Campbell, Karen in Stephen Stradling. 2003. »Factors influencing driver speed choices.« V: 

Behavioural Research in Road Safety XII, 233−244. London: Department for Transport. 

http://eprints.uwe.ac.uk/9629. Dostopno 22. junija 2017. 

 

Caprara G., Vittorio, P. Renzi, P. Alcini, G. D’lmperio in G. Travaglia. 1983. » Instigation to 

Aggress and Escalation of Aggression Examined from a Personological Perspective: The 

Role of Irritability and Emotional Susceptibility.« Aggressive Behavior 9: 345−351. 

 

Card A., Noel, Brian D. Stucky, Gita M. Sawalani in Todd D. Little. 2008. »Direct and Indirect 

Aggression During Childhood and Adolescence: A Meta-Analytic Review of Gender 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

145 

 

Differences, Intercorrelations, and Relations to Maladjustment.« Child Development 79 

(5): 1185−1229. 

 

CARE. 2016. Annual Accident Report 2016. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/ 

       roadsafety/files/pdf/statistics/dacota/asr2016.pdf. 

 

CARE. 2016. Traffic Safety Basic Facts 2016. 

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/statistics/dacota/bfs20

16_main_figures.pdf. 

 

Castaneda, Carlos. 1995. Druga resničnost. Ljubljana: Gnosis. 

 

Coleman D., Martin. 2013. »Emotion and the Ultimate Attribution Error.« Current Psychology 

32: 71−81. 

 

Crick R. Nicki in Jennifer K. Grotpeter. 1995. »Relational Aggression, Gender, and Social-

Psychological Adjustment.« Child Development 66 (3): 710−722. 

 

Crotty J., Michael. 2003. The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the 

Research Process. London: Sage Publications. 

 

Cummings, Peter, James D. Wells in Frederick P. Rivara. 2003. »Estimating seat belt 

effectiveness using matched-pair cohort methods.« Accident Analysis and Prevention 35: 

143−149. 

 

Čot, Darja. 2004. »Bandurin koncept zaznane samoučinkovitosti kot pomemben dejavnik 

posameznikovega delovanja.« Socialna pedagogika 8 (2): 173−196. 

 

David, Daniel in Duncan Cramer. 2010. »Rational and Irrational Beliefs in Human Feelings 

and Psychophysiology.« V Rational and Irrational Beliefs. Research, Theory, and Clinical 

Practice, ur. Daniel David, Steven Jay Lynn in Albert Ellis, 99−112. New York: Oxford 

University Press, Inc. 

 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

146 

 

Davis M., Ronald. 2001. Editorial: BMJ »bans« accidents. BMJ. 322: 1320−1321. 

 

Deffenbacher L., Jerry in Raul J. Alcázar-Olán. 2011. »A behavioral approach to reducing 

driving anger.« Paper presented at the 119th annual convention of the American 

psychological association, Washington, 4−7 avgusta. 

 

Deffenbacher L., Jerry, David M. Deffenbacher, Rebekah S. Lynch, Tracy L. Richards. 2003. 

»Anger, aggression, and risky bahavior: a comparison of high and low anger drivers.« 

Behavior Research and Therapy 41: 701–718.  

 

Deffenbacher L., Jerry, Randal T. Petrilli, Rebekah S. Lynch, Eugenez Oetting in Randall C. 

Swaimi. 2003b. »The Driver's Angry Thoughts Questionnaire: A Measure of Angry 

Cognitions When Driving.« Cognitive Therapy and Research 27 (4): 383–402. 

 

Deffenbacher L., Jerry, Rebekah S. Lynch, Linda B. Filleti, Eric R. Dahlen in Eugenez Oetting. 

2003. »Anger, aggression, risky behavior, and crash-related outcomes in three groups of 

drivers.« Behaviour Research and Therapy 41: 333–349. 

 

Deffenbacher L., Jerry. 2015. »A review of interventions for the reduction of driving anger.« 

Transportation Research Part F: (2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2015.10.024. 

 

Delanty, Gerard. 1997. Social Science: Beyond Constructivism and Realism. University of 

Minnesota: Minnesota Press.  

 

Delhomme, Patricia, Werner De Dobbelleer, Sonja Forward in Anabela Simoes, ur. 2009. 

Manual for Designing, Implementing, and Evaluating Road Safety Communication 

Campaigns. Brussels: Belgium Road Safety Institute. 

 

Denzin K., Norman. 1978. The Research Act: A Theoretical Introduction to sociological 

Methods. 2nd Edition. New York: McGraw-Hill Book Company. 

 

DeSouza L., Mariane, Amanda DaSilveira in William B. Gomes. 2008. »Verbalized Inner 

Speech and the Expressiveness of Self-Consciousness.« Qualitative Research in 

Psychology 5 (2): 154–170. 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

147 

 

DeWall, Anderson in Brad J. Bushman. 2012. »Aggression« V Handbook of Psychology, 2nd 

Edition, Volume 5, ur. Irving B. Weiner, 449−466. New York: Wiley.  

 

Diaz J., Luis. 2010. »The psychobiology of aggression and violence: bioethical implications.« 

International Social Science Journal 61 (200-201): 233−245. 

 

Diaz M., Rafael, Adam Winsler, David J. Attencio, Katrina Harbers. 1992. »Mediation of Self-

regulation through the Use of Private Speech.« International Journal of Cognitive 

Education & Mediated Learning 2 (2): 155−167. 

 

Dolcos, Sanda in Dolores Albarracin. 2014. »The inner speech of behavioral regulation: 

Intentions and task performance strenghten when you talk to yourself as You.« European 

Journal of Social Psychology 44: 636–642. 

 

Dryden, Windy. 2012. Dealing with Emotional Problems. Hove: Routledge. 

 

Dryden, Windy in Rhena Branch. 2008. The Fundamentals of Rational Emotive Behaviour 

Therapy. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 

 

Dula S., Chris in Mary E. Ballard. 2003. »Development and Evaluation of a Measure of 

Dangerous, Aggressive, Negative Emotional, and Risky Driving.« Journal of Applied 

Social Psychology 33: 263–282. 

 

Dula S., Chris, Scott E. Geller in Frances L. Chumney. 2011. »A Social-Cognitive Model of 

Driver Aggression: Taking Situations and Individual Differences into Account.« Current 

Psychology 30 (4): 324–334. 

 

Dunaway, Krystall, Kelli England Will in Cynthia Shier Sabo. 2011. »Alcohol-Impaired 

Driving.« V Handbook of Traffic Psychology, ur. Bryan E. Porter, 231–248. London: 

Elsevier Inc. 

 

Edwards, Rosalind in Janet Holland. 2013. What is qualitative interviewing?. London: 

Bloomsbury. 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

148 

 

Ellis, Albert, Daniel David in Steven Jay Lynn. 2010. »Rational and Irrational Beliefs: A 

Historical and Conceptual Perspective.« V Rational and Irrational Beliefs. Research, 

Theory, and Clinical Practice, ur. Daniel David, Steven Jay Lynn in Albert Ellis, 3−22. 

New York: Oxford University Press, Inc. 

 

Ellis, Albert in Windy Dryden. 1997. The Practice of Rational Emotive Behavior Therapy. 2nd 

Edition. New York: Springer Publishing Company. 

 

Elvik, Rune. 2010. »Why some road safety problems are more difficult to solve than others.« 

Accident Analysis and Prevention 42 (2010): 1089–1096. 

 

Emerson J., Michael in Akira Miyake. 2003. »The role of inner speech in task switching: A 

dual-task investigation.« Journal of Memory and Language 48: 148–168. 

 

EOS Gallup Europe. 2003. »Aggressive Behaviour behind the Wheel - November 2002 – 

January 2003.« https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/roadsafe/docs/gallup_e.pdf 

 

Eron D., Leonard. 1994. »Theories of Aggression: From Drives to Cognitions.« V Aggressive 

Behavior: Current Perspectives, ur. Rowell L. Huesmann, 3–12. New York. Plenum Press. 

 

Evropska komisija. 2010. Sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Evropski prostor varnosti v 

cestnem prometu: usmeritve politike na področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 

2011−2020. Bruselj. 

 

Evropska komisija. 2016. Road safety evolution in EU. Bruselj. http:// 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-863_sl.htm. 

 

Farmer M.,  Charles in JoAnn K. Wells. 2010. »Effect of enhanced seat belt reminders on driver 

fatality risk.« Journal of Safety Research 41: 53−57. 

 

Fernyhough, Charles. 2004. »Alien voices and inner dialogue: towards a developmental 

account of auditory verbal hallucinations.« New Ideas in Psychology 22: 49–68. 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

149 

 

Foerst GmbH. 2013. F12 Simulation Software for Passenger Car driving Simulations. User’s 

Manual. Wiehl: Foerst GmbH. 

 

Fuller, Ray. 2005. »Towards a general theory of driver behaviour. Accident Analysis and 

Prevention 37: 461−472. 

 

Fuller, Ray. 2011. »Driver Control Theory.« V Handbook of Traffic Psychology, ur. Bryan E. 

Porter, 13–26. London: Elsevier Inc. 

 

Galovski E., Tara, Edward B. Blanchard, Loretta S. Malta in Brian M. Freidenberg. 2003. »The 

psychophsiology of aggressive drivers: comparison to non-aggressive drivers and pre- to 

post-treatment change following a cognitive-behavioural treatment.« Behaviour Research 

and Therapy 41 (9): 1055−1067. 

 

Galovski E., Tara in Edward B. Blanchard.2004. »Road rage: A domain for psychological 

intervention?« Aggression and Violent Behavior 9: 105–127. 

 

Geen G., Russell. 1998. »Processes and Personal Variables in Affective Aggression.« v Human 

Aggression. Theories, Research and Implications for Social Policy, ur. Russell G. Geen in 

Edward Donnerstein, 2−23, London: Academic Press Limited. 

 

Gimeno P., Tejero, Gemma P. Cerezuela in Mariano C. Montanes 2006. »On the concept and 

measurement of driver drowsiness, fatigue and inattention: Implications for 

countermeasures.« International Journal of Vehicle Design 42(1−2): 67−86. 

 

Grandjean, Didier in Klaus R. Scherer. 2008. »Unpacking the cognitive architecture of emotion 

processes.« Emotion 8: 341–351. 

 

Guerra G., Nancy, Larry Nucci in Rowell L. Huesmann. 1994. »Moral Cognition and 

Childhood Aggression.« V Aggressive Behavior: Current Perspectives, ur. Rowell L. 

Huesmann, 13–33. New York. Plenum Press. 

 

Hardy, James, Craig R. Hall in Lew Hardy. 2004. »A Note on Athletes' Use of Self-Talk.« 

Journal of Applied Sport Psychology 16: 251−257. 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

150 

 

Hardy, James. 2006. »Speaking clearly: A critical review of the self-talk literature.« Psychology 

of Sport and Exercise 7: 81–97. 

 

Hasan M., Nazmul. 2016. »Positivism: to what extent does it aid our understanding of the 

contemporary social world? «  Quality & Quantity 50: 317–325. 

 

Houser, Nathan et al., ur. 2010. Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition. Volume 

8. Indianapolis: Indiana University Press. 

 

Havelka, Nenad, Bora Kuzmanović in Dragan Popadić. 2004. Metode i tehnike 

socialnopsiholoških istraživanja. Beograd: Centar za primerjenu psihologiju. 

 

Heavey R., Christopher  in Russell T. Hurlburt. 2008. »The phenomena of inner experience.« 

Consciousness and Cognition 17: 798–810. 

 

Hennessy A., Dwight, David L. Wiesenthal in Paul M. Kohn. 2000. »The Influence of Traffic 

Congestion, Daily Hassles, and Trait Stress Suspectibility on State Driver Stress: An 

Interactive Perspective.«  Journal of Applied Biobehavioral Research 5 (2): 162–179. 

 

Hennessy A., Dwight in David L. Wiesenthal. 2001. »Aggression, Violence, and Vengeance 

Among Male and Female Drivers.« Transportation Quarterly 56 (4): 65–75. 

 

Hennessy A., Dwight in David L. Wiesenthal. 2002. »Gender, Driver Aggression, and Driver 

Violence: And Applied Evaluation.« Sex Roles 44 (11/12): 661–676. 

 

Hennessy A., Dwight in David L. Wiesenthal. 2004. »Age and Venegance as Predictors of Mild 

Driver Aggression.« Violence and Victims 19 (4): 469–477. 

 

Hermans, J. M. Hubert. 2003. »The construction and reconstruction of a dialogical self.« 

Journal of Constructivist Psychology 16: 89–130. 

 

Hermans, J. M. Hubert in Thorsten Gieser. 2012. »Introductory chapter: history, main tenets 

and core concepts of dialogical self theory.« V Handbook of Dialogical Self theory, ur. 

Hubert J. M. Hermans in Thorsten Gieser, 1–22. New York: Cambridge University Press. 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

151 

 

Hinkelmann, Klaus in Oscar Kempthorne. 2008. Design and Analysis of Experiments. New 

Jersey: Wiley & Sons, Inc. 

 

Hofmann G., Stefan, Anu Asnaani, Imke J.J. Vonk, Alice T. Sawyer in Angela Fang. 2012. 

»The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses.« Cognitive 

Therapy and Research 36 (5): 427–440. 

 

Howard, Andrew. 2004. »The Origins and Causes of Aggression on the Road.« Paper presented 

at Fourth Road Safety Week, Geneva, 5–11 april. 

 

Huesmann L., Rowell in Laurie S. Miller. 1994. »Long-term Effects of Repeated Exposure to 

Media Violence in Childhood V Aggressive Behavior: Current Perspectives, ur. Rowell L. 

Huesmann, 153–187. New York. Plenum Press. 

 

Hurlburt T., Russell, Christopher L. Heavey, Jason M. Kelsey. 2013. »Toward a 

phenomenology of inner speaking« Consciousness and Cognition 22: 1477–1494 

 

Institut of Sleep and Vigilance (INSV). 2013. Sleepiness at the Wheel. White paper. 

http://www.esrs.eu/fileadmin/user_upload/publications/Livre_blanc_VA_V4.pdf. 

Dostopno 8. junija 2017. 

 

Jahangiri, Arash, Hesham Rakha, in Thomas A. Dingus. 2016. »Red-light running violation 

prediction using observational and simulator data.« Accident Analysis and Prevention 

(2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2016.06.009. 

 

Javna agencija RS za varnost prometa (AVP). 2015. Ne uporabljajte telefona med vožnjo. 

Vozimo pametno. https://www.avp-rs.si/ne-uporabljajte-telefona-med-voznjo-vozimo-

pametno/. Dostopno 9. junija 2017. 

 

Javna agencija RS za varnost prometa (AVP). 2016. Kar tri četrtine voznikov med vožnjo 

uporablja mobilni telefon. https://www.avp-rs.si/kar-tri-cetrtine-voznikov-med-voznjo-

uporablja-telefon/. Dostopno 9. junija 2017. 

 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

152 

 

Javna agencija RS za varnost prometa (AVP). 2017. Akcijski načrt NPVCP Varnostni pas. 

http://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/03/VARNOSTNI-PAS-2017-

akcijski-na%C4%8Drt-in-ukrepi.pdf. Dostopno 8. junija 2017. 

 

Jovanović, Dragan, Krsto Lipovac, Predrag Stanojević in Dragana Stanojević. 2011. »The 

effects of personality traits on driving-related anger and aggressive behaviour in traffic 

among Serbian drivers.« Transportation Research Part F 14: 43–53. 

 

Kazenski zakonik (KZ-1). Uradni list Republike Slovenije 55/2008. http://zakonodaja.gov.si/. 

 

Kazemeini, Toktam, Bahramali Ghanbari-e-Hashem-Abadi in Asieh Safarzadeh. 2013. 

»Mindfulness Based Cognitive Group Therapy vs Cognitive Behavioral Group Therapy as 

a Treatment for Driving Anger and Aggression in Iranian Taxi Drivers.« Psychology 4 (8): 

638−644. 

 

Kenrick T., Douglas in Steven W. MacFarlane. 1986. »Ambient Temperature and Horn 

Honking: A Field Study of the Heat/Aggression Relationship.«  Environment and Behavior 

18: 179–191. 

 

Keskinen, Esko, Mika Hatakka, Sirkku Laapotti, Ari Katila in Martti Peräaho. 2004. »Driver 

Behaviour as a Hierarchical System.« V Traffic and Transport Psychology, ur. Talib 

Rothengatter in Raphael D. Huguenin, 9–24. Amsterdam: Elsevier Ltd. 

 

Kovačik, Anita. 2009. Človek v socialnem okolju. Ljubljana: Zavod IRC. 

 

Krahe, Barbara. 2001. The Social Psychology of Aggression. Hove: Psychology Press Ltd. 

 

Krahe, Barbara in Ilka Fenske. 2002. »Predicting Aggressive Driving Behavior: The Role of 

Macho Personality, Age and Power of Car.« Aggressive Behavior 28: 21–29. 

 

Kross, Ethan, Emma Breuhlman-Senecal, Jiyoung Park, Aleah Burson, Adrienne Dougherty, 

Holy Shablack, Ryan Bremner, Jason Moser in Ozlem Ayduk. 2014. »Self-talk as a 

Regulatory Mechanism: How you Do It Matters.« Journal of Personality and Social 

Psychology 106 (2): 304–324. 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

153 

 

Lajunen, Timo, Dianne Parker in Stephen G. Stradling. 1998. »Dimensions of driver anger, 

aggressive and highway code violations and their mdiation by safety orientation in UK 

drivers.« Transportation and Research Part F (1): 107–121. 

 

Lal K. L., Saroj in Ashley Craig. 2001. »A critical review of the psychophysiology of driver 

fatigue.« Biological Psychology 55(3): 173−194. 

 

Lalljee, Mansur. 1996. »The Interpreting Self. An Experimentalist Perspective.« V 

Understanding the Self, ur. Richard Stevens, 91−140. London: Sage. 

 

Lamovec, Tanja in Ana Rojnik. 1978. Agresivnost. Ljubljana: DDU Univerzum. 

 

Lazarus S., Richard. 1991. Emotion and Adaptation. New York: Oxford University Press. 

 

Lazarus S., Richard. 1999. Stress and Emotion. A New Synthesis. New York: Springer 

Publishing Company Inc. 

 

Lee, Yi-Ching in Dana J. Bonfiglio. 2013. »What is stressful on the road? Analysis on 

aggression – inducing traffic situations through self report.« Proceedings of the Human 

Factors and Ergonomics Society 57th Annual Meeting, San Diego, 30 september–4 

oktober. 

 

Lindsay J, James in Craig A. Anderson. 2000. »From Antecedent Conditions to Violent 

Actions: A General Affective Aggression Model.« Personality and Social Psychology 

Bulletin 26 (5): 533−547. 

 

Liu, Yue, Gang-Len Chang in Jie Yu. 2012. »Empirical Study of Driver Responses during the 

Yellow Signal Phase at Six Maryland Intersections.« Journal of Transportation 

Engineering 138: 31−42. 

 

Lobe, Bojana. 2006. »Združevanje kvalitativnih in kvantitativnih metod – stara praksa v novi 

preobleki?« Družboslovne razprave XXII (53): 55–73. Ljubljana: FDV. 

 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

154 

 

Luria R., Alexander. 1961. The role of speech in the regulation od normal and abnormal 

behavior. New York: Liveright Publishing Corp. 

 

Lysaker, P Henry in John Timothy Lysaker. 2002. »Narrative structure in psychosis: 

Schizophrenia and disruptions in the dialogical self.« Theory & Psychology 12(2): 207–

220. 

 

Mandler, George. 1975. Mind and emotion. New York: Wiley. 

 

Marušič, Mitja in Nina Peršak. 2011. »Čustvenost nasilnega ravnanja v cestnem prometu.« V 

Varnost cestnega prometa, ur. Dragan Petrovec, 57–82. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo 

pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 

 

May F., Jennifer. 2011. »Driver Fatigue.« V Handbook of Traffic Psychology, ur. Bryan E. 

Porter, 287–300. London: Elsevier Inc. 

 

May F., Jennifer in Carryl L. Baldwin. 2009. »Driver fatigue: The importance of identifying 

causal factors of fatigue when considering detection and countermeasure technologies.« 

Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 12: 218−224. 

 

Maykut, Pamela in Richard Morehouse. 1994. Beginning Qualitative Research. A Philosophic 

and Practical Guide. London: The Falmer Press. 

 

McCammon, Kyle. 2001. »Alcohol-related motor vehicle crashes: Deterrence and 

intervention.« Annals of Emergency Medicine 38: 415−422. 

 

Meichenbaum, Donald. 1977. Cognitive-Behavior Modification. An Integrative Approach. 

New York: Plenum Press.  

 

Mertens, M., Donna in Sharlene Hesse-Biber. 2012. »Triangulation and Mixed Methods 

Research: Provocative Positions.« Journal of Mixed Methods Research 6 (2): 75–79. 

 

Mesec, Blaž. 1998. Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola 

za socialno delo. 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

155 

 

Miles E., Donald in Gregory L. Johnson. 2003. »Aggressive driving behavior: are there 

psychological and attitudional predictors?« Transportation Research Part F (6): 147–161. 

 

Milivojević, Zoran. 2007. Emocije. Psihoterapija i razumevanje emocija. Novi Sad: Psihopolis. 

 

Miller, Steve. 1996. Experimental Design and Statistics. London: Routledge. 

 

Miller R., William in Stephen Rollnick. 2002. Motivational interviewing : preparing people for 

change. New York: Guilford Press. 

 

Morin, Alain. 2005. »Possible links between self-awareness and inner speech: Theoretical 

background, underlying mechanisms, and empirical evidence.« Journal of Consciousness 

Studies 12, 115–134. 

 

Morrione, Thomas, ur. 2004. Georg Herbert Mead and Huaman Conduct. Walnut Creeck: 

Altamira Press. 

 

Musek, Janek. 2010. Psihologija življenja. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti. 

 

Nesbit M., Sundé, Judith C. Conger in  Anthony J. Conger. 2007. »A quantitative review of the 

relationship between anger and aggressive driving.« Aggression and Violent Behavior 12: 

156–176. 

 

Nir, Dina. 2012. »Voicing inner conflict: froma a dialogical to negotiational self.« V Handbook 

of Dialogical Self theory, ur. Hubert J. M. Hermans in Thorsten Gieser, 284–300. New 

York: Cambridge University Press. 

 

Nordbakke, Susanne in Fridulv Sagberg. 2007. »Sleepy at the wheel: Knowledge, symptoms 

and behaviour among car drivers.« Transportation Research Part F: Traffic Psychology 

and Behaviour 10: 1−10. 

 

Norstrӧm, Thor in Hilde Pape. 2010. »Alcohol, suppressed anger and violence.« Addiction 105 

(9): 1580–1586. 

 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

156 

 

Olsen, Wendy. 2004. »Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods 

Can Really be Mixed.« V Developments in sociology, ur. Martin Holborn, 1–30. Ormskirk: 

Causeway Press. 

 

Overgaard, Soren in Dan Zahavi. 2009. »Phenomenological Sociology - The Subjectivity of 

Everyday Life.« V Encountering the Everyday: An Introduction to the Sociologies of the 

Unnoticed, ur. Hviid M. Jacobsen, 93-115. Basingstoke: Palgrave Macmillan.  

 

Özkan, Türker  in Timo Lajunen. 2011. »Person and Environment: Traffic Culture.« V 

Handbook of Traffic Psychology, ur. Bryan E. Porter, 179–192. London: Elsevier Inc. 

 

Peden, Margie, ur. 2004. World report on road traffic injury prevention, Vol. 7. Geneva: World 

Health Organization. 

 

Perrone-Bertolotti, Marcela, Lucile Rapin, Jean-Philippe Lachaux, Monica Baciu in Helene 

Loevenbruck. 2014. »What is that little voice inside my head? Inner speech 

phenomenology, its role in cognitive performance, and its relation to self-monitoring.« 

Behavioural Brain Research 261: 220−239. 

 

Philip, Pierre, Patricia Sagaspe, Nicholas Moore, Jacques Taillard, Andre Charles, Christian 

Guilleminault in Bernard Bioulac. 2005. »Fatigue, sleep restriction and driving 

performance.« Accident Analysis and Prevention, 37(3): 473−478. 

 

Policija. Ministrstvo za notranje zadeve. 2013. »Za volan nikdar zaspani ali močno utrujeni! - 

Policija podprla projekt Wake Up Bus.« http://www.policija.si/index.php/component/ 

       content/article/35-sporocila-za-javnost/70271-policija-podpira-projek-wake-up-bus.  

       Dostopno 8. junija 2017.  

 

Policija. Ministrstvo za notranje zadeve. 2017. »Prometne nesreče, posledice in ukrepi 

policije za obdobje januar – december 2016/2015.« http://www.policija.si/images/stories/ 

       Statistika/PrometnaVarnost/2016/Jan-dec2016.pdf Dostopno 6. junija 2017. 

  

Polič, Marko, Andreja Avsec, Boštjan Bajec, Marko Divjak in Anja Podlesek. 2012. Socialna 

stališča do prometne varnosti v Evropi in Sloveniji. Ljubljana: Filozofska fakulteta UL. 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

157 

 

Pover, Mick in Tim Dalgleish. 2008. Cognition and Emotion. From Order to Disorder. 2nd 

Edition. Hove: Psychology Press. 

Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja 

izvajalcev programa. Uradni list Republike Slovenije. 48/2011. https://www.uradni-

list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-2294?sop=2011-01-2294. Dostopno 25. 

avgusta 2017.  

Pravilnik o edukacijskih in psihosocialnih delavnicah. Uradni list Republike Slovenije. 

45/2011. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-2175/pravilnik-

o-edukacijskih-in-psihosocialnih-delavnicah. Dostopno 25. avgusta 2017. 

Puschalska-Vasyl M., Malgorzata. 2015. »Self-Talk: Conversation With Oneself? On the Types 

of Internal Interlocutors.« The Journal of Psychology 149(5): 443–460. 

 

Puschalska-Vasyl M., Malgorzata. 2016. »Determinants of Integration and Confrontation in 

Internal Dialogues.« Japanese Psychological Research 3: 248−260. 

 

Rasmussen, Jens. 1987. »Cognitive control and human error mechanisms.« V New technology 

and human error, ur. Jens Rasmussen, Keith Duncan in Jacques Leplat, 53−61. New York: 

John Wiley & Sons. 

 

Regan A., Michael, John D. Lee in Krisite L. Young. 2008. »Driver Distraction Injury 

Prevention Countermeasures – Part 2: Education and Training.« V Driver Distraction: 

Theory, Effects and Mitigation,  ur . Michael  A. Regan A, John D. Lee in Krisite L. Young, 

559−578. Boca Raton: CRC Press. 

 

Regan A., Michael. 2010. »Driven by distraction«. Vision Zero International 2 (1): 4−12. 

 

Regan A., Michael in Charlene Hallett. 2011. »Driver Distraction.« V Handbook of Traffic 

Psychology, ur. Bryan E. Porter, 275–286. London: Elsevier Inc. 

 

Ren, Xuezhu, Tangfei Wang in Cristopher Jarrold. 2016. »Individual Differences in Frequency 

of Inner Speech: Differential Relations with Cognitive and Non-cognitive Factors.« 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

158 

 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2016.01675/full Dostopno 11. 

septembra 2017. 

 

Retting, Richard. 2011. »Running Traffic Controls.« V Handbook of Traffic Psychology, ur. 

Bryan E. Porter, 267–274. London: Elsevier Inc. 

 

Richard J. Carl. 2010. Why we’re all Romans: The Roman contribution to the Western World. 

Lanham: Rowman & Littlefield. 

 

Rieber W., Robert, ur. 1999. The Collected Works of L. S. Vygotsky. Volume 6. Scientific 

Legacy. New York: Plenum Publishers. 

 

Ristanović, Dušan. 1999. »Uvod u eksperimentalnu metodologiju.« V Osnovi metodologije 

naučnoistraživačkog rada u medicine, ur. Dušan Ristanović in Milutin Dačić, 25–59. 

Beograd: Velarta. 

 

RTV SLO. 2008. »Lestvica gledanosti 2006.« www.rtvslo.si/kultura/film/lestvica-gledanosti-

2006/157140. Dostopno 7. junija 2017. 

 

Sagberg, Fridulv, Selpi Giulio, Francesco Bianchi Piccinini in Johan Engström. 2015. »A 

Review of Research on Driving Styles and Road Safety.« Human Factors 57 (7): 1248–

1275. 

 

SARTRE (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe). 2004. Za varnejše voznike in 

varnejše ceste. Izbrani rezultati evropske raziskave. Pariz: INRETS. 

 

Saunders, Mark, Philip Lewis in Adrian Thornhill. 2007. Research Methods for Business 

Students. Fourth Edition. Harlow: Pearson Education Limited. 

 

Schermer R., Carol. 2006. »Alcohol and injury prevention.« Journal of Trauma Injury, 

Infection, and Critical Care 60: 447−451. 

 

Schwartz M., Robert. 1986. »The Internal Dialogue. On the Asymmetry Between Positive and 

Negative Coping Thoughts.« Cognitive Therapy and Research 10 (6): 591–605. 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

159 

 

Shaw E., Marvin in Jefferson L. Sulzer. 1964. »An Empirical Test of Heider's Levels in 

Attribution of Resonsibility.« Journal of Abnormal and Social Psychology 69 (1): 39–46. 

 

Shinar, David. 1998. »Aggressive driving: the contribution of the drivers and the situation.« 

Transportation Research Part F (1): 137–160. 

 

Shinar, David. 2007. Traffic Safety and Human Behavior. London: Elsevier Inc. 

 

Siegrist, Michael. 1995. »Inner Speech as a Cognitive Process Mediating Self-Consciousness 

and Inhibiting Slef-Deception.« Psychological Reports 76: 259–265. 

 

Simončič, Jelka. 2013. »Pijani vozniki po bližnjici do vozniškega dovoljenja?« Delo, 29. 

november. http://www.delo.si/novice/kronika/pijani-vozniki-po-bliznjici-do-vozniskega-

dovoljenja.html. 

 

Slo-Tech forum. 2016. https://slo-tech.com/forum/t608817/149. Dostopno 1. september 2017. 

 

Slovar Slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). http://sskj.si/. 

 

Slovenija. Ministrstvo za infrastrukturo. 2014. Vrednotenje družbenoekonomskih stroškov 

prometnih nesreč na cestah. http://84.39.218.201/MANDAT14/VLADNA 

GRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/82d80f954358c3afc1257ec0004

5f691/$FILE/Vrednotenje%20dru%C5%BEbenoekonomskih%20stro%C5%A1kov%20p

rometnih%20nesre%C4%8D%20na%20cestah_oktober_2014.pdf. 

 

Slovenija. Ministrstvo za infrastrukturo. 2017. Statistični podatki s področja prometa. 

http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/kopenski_promet/evidence_motornih_vozil_i

n_vozniskih_dovoljenj/statisticni_podatki_s_podrocja_prometa/leto_2017/. 

 

Sokolov N., Aleksandr. 1972. Inner Speech and Thought. New York: Plenum Press. 

 

Stephens N., Amanda in Keis Ohtsuka. 2014. »Cognitive biases in aggressive drivers: Does 

ilusion of control drive us of the road?« Personality and Individual Differences 68: 124–

129. 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

160 

 

Stout M., Emily, Frank A. Sloan, Lan Liang in Hester H. Davies. 2000. »Reducing harmful 

alcohol-related behaviors: Effective regulatory methods.« Journal of Studies on Alcohol 

61: 402−412. 

 

Suhr A., Kyle in Sunde M. Nesbit. 2013. »Dwelling on ‘Road Rage’: The effects of trait 

rumination on aggressive driving.« Transportation Research Part F 21 (2013): 207–218. 

 

Sullman J. M., Mark in Amanda N. Stephens. 2013. »A comparison of the Driving Anger Scale 

and the Propensity for Angry Driving Scale.« Accident Analysis and Prevention 58: 88–

96. 

 

Sullman J. M., Mark. 2014. »The expression of anger on the road.« Safety Science 72:153–159. 

 

Szentagotai, Aurora in Jason Jones. 2010. »The Behavioral Consequences of Irrational 

Beliefs.« V Rational and Irrational Beliefs. Research, Theory, and Clinical Practice, ur. 

Daniel David, Steven Jay Lynn in Albert Ellis, 75−98. New York: Oxford University Press, 

Inc. 

 

Tasca, Leo. 2000. »A review of the literature on aggressive driving research«, Presented at 

Aggressive Driving Issues Conference. http://www.stopandgo.org/research/aggressive 

/tasca.pdf . Dostopno 24.3.2016. 

 

Tavakol, Mohsen in Reg Dennick.2011. »Making sense of Cronbach’s alpha. « International 

Journal of Medical Education 2: 53-55. 

 

Thorngate, Warren. 1976. »Must we always think before we act?« Personality and Social 

Psychology Bulletin 2: 31−35. 

 

Trower, Peter, Jason Jones in Windy Dryden. 2016. Cognitive Behavioural Counselling in 

action. 3rd Edition. London: SAGE Publications Ltd. 

 

Tullett M., Alexa in Michael Inzlicht. 2010. »The voice of self-control: Blocking the inner voice 

increases impulsive responding.« Acta Psychologica 135: 252–256. 

 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

161 

 

Turner H., Jonathan. 2001. »The origins of positivism: the contributions of Auguste Comte and 

Herbert Spencer.«  V Handbook of Social Theory, ur. Barry Smart in George Ritzer, 30–

42. London: Sage. 

 

Ule, Mirjana. 2004. Socialna psihologija. Ljubljana: FDV. 

 

Underwood, Geoffrey, Peter Chapman in Sharon Wright. 1999. »Anger while driving.« 

Transportation Research Part F (2): 55–68. 

 

Vivoda M., Jonathon in David W. Eby. 2011. »Factors Influencing Safety Belt Use.« V 

Handbook of Traffic Psychology, ur. Bryan E. Porter, 215–230. London: Elsevier Inc. 

 

Webster, Murray Jr. in Jane Sell. 2007. »Why Do Experiments?« V Laboratory experiments in 

Social Sciences, ur. Murray Webster Jr. in Jane Sell, 5–23. Amsterdam: Elsevier. 

 

Wegman, Fred Letty Aarts in Charlotte Bax. 2008. »Advancing sustainable safety National 

road safety outlook for The Netherlands for 2005–2020.« Safety Science 46 (2008) 323–

343. 

 

West, Robert, James Elander in Davina French. 1993. »Mild social deviance, type-A behaviour 

pattern and decision-making style.« British Journalof Psychology, 84: 207–219. 

 

Wiley, Norbert. 2010. »Inner speech and agency.« V Conversations About Reflexivity, ur. 

Margaret S. Archer, 17–39. New York: Routledge. 

 

Winsler, Adam. 2009. »Still Talking to Ourselves After All These Years: A Review of Current 

Research on Private Speech.« V Private Speech, Executive Functioning, and the 

Development of Verbal Self-Regulation, ur. Adam Winsler, Charles Fernyhough in Ignacio 

Montero, 3–41. New York: Cambridge University Press. 

 

Wranik, Tanja in Klaus R. Scherer. 2010. »Why Do I Get Angry? A Componential Appraisal 

Approach.« V International Handbook of Anger. Constituent and Concomitant Biological, 

Psychological, and Social Processes, ur. Michael Potegal, Gerhard Stemmler in Charles 

Spielberger, 243–266, New York: Springer. 



Rakovec, Primož. 2018. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

162 

 

Young S., Mark, Janina M. Mahfoud, Guy H.Walker,  Daniel P. Jenkins in Neville A. Stanton. 

2008. »Crash dieting: The effects of eating and drinking on driving performance.« Accident 

Analysis and Prevention 40 (1): 142−148. 

 

Zajc, Ljubo. 2010. »Varnost cestnega prometa kot sistemska prvina.« Prispevek predstavljen 

na 10. slovenskem kongresu o cestah in prometu, Portorož, 20.−22. oktobra. 

 

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2). Uradni list Republike Slovenije 82/2013. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/114668. Dostopno 9. junija 2017. 

 

Zakon o voznikih (Zvoz-1). Uradni list Republike Slovenije 85/2016. 

       https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3686?sop=2016-01-

3686. Dostopno 25. avgusta 2017. 

 

Zell, Ethan, Amy Beth Warriner in Dolores Albarracin. 2012. »Splitting of the Mind: When the 

You I Talk to is Me and Needs Commands.« Social Psychological and Personality Science 

3(5): 549−555. 

 



Rakovec, Primož. 2017. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

155 

 

 

STVARNO IN IMENSKO 

KAZALO 

 

ABC model, 56, 58, 59, 60 

Agresivnost, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 35, 62, 81, 130 

Agresivna vožnja, 1, 2, 17, 33, 34, 37, 55, 

56, 57, 58, 59, 63, 64, 67, 68, 73, 76, 77, 78, 

81, 82, 83, 101,105, 106, 111, 121, 130 

Agresivno vedenje, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 

30, 33, 35, 53, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 73, 77, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 105, 106, 123, 130 

Alkohol, 8, 9, 10, 11, 32, 65, 66, 67, 123, 

130 

Anderson, 26, 27 

Archer, 41, 43, 44, 45 

Atribucijska napaka, 37, 54 

Avtonomnost, 46, 71 

 

Bakhtin, 42 

Bandura, 25 

Beck, 4, 40, 41, 56, 57, 59 

Berkowitz, 21, 22, 23, 31 

Bertau, 40 

Brinthaupt, 48 

Buss, 29 

 

Cayley, 12 

Cestni promet, 5 

Cestnoprometna signalizacija, 8, 13, 14, 15, 

17, 32, 114 

Cugnot, 12 

 

Čustvo, 1, 19, 21, 27, 34, 40, 52, 53, 56, 60, 

61, 62, 121, 126, 132 

Človeški dejavniki, 7, 9, 10, 17, 26, 27, 28, 

130 

 

Davis, 7 

Deffenbacher, 35 

Defenzivna vožnja, 32, 33, 57, 59, 91, 121, 

131 

Dejavniki tveganja, 2, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 

17, 18, 32, 51, 123, 124 

Delhomme, 6, 8, 19 

Determinirano okolje, 49, 50 

Dialoški jaz, 39, 40, 41, 44 

Distalni procesi, 4, 25, 28, 132 

Dostojevski, 1 

Dovzetnost, 29, 30, 31 

Dražljaj, 22, 27, 28, 29, 31, 34, 45, 49, 51, 

62, 63, 73, 80 

Duševna motnja, 42, 50, 51 

 

Eksperiment, 3, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 114, 

115 

Eksternistični dejavniki, 1, 131 

Ellis, 56, 58, 59 

Ellsworth, 61 

 

Fernyhough, 46 

Fonološka zanka, 48 

Freud, 22 

Frustracija, 22, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 63, 

73, 104, 105, 119, 131 

Frustracijska toleranca, 56, 59, 60 



Rakovec, Primož. 2017. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

156 

 

Gillot, 1 

Govor, 37, 38, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 57 

 

Hitra vožnja, 9, 101 

 

Instrumentalna agresivnost, 28, 29, 86, 132 

Intervju, 71, 74, 76, 88, 90, 91, 92 

Intrinzični dogodki, 1 

Ishikawa, 9 

Izkušenjsko učenje, 25, 74 

 

James, 40, 50 

Jaz, 39, 40, 41 

Jeza, 21, 27, 34, 35, 52, 56, 60, 61, 62, 68, 

121 

 

Kognicija, 30, 51 

Kognitivna psihologija, 2 

Kognitivne sheme, 23, 56 

Kognitivni procesi, 1, 2, 50, 52, 55, 56, 57, 

61, 124 

Komunikacija, 40, 41, 47, 51, 101, 114, 132 

Kršitve, 19, 68, 123, 126 

KVT, 40 

 

Lazarus, 51, 53, 54 

Lieberman, 9 

Lindsay, 25 

Lorenz, 22 

Luria, 40 

 

Mandler, 53 

Mead, 40, 44 

Meichenbaum, 41, 49, 51, 52, 59 

Minsky, 42 

Miselna napaka, 59 

Modelno učenje, 24, 30 

Morin, 48 

Motivacija, 11, 17, 22, 30, 37, 51, 54, 71 

Motilci pozornosti, 9, 16 

Moyer, 21 

 

Nedetreminirano okolje, 50 

Negativne avtomatske misli, 40, 55, 57, 58, 

59 

Notranji dialog, 2, 12, 16, 37, 38, 39, 40, 43, 

46, 49, 50, 51, 57, 60, 63, 64, 69, 70, 73, 76, 

83, 92, 94, 106, 107, 110, 113, 117, 118, 

119, 120, 124, 126, 128, 131, 132 

 

Okolje, 5, 10, 16, 19, 29, 48, 50, 52, 129 

Okoljski dejavniki, 9, 10, 13, 28, 35, 36, 53, 

124 

Osebnost, 34, 35, 37, 53 

Osebni govor, 37, 38, 39, 44, 48 

Osebnostni dejavniki, 4, 9, 33, 53, 54, 56 

Ovrednotenje, 10, 22, 25, 27, 49, 51, 52, 55, 

57, 58, 63, 64, 71, 80, 127 

 

Piaget, 39 

Pierce, 44 

Platon, 1, 38 

Polič, 8, 11, 12 

Pospeševanje, 9, 15, 32 

Predpis, 5, 6, 9, 19, 32, 50, 66, 101 

Prehitra vožnja, 7, 8, 9, 10, 17, 32, 33, 85, 

101, 105, 122 

Prekršek, 9, 65, 96, 122 



Rakovec, Primož. 2017. »Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov«, doktorska 

disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

157 

 

Preventivne aktivnosti, 1, 3, 11, 12, 13, 14, 

17, 65, 67 

Pripisovanje, 27, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 

132 

Proksimalni procesi, 25, 28 

Prometna nesreča. 5, 6, 9, 15, 17 

Puchalska-Wasyl, 42, 43 

 

Racionalana prepričanja, 56, 63, 64 

Rasmusson, 19 

Razmišljanje, 12, 24, 37, 38, 39, 41, 42, 48, 

50 

Reason, 18, 19 

Refleksivnost, 1, 40, 42, 43, 44, 131 

Regan, 16 

REVT 2, 3, 55, 68, 70 

Ryle, 40 

 

Samogovor, 37 

Samoocena, 30, 31, 59, 66 

Samousmerjanje, 2, 38, 44, 46, 47, 48, 49, 

63, 73, 94, 110, 119, 120 

Samozavedanje, 32, 43, 47, 119 

Samozavest, 31, 41, 52, 101, 105 

SARTRE, 9, 10, 11, 12, 15 

Shema, 24, 56 

Sherer, 61 

Shinar, 6, 7, 17, 18, 38 

Sokolov, 38,39,40 

Sovražna agresivnost, 28, 33, 34, 86, 132 

Spodrsljaj, 18, 19, 48, 122 

Sprostitvene tehnike, 69, 70, 73 

Strukture znanja, 25 

 

Tasca, 34, 64 

Thorngate, 52 

Triangulacija, 2, 88 

Trk, 6, 7, 24 

Tveganje, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 32, 33, 

36, 51, 67, 69, 87 

 

Učenje, 24, 25, 29, 30, 48, 49, 69, 73, 74, 76 

Učinek, 48, 51, 54, 61 

Utrujenost, 13 

 

Varnost, 5, 6, 8, 12, 16, 34, 50, 65, 66, 74 

Varnostni pas, 12, 32 

Vedenje, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 19, 21, 24, 

27, 29, 33, 37, 49, 50, 54, 58 

Verbalna agresivnost, 28, 35, 62 

Voznik, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 32 

Vozniška napaka, 18 

Vzburjenje, 21, 23, 25, 27, 52, 61, 62, 63 

Vygotsky, 39, 40, 49, 50 

 

Zastoj, 23, 35, 57, 58, 63, 74, 85 

Zillmann, 23 

Zunanji govor, 44, 45 

 

Watson, 39 

Weiner, 54 

 

 

 





 

 

 

PRILOGE 

 

Priloga A: Samoocenitveni vprašalnik »Vpliv notranjega dialoga na način vožnje  

voznikov v cestnem prometu« 

 

 

 

 Vpliv notranjega dialoga na način vožnje voznikov v cestnem prometu 

 

 

 

Pozdravljeni,moje ime je Primož Rakovec, sem doktorski kandidat na FUDŠ v Novi Gorici. 

Pod okriljem mentorice doc. dr. Teje Golob in somentorja prof. dr. Dejana Jelovca v okviru 

doktorske disertacije izvajamo raziskavo o vplivu notranjega dialoga na način vožnje 

voznikov v cestnem prometu. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne 

namene.Hvala za sodelovanje.Sodelovanje v tem delu raziskave je anonimno. Vse, ki bi želeli 

sodelovati v drugem delu raziskave – eksperimentu v simulatorju vožnje, vabimo, da na 

koncu samoocenitvenega vprašalnika zapišete vaš e-naslov, na katerega vas bomo obvestili o 

izbiri v eksperimentalno skupino. Eksperiment bo potekal 30 minut, za vaše sodelovanje boste 

prejeli nadomestilo v višini 20,00 eur in vpogled v rezultate raziskave.V samoocenitvenem 

vprašalniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot 

nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.  

 

 

Q1 - Imamvozniški izpit B kategorije.    

 Da  

 Ne  

 

Q2 - Koliko let vozite avtomobil?  

 

  

 
 

 

 

Q3 - Spol:  
 

 ženski  

 moški  



 

 

 

 

 
Q4 - Starost:  
 

 

  

 

 
Q5 – Poštna številka stalnega/začasnega bivališča:   
 

 

  

 

 
Q6 - Izobrazba: 

  
 brez izobrazbe 

 osnovna šola 

 poklicna šola 

 srednja šola, gimnazija 

 

 visoka šola, bolonjska I. stopnja 

 fakulteta,bolonjska II. stopnja 

 znanstveni magisterij 

 doktorat 

 

 
Q7 – Letno prevozim približno:   
 

 do5.000 km  

 5.000do 10.000 km  

 10.000do 15.000 km  

 15.000do 20.000 km  
 
Q8 - Ocenjujem, da sem:   
 

 neizkušen voznik avtomobila  

 povprečno izkušen voznik avtomobila  

 odlično izkušen voznik avtomobila  
 
Q9 – Svojo vožnjo avtomobila ocenjujem:   
 

 kot zelo previdno  

 kot ravno prav previdno, primerno situacijam  

 kot premalo previdno  
 
Q10 - Ocenjujemse za:   
 

 hitrega voznika (vozim nad omejitvijo hitrosti)  

 počasnega voznika (vozim pod omejitvijo hitrosti)  

 voznika, ki največkrat vozi skladno z omejitvami hitrosti  
 
 

 

 



 

 

 

Q11 – Sem poklicni voznik.   
 

 Da  

 Ne  
 

 
Q12 – V zadnjem letu sem bil kaznovan za katerikoli cestnoprometni prekršek.   
 

 Da  

 Ne  
 
Q13 - Če da, prosim navedite katerega.  
 

 

  

 

 
Q14 – V zadnjem letu sem dobil kazenske točke za cestnoprometni prekršek.    
 

 Da  

 Ne  
 
Q15 - Če da,prosim, navedite število prejetih kazenskih točk.   
 

 

  

 

 
Q16 - Prosimo vas, da se v mislih preselite v vaš avtomobil v času vožnje in odgovorite koliko za vas 

osebno držijo spodnje trditve.    
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Vedenja drugih voznikov me vznemirijo. 
     

 

 
Q17 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

V zadnjem letu sem bil deležen neprištevnega 

vedenja drugih voznikov.      

 
 

Q18 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Ob zastoju sem že prehiteval po odstavnem pasu. 
     

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Q19 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Včasih vozim po prehitevalnem pasu, tudi ko je 

vozni pas prost.      

 

 
Q20 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Prehitevam tudi voznike, ki vozijo po omejitvah. 
     

 

 

 
Q21 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Prehitevalni pas zapustim v zadnjem trenutku, 

preden zapustim avtocesto.      

 

 
Q22 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Nervirajo me vozniki, ki ne pospešijo pri zeleni luči. 
     

 

 
Q23 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Ob srečanju z drugim vozilom ugasnem dolge luči. 
     

 

 
Q24 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Med vožnjo uporabljam mobilni telefon. 
     

 

 
Q25 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Ko nacestišču ni sredinske črte, vozim bolj po 

sredini cestišča.      

 



 

 

 

 

 
Q26 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Ko je promet gost in počasen, vozim pri razdalji več 

kot 10 metrov do naslednjegavozila.      

 

 
Q27 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Rad vijugam oziroma pogosto menjujem pas vožnje. 
     

 
 

 

Q28 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Uživam,če tesno zasledujem drugo vozilo. 
     

 

 
Q29 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Vozni pas menjavam brez signaliziranja. 
     

 

 
Q30 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Ne maram, da bi me drugi prehitevali. 
     

 

 
Q31 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Ne sodelujem z vozniki, ki morajo zaradi okoliščin 

zamenjati vozni pas.      

 
 

 

Q32 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Samozavestno si  jemljem prednost. 
     

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Q33 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Rad športno speljujem. 
     

 

 
Q34 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Včasih s počasno vožnjo namenoma upočasnim 

nekoga, ki me je pred tem oviral.      

 
 

 

Q35 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Rad močno zaviram, tudi ko to ne bi bilo potrebno. 
     

 

 
Q36 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Peljal sem že skozi rdečo luč. 
     

 

 
Q37 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Pred znakom 'STOP' se ne ustavljam popolnoma. 
     

 

 
Q38 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Če mekdo ovira, mu povrnem s trobljenjem.  
     

 

 

 

Q39 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Nerodnimin objestnim voznikom rad posvetim. 
     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Q40 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Prepričan sem, da imam izredne vozniške 

sposobnosti.      

 

 
Q41 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Vožnja avtomobila mi pomeni iskanje novih občutij. 
     

 

 
Q42 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Uživamv umirjeni vožnji avtomobila. 
     

 

 
Q43 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Razjezim se zaradi nepričakovanega zastoja na cesti. 
     

 

 
Q44 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Pogosto vozim 20 km hitreje kot je dovoljeno. 
     

 

 
Q45 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Ko vozim, se mi zelo mudi. 
     

 

 
Q46 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Bolj »športno« vozim na avtocesti. 
     

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Q47 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Rad tekmujem z drugimi vozniki. 
     

 

 
Q48 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Drugemu vozniku sem že pokazal sredinec. 
     

 

 
Q49 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Včasih glasno oštejem drugega voznika. 
     

 

 
Q50 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Kritično komentiram vožnjo drugih  voznikov. 
     

 

 
Q51 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Če je treba, jezno pogledam drugega voznika. 
     

 

 
Q52 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Če je res preveč, mu zažugam s pestjo. 
     

 

 
Q53 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Zgodilo se je že, da sem drugemu vozniku pokazal 

jezik.      

 
 

 

Q54 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Za volanom me nekatere stvari pripeljejo do tega, da 

znorim.      



 

 

 

 

 
Q55 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Če ne gre drugače, moram prisiliti drugega voznika, 

da se mi umakne.      

 

 
Q56 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Včasih je potrebno prestrašiti drugega voznika. 
     

 

 
Q57 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Drugim voznikom vračam, kar oni delajo meni. 
     

 

 
Q58 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Predvsem sem pozoren na to, da varno vozim. 
     

 

 
Q59 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Raje razmišljam o svoji vožnji ,  kot  o drugih 

voznikih.      

 

 
Q60 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Premislim, preden se odzovem. 
     

 

 
Q61 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Skušam razmišljati o konkretnih rešitvah dane 

situacije.      

 

 

 

 



 

 

 

 
Q62 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Zmajujem z glavo drugim voznikom. 
     

 

 
Q63 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Pozoren sem na vožnjo drugih, da bi se izognil 

nesreči.      

 
 

 

Q64 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Vodim notranji dialog oz. se zavestno neslišno 

pogovarjam s samim seboj.      

 

 
Q65 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Neslišno se pogovarjam s samim seboj tudi, ko 

vozim avtomobil.      

 

 
Q66 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

V času vožnje imam negativen notranji dialog (npr. 

jezim se na druge voznike,situacije, sebe…).      

 

 
Q67 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

V času vožnje imam pozitiven notranji dialog (npr. 

'Vsakdo lahko naredi napako.'…).      

 

 

 
Q68 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

V notranjem dialogu oštevam druge voznike. 
     

 

 
 



 

 

 

Q69 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

V notranjem dialogu si govorim, da ni vredno noreti 

zaradi situacije.      

 

 
Q70 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

V notranjem dialogu preklinjam ostale voznike. 
     

 
 

 

Q71 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

V notranjem dialogu si govorim, da se ni vredno 

vmešavati.      

 

 
Q72 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

V notranjem dialogu negativno komentiram druge 

voznike.      

 

 
Q73 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

V notranjem dialogu negativno komentiram samega 

sebe.      

 

 
Q74 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

V notranjem dialogu si govorim, naj  ostanem miren 

navkljub težavnim situacijam v prometu.      

 

 

 
Q75 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Tik preden odreagiram na frustrirajočo situacijo v 

prometu, zaznam notranji dialog.      

 

 
 



 

 

 

Q76 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

V konkretni situaciji, ko ocenim drugega voznika kot 

nesposobnega, imam o njem negativen notranji 

dialog. 
     

 

 
Q77 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Negativen notranji dialog me spodbudi k bolj 

nepremišljeni, hitri in neprištevni reakcijiv cestnem 

prometu.  
     

 

 
Q78 -   
 

 1 Nikoli 2 Skoraj 

nikoli 

3 Občasno 4 Pogosto 5 Zelo 

pogosto 

Pozitiven notranji dialog me vodi k umirjeni, 

premišljeni reakciji v cestnem prometu.      

 

 
Q79 - Predstavljajte si situacijo, ki vas je kot voznika avtomobila vznemirila. Ali je bil in, če je, kakšen je 

bil vaš notranji dialog, preden ste na situacijo odreagirali?  Prosim, da ta notranji dialog v nekaj stavkih 

zapišete z istimi besedami, ki ste jih uporabili v takratni situaciji.   
 

 

  

 

 
Q80 - Želim sodelovati v eksperimentu v simulatorju vožnje, za kar prejmem nadomestilo 20,00 eur.   
 

 Da  

 Ne  
 
Q81 - Moje-naslov, na katerega me obvestite o kraju in času eksperimenta.   
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Priloga B: Transkripti in kodiranje polstrukturiranih intervjujev 

 

BESEDILO POJMI KATEGORIJE 

1. Ste v času vožnje zaznali 

notranji dialog? Če da, 

nam ga, prosim, opišite. 

 

 Zaznava, vrsta in funkcija 

notranjega dialoga 

R1_1_1: Ko je otrok skočil 

na cesto, se mi je pojavilo: 

»Pa ne že spet, pizda!« 

Spominski priklic. 

Kletvica. 

Ocenjevalna funkcija. 

Negativen notranji dialog. 

R2_2_2: »Saj nisem jaz kriv. 

Uletel mi je. To ne more tko 

it. Nekdo drug mora bit kriv, 

niso pazili.« 

Pripis krivde. Ocenjevalna funkcija. 

Samospodbujevalna 

funkcija. 

R3_2_1: Spraševal sem se: 

»Kaj bo zdej?« Bil sem 

močno pozoren na 

dogajanje. Zmoti me, ko mi 

kdo potrobi, takrat sem 

živčen: »Kva se greš?«  

Spraševanje o situaciji. 

 

Pozornost. 

 

 

Hupanje. 

Ocenjevalna funkcija. 

 

Samousmerjevalna funkcija. 

 

 

Negativen notranji dialog. 

R4_1_1: »Kako naj obrnem? 

Kaj naj storim?« 

Iskanje rešitve. Samousmerjevalna funkcija. 

 

R5_1_2: »U šit, kaj se je 

zdajle zgodilo?« Če vidiš 

voznika, ki po avtocesti vozi 

po prehitevalnem 90km/h, 

zraven piše SMS, takrat: 

»Halo! Kako lahko taki 

vozijo?« »A je treba, no? Pol 

pa ni čudn, da imamo tkole.« 

Mogoče mejčkn zakolnem 

sam pr seb: »Kva mu je 

treba?« 

Zaznava dogajanja. 

 

 

 

Počasen voznik. 

Ocenjevalna funkcija. 

 

 

 

Ocenjevalna funkcija. 

 

R6_2_2: Razmišljal sem, če 

je kakšna omejitev. V 

realnosti bi vsaj poblendal, 

al pa potrobu. Včasih me 

mal živcirajo taki vozniki. 

Prva reakcija je gotovo dost 

burna, potem si pa probam, 

dopovedat, da ni vidu, da ni 

nalašč, se mu kam mudi, je 

razdražen… Probam ga 

nenako razumet. 

 

 

Nepričakovana situacija. 

 

 

Frustracija. 

 

 

 

Samousmerjevalna funkcija. 

 

 

Negativen notranji dialog. 

Samonadzorna funkcija. 

R7_1_1: Itak, da je dialog: 

»Ej, kva se pa to dogaja? 

Kva pa je zdej to?« »Halo! 

Kaj ti misliš, a veš, da se 

lahko zaletiva?« 

Zaznava dogajanja. 

 

Ocenjevalna funkcija. 

 



 

 

 

R8_1_2: V smislu 

presenečenja: »Ops!« V 

resnic kar mam notranje 

dialoge. »Cepec!« »Idiot!« 

Presenečenje. Negativen notranji dialog. 

R9_1_2: Tudi kakšna 

kletvica se pojavi (smeh). 

Kletvica. Negativen notranji dialog. 

R10_1_1: »O šit!« »Ojoj!« 

Včasih se pa mogoče česa 

ustrašiš in zabemtiš. Se pa 

veliko sama s sabo naglas 

pogovarjam. 

Strah. 

Kletvica. 

Negativen notranji dialog. 

R11_2_1: Veš da. Če me 

kdo prehiteva, je negativen. 

»Bremzaj!« 

Prehitevanje. Samousmerjevalna funkcija. 

R12_1_2: Notranje kričanje. Kričanje. Negativen notranji dialog. 

R13_2_1: »Aha, kaj bo zdaj 

tale naredu?« Ogromn imam 

notanjih dialogov, ki so 

negativni. 

Spraševanje. 

 

Negativni notranji dialogi. 

Ocenjevalna funkcija. 

 

Ocenjevalna funkcija. 

 

R14_1_1: »To je sestavni 

del življenja.« »OK, kaj je 

zdaj to?« »Vse sem naredil, 

kar sem lahko.« 

Pomirjanje. 

 

Ocena. 

Pozitiven notranji dialog. 

 

Samospodbujevalna 

funkcija. 

R15_1_1: Ja, v smislu »O 

šit!« »Ops!« »Pazi!« Včasih 

potiho obsojam. 

Pazornost. Samousmerjevalna funkcija. 

R16_1_1: »Joj, kaj je bilo 

zdaj tole?« Velikokrat sem z 

mislimi drugje, ne na cesti. 

Spraševanje. Ocenjevalna funkcija. 

R17_2_2: »Spelji se!« 

»Umakni se.« Preigravam 

scenarije, kaj bi se lahko 

zgodilo. 

Ukazovanje. Negativen notranji dialog. 

R18_2_2: »Glej jo, kako 

mečka!« »Katera vrsta je 

hitrejša?« »Bodi pozoren!« 

Zaznava dogajanja. 

 

Pozornost. 

Ocenjevalna funkcija. 

 

Samousmerjevalna funkcija. 

R19_2_1: »Kaj pa je s tabo 

narobe?« 

Spraševanje. Negativen notranji dialog. 

R20_1_1: »Bodi strpen!« 

»Delaj kar češ zadaj.« 

Pomirjanje. Samousmerjevalna funkcija. 

R21_2_2: Se razjezim. 

»Vzel bi mu vozniški izpit!« 

Jeza. Negativen notranji dialog. 

R22_1_1: »Kaj mu je?« Spraševanje. Ocenjevalna funkcija. 

R23_1_2: »Mal je hecn!« Ocena. Ocenjevalna funkcija. 

R24_2_1: »Umiri se!« Pomirjanje. Samousmerjevalna funkcija. 

R25_2_2: »U šit, dej spel se 

že!« »Lej tega norca!« Huda 

kritika osebnosti voznika. 

Zaznava. 

Ocena. 

Negativen notranji dialog. 

R26_1_1: »Pazi!« »Vse bo 

OK.« 

Pozornost. 

Pomirjanje. 

Samousmerjevalna funkcija. 

Samospodbujevalna 

funkcija. 



 

 

 

R27_1_1: »Opaaa, pazi! 

Previdno.« 

Pozornost. 

Pomirjanje. 

Samousmerjevalna funkcija. 

Samospodbujevalna 

funkcija. 

R28_2_2: »Kreten! Fak!« 

»Poglej tega idiota.« »Ne 

no.« 

Ocena. Negativen notranji dialog. 

R29_2_2: »A si ti normaln.« 

»To je bolano.« »Pička ti 

materina, debil blesav.« 

 

Ocena. Negativen notranji dialog. 

2. Ocenite zavedanje 

notranjega dialoga na 

lestvici od 1 do 10, pri 

čemer 1 pomeni »se ga 

sploh ne zavedam«, 10 »se 

ga močno zavedam«. 

 Ocena zavedanja notranjega 

dialoga 

R1_1_1: 8.  Visoko. 

R2_2_2: 7.  Srednje. 

R3_2_1: 9.  Zelo visoko. 

R4_1_1: 8.  Visoko. 

R5_1_2: Med 6 in 8, glede 

na situacijo. 

 Srednje. 

R6_2_2: 7 ali 8, odvisno od 

dneva. 

 Visoko. 

R7_1_1: 7,5.  Srednje. 

R8_1_2: 6.  Srednje. 

R9_1_2: 7.  Srednje. 

R10_1_1: 5.  Nizko. 

R11_2_1: 7 ali 8.  Visoko. 

R12_1_2: 8.  Visoko. 

R13_2_1: Zavedam se ga 

potem, ko razmišljam za 

nazaj. 9. 

 Zelo visoko. 

R14_1_1: 7.  Srednje. 

R15_1_1: 7.  Srednje. 

R16_1_1: 9.  Zelo visoko. 

R17_2_2: 8.  Visoko. 

R18_2_2: 9. Bolj sem 

aktiven, večji je. 

 Zelo visoko. 

R19_2_1: 8.  Visoko. 

R20_1_1: 6.  Srednje. 

R21_2_2: 8.  Visoko. 

R22_1_1: 8.  Visoko. 

R23_1_2: 5.  Nizko. 

R24_2_1: 8.  Visoko. 

R25_1_1: 8.  Visoko. 

R26_1_1: 9.  Zelo visoko. 

R27_1_1: 7  Srednje. 

R28_2_2: 8.  Visoko. 

R29_2_2: 9. 

 

 Zelo visoko. 



 

 

 

3. Ste v času vožnje zaznali 

kakšno čustvo? 

 Zaznava čustev. 

R1_1_1: Strah. Strah. Negativno čustvo. 

R2_2_2: Kot nek strah, 

nesigurnost. 

Strah. Negativno čustvo. 

R3_2_1: Jeza. Jeza. Negativno čustvo. 

R4_1_1: Strah, potem jezo. Strah. Jeza. Negativno čustvo. 

R5_1_2: Velikokrat sem 

malo žalosten, da so vozniki 

takšni. 

Žalost. Negativno čustvo. 

R6_2_2: Čustev se pa dobro 

zavedam. Hitreje mi začne 

bit srce. Če mi nekdo 

poblenda, se mi mal roke 

tresejo. Me zelo razburi. 

Probam ravnat čim bolj 

pametno, ampak včasih dam 

iz sebe ven tisto jezo. 

Jeza. Negativno čustvo. 

R7_1_1: Seveda. Strah. Jeza. Strah.  

Jeza. 

Negativno čustvo. 

R8_1_2: Strah, sočutje. Strah. Negativno čustvo. 

R9_1_2: Strah. Strah. Negativno čustvo. 

R10_1_1: Bolj pozitivna. Pozitivna. Pozitivno čustvo. 

R11_2_1: -  Ni zaznave. 

R12_1_2: Jeza na voznike, 

za katere ne veš, kako so 

dobili izpit. 

Jeza. Negativno čustvo. 

R13_2_1: Jeza in stres, ko se 

ti vse mudi. Nervozen sem, 

ker se ne odvija po mojih 

pričakovanjih. 

Jeza. Negativno čustvo. 

R14_1_1: Ne najdem.  Ni zaznave. 

R15_1_1: Malo strahu. 

Presenečenje. Adrenalin. 

Strah. Negativno čustvo. 

R16_1_1: Največkrat jeza, 

če je nepredivena situacija. 

Jeza. Negativno čustvo. 

R17_2_2: Jezo in strah. Jeza. Strah. Negativno čustvo. 

R18_2_2: Jezo. Jeza. Negativno čustvo. 

R19_2_1: Valjda, jezo, ko 

me nekdo prehiteva po 

desni. Drugače strah. 

Jeza. Strah. Negativno čustvo. 

R20_1_1: Ponavadi je strah. Strah. Negativno čustvo. 

R21_2_2: Jeza, strah. Jeza. Strah. Negativno čustvo. 

R22_1_1: Strah. Strah. Negativno čustvo. 

R23_1_2: Nervoza. Strah. Negativno čustvo. 

R24_2_1: Strah. Strah. Negativno čustvo. 

R25_2_2: Lahko je jeza, če 

je neodgovoren voznik. 

Jeza. Negativno čustvo. 

R26_1_1: Strah. Strah. Negativno čustvo. 

R27_1_1: Strah. Strah. Negativno čustvo. 

R28_2_2: Jeza. Jeza. Negativno čustvo. 



 

 

 

R29_2_2: Razpizdi me, 

besen sem. 

 

Bes. Negativno čustvo. 

4. Kako bi opisali vašo 

vožnjo? 

 Opis vožnje. 

R1_1_1: Kot previdno. Tako 

vozim vsak dan. kdaj pa kdaj 

pozabim dat žmigovc. 

Previdna. 

Pozabim smernik. 

 

Defenzivna vožnja. 

Lapsus. 

R2_2_2: Ni pasivna. 

Agresivna tudi ne. Nekaj 

vmes. Sem dokaj v mejah 

omejitev, ampak ponavad 

nekaj kilometrov čez. Bolj 

gre za strah pred kaznijo, kot 

pred nesrečo. Ker čutim, da 

kontroliram situacijo. 

Neupoštevanje omejitev 

hitrosti. 

 

 

Strah pred kaznijo. 

 

Kontrola situacije. 

Izredna kršitev. 

Agresivna vožnja. 

 

 

 

 

 

Izredne vozniške 

sposobnosti. 

R3_2_1: Sem miren voznik. 

Le redko hitreje vozim. 

Mirna vožnja. Defenzivna vožnja. 

 

R4_1_1: Na momente hitra. 

Če sem sama hitrejša, kot če 

je kdo z mano. V naselju se 

držim omejitve, na avtocesti 

ne. 

Hitra vožnja. 

 

Rutinska kršitev. 

 

R5_1_2: Sem dokaj varen 

voznik, rajš mal počasnej v 

trenutkih, ko ne poznaš 

ceste. 

Varna vožnja. Defenzivna vožnja. 

 

R6_2_2: Obvladujem. Zelo 

dobro spremljam promet. 

Sem med hitrejšimi vozniki, 

nadpovprečno. Bolj kakor 

mirna, je prej obratna.  

Kontrola situacije. 

 

 

 

Prehitra vožnja. 

Izredne vozniške 

sposobnosti. 

 

Izredna kršitev. 

Agresivna vožnja. 

R7_1_1: Sem kar 

odgovorna. Gledam na 

cesto, se oziram na ostale 

voznike, prilagajam hitrost. 

Odgovorna. 

Opazujem. 

Prilagajam. 

Defenzivna vožnja. 

R8_1_2: Sem zmerna 

voznica. Ne grem v 

skrajnosti, ne vozim pa 

cagavo. 

Zmerna. Defenzivna vožnja. 

R9_1_2: V stresnih 

situacijah, če sem preveč 

miselno obremenjena, me 

prešine, da nisem čist pri 

stvari. 

Miselna obremenjenost. 

Nisem pri stvari. 

Spodrsljaj. 

R10_1_1: 15 let sem bila kar 

divji voznik, uživala sem v 

hitrosti, sicer sem bila zmer 

kaznovana. Zdej sem to 

prerasla. Duška si dam 

Duška si dam drugje. Defenzivna vožnja. 



 

 

 

drugje, kjer naredim manj 

škode. 

R11_2_1: Še nisem imel 

nesreče, probam se držat 

predpisov. 

Držim se predpisov. Defenzivna vožnja. 

R12_1_2: Preveč 

obremenjena s telefonom. 

Hitra. 

Telefon. 

 

Hitra vožnja. 

Motilec pozornosti. 

Izredna kršitev. 

Agresivna vožnja. 

R13_2_1: Večinoma se 

držim omejitev. V mestu 

upoštevam predpise. Pazim 

na pešce. Opazujem, 

pričakujem. 

Omejitve. 

Upoštevanje predpisov. 

Pazim. 

Opazujem. 

Defenzivna vožnja. 

R14_1_1: Da skušam 

predvideti nepredvideno. 

Predvidevam. Defenzivna vožnja. 

R15_1_1: Skušam bit 

previden, predvidet. Drugim 

tolk zaupam, kot je to 

primerno. 

Predvidevam. 

Previden. 

Defenzivna vožnja. 

R16_1_1: Trudim se biti 

varna. Se zgodijo napake. 

Včasih se zalotim, da sem 

malo nestrpna, ker pred 

mano mencajo, ko bi se dalo 

peljat, ko se pa zgosti, pa vsi 

nekam tiščijo. 

Varna. 

 

Napake. 

Defenzivna. 

 

Spodrsljaj. 

R17_2_2: Nisem dovolj 

potrpežljiva do ostalih 

voznikov. 

Nepotrpežljiva. Agresivna vožnja. 

R18_2_2: Hiter. Pozoren. Hiter. Agresivna vožnja. 

R19_2_1: Če mi kdo sptopi 

na živc, se ne umaknem. 

Hitro vozim. Uporabljam 

telefon. Bila sem že tolk 

prfuknjena, da sem na 

avtocesti brala SMSe. 

Se ne umaknem. 

Hitro vozim. 

Telefon. 

Izredna kršitev. 

Agresivna vožnja. 

Motilec pozornosti. 

R20_1_1: Sem previden in 

strpen. Včasih se zavem 

avtomatike, sploh ne vem, 

da vozim. 

Previden. 

Strpen. 

Avtomatika. 

Defenzivna vožnja. 

 

Spodrsljaj. 

R21_2_2: Dve leti vozim 

službeno. Vse vem, kje bo 

folk delal napake. Sem že 

BMWju pokazal, da ga 

lahko starejši avto prehiti. 

Kontrola situacije. 

 

 

Prehitevam. 

Izredne vozniške 

sposobnosti. 

 

Izredna kršitev. 

Agresivna vožnja. 

R22_1_1: Sem dobra 

voznica, se zavedam svojih 

napak. Telefona ne 

uporabljam. Skušam biti 

vzor drugim. Sem strpna do 

prekrškarjev. 

Dobra. 

Zavedanje napak. 

Vzor. 

Strpnost. 

Defenzivna vožnja. 

Nenančrtovane napake. 



 

 

 

R23_1_2: Raje sem hiter, 

kot počasen. Vem, da 

obvaldam. 

Hiter. 

Vem, da obvladam. 

Izredna kršitev. 

Agresivna vožnja. 

Izredne vozniške 

sposobnosti. 

R24_2_1: Previden, 

načeloma vozim po 

omejitvah. Če nisem 

prepričan sam v sebe, ne 

bom šel naredit. 

Previden. 

Po omejitvah. 

Defenzivna vožnja. 

R25_2_2: Dinamična. 

Proaktivna. Občasno 

agresivna, a vem, kje so 

moje meje. Vem, kaj avto 

zmore in kaj jaz zmorem. 

Dinamična. 

Agresivna. 

Vem, kaj zmorem. 

Izredna kršitev. 

Agresivna vožnja. 

Izredne vozniške 

sposobnosti. 

R26_1_1: Po predpisih. 

Tolerantno. Umirjeno. Raje 

počasneje, kot hitreje. 

Po predpisih. 

Tolerantno. 

Umirjeno. 

Defenzivna vožnja. 

R27_1_1: Sem pozoren, 

kadar je večja gužva. Vozim 

na tempomat. Če je noč, več 

razmišljam o drugih stvareh 

kot o vožnji. 

Pozoren. 

Tempomat. 

Razmišljam o drugih 

stvareh. 

Defenzivna vožnja. 

 

Spodrsljaj. 

R28_2_2: Moja je čisto OK, 

samo ostali vozijo ko loleki. 

Sem hiter, a hitro reagiram. 

Rajš grem hitro, kot da 

sevlečem kot ostali. Sem 

dober voznik. 

Boljši od ostalih. 

 

 

Hiter. 

Izredne vozniške 

sposobnosti. 

 

Izredna kršitev. 

Agresivna vožnja. 

 

R29_2_2: Hitr me kaj 

razpizdi. Sploh, če se čaka 

za brez veze. Na avtocesti 

grem precej hitro. Mislim, 

da sem dober voznik. No ja, 

mogoče včasih mal prehiter. 

Frustracija. 

 

Hitra vožnja. 

 

Sem dober voznik. 

Izredna kršitev. 

Agresivna vožnja. 

 

 

Izredne vozniške 

sposobnosti. 

 

5. Menite, da z notranjim 

dialogom lahko uravnavate 

svoje vedenje, tudi vožnjo 

avtomobila? 

 Uravnavanje vožnje z 

notranjim dialogom. 

R1_1_1: Lahko. Včasih, ko 

me kakšna stvar razjezi na 

cesti, si pravim, daj pomiri 

se. Pač je bumbar. Kot si 

videl, kdaj komu tudi 

potrobim. 

Pomiritev. Samousmerjanje. 

R2_2_2: Ja, lahko, dokler 

jaz kontroliram, ko ti srna 

skoči, delaš čist 

podzavestno, kot si naučen. 

Večino časa lahko s svojimi 

Kontrola. 

Varnost. 

Samousmerjanje. 



 

 

 

mislimi vplivam, da peljem 

bolj varno.  

R3_2_1: Zelo fejst. Ko se 

tega zaveš, lahko zelo hitro 

umiriš te misli, če jih pa ne, 

pa bolj dolgotrajno vplivajo 

na vožnjo. 

Umiritev. Samousmerjanje. 

R4_1_1: Ja. Če se prisilim, 

da sem mirna, bolj mirno 

odreagiram. Če pomislim 

»Kaj me izsiljuješ?«, se 

začnem v mislih kregat. 

Umiritev. Samousmerjanje. 

R5_1_2: Mislim, da ja. Da 

šele potem pride vedenje, ko 

se pr seb pomeniš.  

Usmerjanje vedenja. Samousmerjanje. 

R6_2_2: Vpliva. Prva 

reakcija je ponavad 

nenadzorovana, potem je ta 

dialog, ko skušam umirit 

situacijo. 

Umirjam situacijo. Samousmerjanje. 

R7_1_1: Lahko uravnavaš 

vedenje. Odvisno je, kako si 

ti naravnan. 

Naravnanost. Samousmerjanje. 

R8_1_2: Pomoje je notranji 

dialog odsev tega kar sem 

jaz in tud vozim tko.  

Vpliv na vožnjo. Samousmerjanje. 

R9_1_2: Seveda. Absolutno. 

Če razglabljaš o težavi, tudi 

z drugimi ne moreš 

komunicirat. 

Naravnanost. Samousmerjanje. 

R10_1_1: Milsim, da ga. 

Dialoga sta lahko pozitiven, 

ali negativen. Če je 

pozitiven, si bolj sproščen, 

znaš lažje rešiti, ne gledaš 

kdo je kriv. Imaš več 

možnosti. Ko imaš negativen 

dialog, je takoj obsojanje, 

iskanje krivca. Tam se 

zatakneš notr. 

Pozitiven in negativen 

notranji dialog. 

Samousmerjanje. 

R11_2_1: Do določene mere 

lahko. Če si ful dobre volje, 

boš drugače reagiral. 

Naravnanost. Samousmerjanje. 

R12_1_2: Ja, če te nekdo 

vodi. Sam s sabo, brez 

napotkov težko. Ti si ti, 

komuniciraš sam s sabo tako 

kot komuniicraš. Če si 

utrujen, če ti gre vse na 

živce, je vse drugače. 

Naravnanost. Samousmerjanje. 



 

 

 

R13_2_1: Jest tko milim. Z 

vajo bi se dal. Al se 

prepustiš in rečeš takole je, 

al pa se spremeniš, če maš 

pa voljo, je pa drugo 

vprašanje. 

Možnost izbire. Samousmerjanje. 

R14_1_1: Ja, lahko. Vpliva. Lahko uravnavam. 

R15_1_1: Če je notranji 

dialog negativen, to pelje v 

nestrpnost do drugih. 

Naravnanost. Samousmerjanje. 

R16_1_1: Na splošno 

sigurno. V avtu tudi do neke 

mere. 

Vpliva. Lahko uravnavam. 

R17_2_2: Vpliva.  Vpliva. Lahko uravnavam. 

R18_2_2: Sigurno vpliva. Vpliva. Lahko uravnavam. 

R19_2_1: Vpliva. Lahko 

predvidevaš. 

Predvidevanje. Samousmerjanje. 

R20_1_1: Do neke mere ja. Vpliva. Lahko uravnavam. 

R21_2_2: Lahko vpliva. 

Ponavad sem jest še najbolj 

previden od vseh ostalih. 

Vpliva. Lahko uravnavam. 

R22_1_1: Ja, seveda. Če 

imaš slab dan, ni dobro. 

Naravnanost. Samousmerjanje. 

R23_1_2: Lahko. Vpliva. Lahko uravnavam. 

R24_2_1: Vpliva, ker se 

zavedam, da obvladam. 

Samozavedanje. Lahko uravnavam. 

R25_1_1: Absolutno vpliva. Vpliva. Lahko uravnavam. 

R26_1_1: Seveda, če smo 

pozitivni, je vse lažje, manj 

naporno. 

Naravnanost. Samouravnavanje. 

R27_1_1: Ja da se. Po moje 

jaz to počnem. 

Počnem.  Lahko uravnavam. 

R28_2_2: Seveda lahko. Vpliva. Lahko uravnavam. 

R29_2_2: Milim, da ja, 

razen kadar je panika, če je 

na hitro kaj za narest, potem 

ne. 

Vpliva, ko nisem časovno 

omejen. 

Lahko občasno uravnavam. 

6. Kaj vse menite, da 

vpliva na vaš način vožnje 

avtomobila? 

 Kaj vpliva na način vožnje. 

R1_1_1: Dobra glasba na 

radiu, takrat bolj dinamično 

vozim. Vpliva tudi 

zamujanje. Če zamujam sem 

malenkost živčen. 

Glasba. 

Zamujanje. 

Dejavniki tveganja. 

Avditivni motilci. 

R2_2_2: Kakšno 

razpoloženje prinesem seboj 

v avto in okoliščine na cesti, 

ki te lahko največkrat 

spravijo v slabo voljo. 

Razpoloženje. 

Okloliščine. 

Dejavniki tveganja. 

Kognitivni motilci. 



 

 

 

Dejavniki na cesti me 

spravljajo v modus agresije. 

R3_2_1: Vozim zelo 

avtopilotsko. Če imam 

kakšen problem za 

razmišljat. Ta notranji dialog 

je zelo močen. Vpliva 

notranji občutek, da bom 

zamudil, takrat hitreje 

vozim. 

Zamujanje. Dejavniki tveganja. 

R4_1_1: Radio. Telefon, 

Sogovornik, sploh če razlaga 

neke probleme. Vreme. Če 

voziš v jutranji konici, ali 

zvečer, ko ni nikogar. 

Zvečer sem manj pozorna, 

zjutraj sem bolj pozorna na 

rdeče na semaforju. Zvečer 

se ne oziram tolk na druge. 

Radio. 

Telefon. 

Sogovornik. 

Dejavniki tveganja. 

Avditivni motilci. 

R5_1_2: Utrujenost, 

zaspanost. Vreme. Lepše kot 

je vreme, bolj sem 

samozavesten v avtu. 

Utrujenost. 

Zaspanost. 

Vreme. 

Dejavniki tveganja. 

Kognitivni motilci. 

R6_2_2: Drugi se verjetno 

ne bodo spremenili, jaz bi se 

mogu, a ne? Vročina vpliva. 

Gužva. Luna me ne.  

Vročina. 

Gneča. 

Dejavniki tveganja. 

R7_1_1: Utrujenost. Kolk 

imam enih čustev. Če sem 

čustveno ugrabljena, se težje 

sfokusiram. Vročina vpliva. 

Če se mi kam mudi 

Utrujenost. 

Čustva. 

Vročina. 

Časovna stiska. 

Dejavniki tveganja. 

Kognitivni motilci. 

R8_1_2: Okolje. Vreme zelo 

vpliva. Na avtocesti sem bolj 

sproščen voznik, manj 

pazljiv. Občutek imam, da je 

tam manj nepredvidljivih 

dogodkov, ki se mi lahko 

zgodijo. 

Okolje. 

Vreme. 

Dejavniki tveganja. 

R9_1_2: Splošno počutje 

človeka. Vreme je 

pomemben faktor. Če je noč 

in dež, je naporna vožnja. Če 

je vročina, postaneš utrujen, 

ni več fokusa. 

Splošno počutje. 

Vreme. 

Del dneva. 

Vročina. 

Utrujenost. 

Dejavniki tveganja. 

Kognitivni motilci. 

R10_1_1: Utrujenost. 

Alkohol. Stres izven avta. 

Nisi fokusiran, čez 10 minut 

niti ne veš, kako si tja prišel. 

Vreme vpliva. Za mobilni 

Utrujenost. 

Alkohol. 

Stres izven avta. 

Zamišljenost. 

Vreme. 

Mobilni telefon. 

Dejavniki tveganja. 

Kognitivni motilci. 

Avditivni motilci. 



 

 

 

telefon se trudim, da ga dam 

v torbico. 

R11_2_1: Če se mi mudi. Če 

je megla. Mobitel 

uporabljam, če je res nujen 

klic. 

Stiska s časom. 

Vreme. 

Telefon. 

Dejavniki tveganja. 

Avditivni motilci. 

R12_1_2: Vremenske 

razmere. Utrujenost. Eno je 

v mestu, drugo izven mesta. 

Če naletim na neprediveno 

situacijo, potem razmišljam 

o teh zadevah in je nekaj 

časa vožnja drugačna. Če bi 

bil to človek, ki me je izsilil, 

bi sam pri sebi preklinjal. 

Vreme. 

Utrujenost. 

Okolica. 

Dejavniki tveganja. 

Kognitivni motilci. 

R13_2_1: Vremenske 

razmere, sneg. Kar se mi 

zgodi, preden stopim v avto. 

Zmeraj se mi mudi.  

Vreme. 

Dogodki izven avta. 

Časovna stiska. 

Dejavniki tveganja. 

Kognitivni motilci. 

R14_1_1: Stres. Alkohol. 

Zdravila. Vročina. Če se 

otroci derejo zadaj. Včasih 

natipkam tudi kakšen SMS. 

Če je nagativna izkušnja, 

sem v nadaljevanju vsaj en 

dan bolj previden. 

Stres. 

Alkohol. 

Vročina. 

Hrup v avtu. 

Telefon. 

Dejavniki tveganja. 

Kognitivni motilci. 

Avditivni motilci. 

R15_1_1: Spočitost. Da 

nisem lačen, žejen. Stres. 

Bolj sem sproščen, ko je 

sonce, manj pazim na 

varnostno razdaljo, hitrost. 

Telefona ne uporabljam, 

razen preko »bluetootha«. 

Fiziološke potrebe. 

Stres. 

Vremenske razmere. 

Telefon. 

Dejavniki tveganja. 

Gustatorni motilci. 

Kognitivni motilci. 

Avditivni motilci. 

 

R16_1_1: Stres. 

Pričakovanja, da si popoln. 

Pritisk. Samo se vsi tega ne 

zavedajo. Lepo vreme me 

bolj sprosti, lažje kaj 

spregledam. SMSov ne 

pišem, kličem pa 

definitivno. 

Stres. 

Vreme. 

Telefon. 

Dejavniki tveganja. 

Kognitivni motilci. 

Avditivni motilci. 

R17_2_2: Zamujanje. 

Čustva. Misli iz službe. 

Časovna stiska. 

Čustva. 

Miselna preobremenjenost. 

Dejavniki tveganja. 

Kognitivni motilci. 

R18_2_2: Če sem z drugimi 

stvarmi preveč obrmenjen. 

Če sem odsoten. Mobitel. 

Miselna preobremenjenost. 

Miselna odsotnost. 

Telefon. 

Dejavniki tveganja. 

Kognitivni motilci. 

Avditivni motilci. 

R19_2_1: Vreme. Gostota 

prometa. Razpoloženje. 

Telefon. 

Vreme. 

Gneča. 

Razpoloženje. 

Telefon. 

Dejavniki tveganja. 

Kognitivni motilci. 

Avditivni motilci. 



 

 

 

R20_1_1: Vreme. Če je noč 

in dež, imam največji 

problem. Telefon vpliva. 

Vreme. 

Del dneva. 

Telefon. 

Dejavniki tveganja. 

Avditivni motilci. 

R21_2_2: Radio vpliva, če 

ga ni, je dolgčas. 

Radio. Dejavniki tveganja. 

Avditivni motilci. 

R22_1_1: Vreme. 

Razpoloženje.  

Vreme. 

Razpoloženje. 

Dejavniki tveganja. 

Kognitivni motilci. 

R23_1_2: Druge stresne 

situacije.  

Stres izven avta. Dejavniki tveganja. 

Kognitivni motilci. 

R24_2_1: Drugi vozniki, 

predvsem leseni. Telefon. 

Radio, če je dobra muska, 

gre mal hitrejš. 

Okolica. 

Telefon. 

Radio. 

Dejavniki tveganja. 

Avditivni motilci. 

R25_2_2: Glasba. Če imam 

mirno glasbo, potem bolj 

umirjeno vozim. Če je divja, 

bolj dinamično vozim. V 

dežju zelo dobro vozim, sem 

pa bolj pozorna na ostale 

voznike. 

Glasba. 

Vreme. 

Dejavniki tveganja. 

Avditivni motilci. 

R26_1_1: Okolica. Vročina. 

Noč. Sopotniki. 

Okolica. 

Vročina. 

Del dneva. 

Sopotniki. 

Dejavniki tveganja. 

Avditivni motilci. 

R27_1_1: Naselje. 

Avtocesta. Del dneva. 

Vreme. Gužva. 

Okolica. 

Del dneva. 

Vreme. 

Gneča. 

Dejavniki tveganja. 

R28_2_2: Drugi na cesti. 

Telefon. Radio. Če jem v 

avtu. 

Okolica. 

Telefon. 

Radio. 

Hrana. 

Dejavniki tveganja. 

Avditivni motilci. 

Gustatorni motilci. 

R29_2_2: Kakšen avto 

vozim. Če imam frende v 

avtu, pa musko poslušamo. 

Tip avtomobila. 

Sopotniki. 

Glasba. 

Dejavniki tveganja. 

Avditivni motilci. 

7. Zaznavate agresivno 

vožnjo drugih udeležencev 

v cestnem prometu? Če da, 

kako se izraža? 

 Zaznava agresivne vožnje 

drugih voznikov. 

R1_1_1: Odvzem prednosti, 

tega je največ. Menjava 

pasov brez žmigovcev, 

nepotrebno basanje po 

kolonah, prehitevanje po 

desni, vožnja za ritjo. 

Odvzem prednosti. 

Brez žmigovcev. 

Basanje po kolonah. 

Prehitevanje po desni. 

Vožnja za ritjo. 

Odvzem prednosti. 

Neuporaba smernika. 

Vrivanje. 

Prehitevanje po desni. 

Tesno zasledovanje. 

R2_2_2: Ja. Eno je, kar me 

spravlja ob živce, neumna 

vožnja, predvsem žmigovci 

in razvrščanje med pasovi. 

Takrat bentim. Agresivno 

vožnjo prepoznam po 

Žmigovci. 

Razvrščanje med pasovi. 

Objestno prehitevanje. 

Speljevanje 

Vožnja v rdečo luč. 

Neuporaba smernika. 

Objestno prehitevanje. 

Objestno speljevanje. 

Vožnja v rdečo luč. 



 

 

 

objestnem prehitevanju, 

speljevanju, vožnji v rdečo 

luč. Kakršen avto vidiš pred 

sabo, že kar veš, da ne bo 

ustavil na rumeni, to so 

BMWji in Audiji. To me še 

bolj spravlja v slabo voljo. 

R3_2_1: Ja, ampak jih ni 

zelo veliko. Zadnjič se je 

nekdo na enega razburjal, 

potem je ta postal ful 

agresiven. Ta prenos slabe 

volje iz voznika na voznika. 

Razburjanje. Negativna verbalna 

komunikacija. 

R4_1_1: Ja, ker sem pomoje 

tudi jaz malo bolj agresivna. 

Najbolj me zmoti, ko se mi 

vrivajo. 

Vrivanje. Vrivanje. 

R5_1_2: Ja. Najbolj me 

zmoti, da po avtocesti v 

gužvi vozijo po odstavnem 

pasu in se potem probajo 

vrint. Ta mi je najbl nefer. 

Druga je, ko vozijo 20 km 

manj, kot je omejitev, pol se 

pržge na semaforju rumena, 

prtisnejo po gasu in gredo 

čez. 

Vožnja po odstavnem pasu. 

Vrivanje. 

Vožnja pod omejitvami 

hitrosti. 

Vožnja po odstavnem pasu. 

Vrivanje. 

Vožnja pod omejitvami 

hitrosti. 

R6_2_2: Ja. Blendanje, 

trobljenje. Tega je velik. Ko 

drug drugemu kej nakažejo. 

Opazim takšne voznike, ki 

izstopajo. Najbolj me 

vznemir, da mi čist za ritjo 

voz in mi blenda. 

Blendanje. 

Trobljenje. 

Kej nakažejo. 

Vožnja za ritjo. 

Svetlobno signaliziranje. 

Zvočno signaliziranje. 

Geste. 

Tesno zasledovanje. 

R7_1_1: Seveda, takoj ga 

čutiš, ko ti vozi za ritjo, prav 

čutiš njegovo energijo. Če 

trobijo, če te izsiljujejo. 

Najbolj me vznemiri 

izsiljevanje. 

Vožnja za ritjo. 

Trobijo. 

Izsiljujejo. 

Tesno zasledovanje. 

Zvočno signaliziranje. 

Izsiljevanje prednosti. 

R8_1_2: Ja. Netolerantno, 

sebično vožnjo: »Jaz sem 

tukaj, za druge me ne 

zanima.« Žmigajo, 

izsiljujejo. Takrat 

pokomentiram. Par dni se 

bolj pozorno vozim. 

Netolerantno. 

Žmigajo. 

Izsiljujejo. 

Netolerantna vožnja. 

Svetlobno signaliziranja. 

Izsiljevanje prednosti. 

R9_1_2: Na avtocesti še 

največ zaznavam, ok, po 

mestu tudi v konicah. 

Rinejo, prehitevajo, 

Rinejo. 

Prehitevajo. 

Izsiljujejo. 

Pretirana hitrost. 

Vrivanje. 

Nepravilno prehitevanje. 

Izsiljevanje prednosti. 

Prehitra vožnja. 



 

 

 

izsiljujejo. Na avtocesti 

pretirana hitrost. Najbolj me 

vznemiri, če mi kdo vozi 

preveč za ritjo, me izsili. 

Vozi za ritjo. Tesno zasledovanje. 

R10_1_1: Ne gledam toliko. 

Sigurno je tega 20%. Imam 

gensko napako, sem zelo 

pozitiven človek. 

Ne gledam. Ne zaznam. 

R11_2_1: Jasno. Da mi eden 

čist zadaj vozi. Če ima dolge 

luči. Če se mi ne mudi, 

nisem agresiven. 

Da mi čist zadaj vozi. 

Dolge luči. 

Tesno zasledovanje. 

Vožnja z dolgimi lučmi. 

R12_1_2: Stalno izsiljevanje 

v križiščih. Razjezim se, ko 

nekdo zavzame dve 

parkirišči: »Takšnemu je 

potrebno vzet izpit do smrti. 

Tak ne sme več vozit.« 

Če sem z otrokom v avtu, se 

zgovarjam sam s sabo, če 

sem sam, sem zelo glasen. 

Izsiljevanje. 

Zavzame dve parkirišči. 

 

Iziljevanje prednosti. 

Nepravilno parkiranje. 

R13_2_1: Ja, ja. Nestrpnost 

pri semaforjih, če takoj ne 

spelješ. Prehitevanje pri 

polni črti. Največ jih delajo 

prepočasni. To da največ 

nervoze, iz tega pridejo 

prehitevanja v nepregledne 

ovinke.  

Nestrpnost. 

Prehitevanje pri polni črti. 

Nestrpnost. 

Nepravilno prehitevanje. 

R14_1_1: Vožnja po 

prehitevalnem pasu, ko je 

drugi prazen. Vožnja za 

ritjo. Sunkoviti premiki 

vozila. Me pa ne razburijo 

preveč. 

Vožnja po prehitevalnem 

pasu, ko je drugi prazen. 

Vožnja za ritjo. 

Sunkoviti premiki. 

Vožnja po prehitevalnem 

pasu, ko je vozni pas prazen. 

Tesno zasledovanje. 

Sunkoviti premiki. 

R15_1_1: Neuvidevnost. 

Agresija. Vrivanje. Ne 

spuščanje naprej. Počasna 

vožnja. Tisti, ki vozijo 

dražje avtomobile, so bolj 

superiorni. Prekratka 

varnostna razdalja, prevelika 

hitrost. 

Neuvidevnost. 

Vrivanje. 

Prekratka varnostna razdalja. 

Počasna vožnja. 

Prekratka varnostna razdalja. 

Prevelika hitrost. 

Nesodelovalnost. 

Vrivanje. 

Tesno zasledovanje. 

Vožnja pod omejitvami 

hitrosti. 

Prehitra vožnja. 

R16_1_1: Vozniki 

kaminonov, ki imajo 

občutek, da so močnejši. Če 

mi nekdo vozi za ritjo. 

Vožnja za ritjo. 

Občutek nadmoči. 

Tesno zasledovanje. 

Nesodelovalnost. 

R17_2_2: Zaznavam 

izsiljevanje. To je ta 

nepotrpežljivost. Sem jezna 

in na glas izrečem kletvico. 

Izsiljevanje. Izsiljevanje prednosti. 



 

 

 

R18_2_2: Ja, sigurno. 

Agresivnih ne maram. 

Bahačev, ki mislijo, da lahko 

vse naredijo. 

Bahači. Nesodelovalnost. 

R19_2_1: Prehitevanje, 

blendanje, vožnja za ritjo, 

vožnja po odstavnem pasu, 

nespuščanje v kolono. Tisti 

za Audijem so najhujši. 

Prehitevanje. 

Blendanje. 

Vožnja za ritjo. 

Vožnja po odstavnem pasu. 

Nespuščanje v kolono. 

Nepravilno prehitevanje. 

Svetlobno signaliziranje. 

Tesno zasledovanje. 

Vožnja po odstavnem pasu. 

Nesodelovalnost. 

R20_1_1: Eni in isti 

prehitevajo. Vožnja direkt za 

ritjo, prehitevanje v škarje. 

Prehitevanje. 

Vožnja za ritjo. 

Prehitevanje v škarje. 

Nepravilno prehitevanje 

Tesno zasledovanje. 

 

R21_2_2: Prehitra vožnja, 

brez žmigovcev. Ne znajo se 

postavit v križišče. Vožnja 

skozi rdečo luč. 

Telefonirajo. Imajo čudne 

geste. 

Prehitra vožnja. 

Brez žmigovcev. 

Razvrščanje v križišču. 

Vožnja skozi rdečo luč. 

Telefon. 

Čudne geste. 

Prehitra vožnja. 

Neuporaba smernikov. 

Nepravilno razvrščanje. 

Vožnja v rdečo luč. 

Avditivni motilci. 

Negativna neverbalna 

komunikacija. 

R22_1_1: O seveda, precej. 

Ko komaj čaka, da te prehiti. 

Počasni, ki se ne umaknejo. 

Najbolj me vznemirijo 

počasni.  

Prehitevanje. 

Počasni se ne umaknejo. 

Nepravilno prehitevanje. 

Nesodelovalnost. 

R23_1_2: Največ na 

avtocesti. Ko mi vozi za 

ritjo. Izsiljevanje prednsoti. 

Vožnja za ritjo. 

Izsiljevanje prednosti. 

Tesno zasledovanje. 

Izsiljevanje prednosti. 

R24_2_1: Itak. Hitrost. Za 

ritjo vozijo. Blendajo. 

Nimajo žmigovcev. 

Hitrost. 

Za ritjo vozijo. 

Blendajo. 

Nimajo žmigovcev. 

Prehitra vožnja. 

Tesno zasledovanje. 

Svetlobno signaliziranje. 

Neuporaba smernika. 

R25_2_2: Prehitevanje po 

odstavnem pasu. Cikcakanje. 

Skače ven brez žmigovca. 

60 km po avtocesti. 

Prehitevanje po odstavnem 

pasu. 

Cikcakanje. 

Brez žnigovca. 

60 km po avtocesti. 

Prehitevanje po odstavnem 

pasu. 

Vijuganje. 

Neuporaba smernika. 

Počasna vožnja. 

R26_1_1: Vse več. Ne 

upoštevajo varnostne 

razdalje. Hupajo, blendajo. 

Prehitro vozijo. Izsiljujejo. 

Ne upoštevajo varnostne 

razdalje. 

Hupajo. 

Blendajo. 

Prehitro vozijo. 

Izsiljujejo. 

Neupoštevanje varnostne 

razdalje. 

Zvočno signaliziranje. 

Svetlobno signaliziranje. 

Prehitra vožnja. 

Izsiljevanje prednosti. 

R27_1_1: Prehitra vožnja. 

Ni varnostne razdalje. 

Telefoniranje. Prehitevanje v 

škarje. 

Prehitra vožnja. 

Ni varnostne razdalje. 

Telefoniranje. 

Prehitevanje v škarje. 

Prehitra vožnja. 

Neupoštevanje varnsotne 

razdalje. 

Dejavnik tveganja – 

avditivni motilec. 

Objestno prehitevanje. 

R28_2_2: Hitrost. Za ritjo. 

Blendanje. Cikcak vožnja. 

Prepočasna vožnja. 

Hitrost. 

Za ritjo. 

Cikcak vožnja. 

Prehitra vožnja. 

Tesno zasledovanje. 

Vijuganje. 



 

 

 

Prepočasna vožnja. Počasna vožnja. 

R29_2_2: Ful je kretenov na 

cesti. Ful moraš pazit. 

Vozijo počas na 

prehitevalnem. Eni se sploh 

ne umaknejo. Ne gledajo. Ne 

spustijo te v kolono. 

Počas na prehitevalnem 

pasu. 

Se ne umaknejo. 

Ne spustijo v kolono. 

Počasna vožnja. 

Nesodelovalnost. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


