
 

 

 

 
 
 

 

Zakaj ljudje potujejo tako, kot 
potujejo? 

Analiza odnosa, motivov, vrednot in navad za mobilnostne 

navade v Sloveniji 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007)  



 

 
 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj ljudje potujejo tako, kot potujejo? 

Akcija A2: Izhodišča za razvoj kampanj za ozaveščanje in spodbujanje aktivne mobilnosti 

A 2.2. Analiza odnosa, motivov, vrednot in navad za mobilnostne navade v Sloveniji 

Izvajalci raziskave: Tadeja Košak, Davor Damjanič (Ninamedia, d. o. o.) 

Projektna skupina naročnika: Nela Halilović, dr. Aidan Cerar, Marko Peterlin, Urban 
Jeriha, dr. Maja Simoneti  

(IPoP – Inštitut za politike prostora) 

 

Urednica: Nela Halilović 

Ljubljana, 10. junij 2020 

Ta dokument je pripravila projektna skupina naročnika, temelji pa na raziskavi, ki jo je 
izvedla Ninamedia, d. o. o. 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s 
sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi 
partnerjev projekta. 

 

Za več informacij obiščite www.care4climate.si. 

 

Vsak partner v projektu CARE4CLIMATE je odgovoren za strokovnost vsebin ter sporočila 
v dokumentih in stališčih, ki jih pripravi oziroma izrazi v okviru tega projekta. 

 

https://www.care4climate.si/sl


 

 
 
 

3 
 

Zakaj ljudje potujejo tako, kot potujejo? 

Na podlagi analiziranih vprašalnikov smo oblikovali štiri ciljne skupine: (1) družine z otroki, (2) 

ekološko usmerjeni posamezniki, (3) posamezniki, ki skrbijo za svoje zdravje, in (4) 

avtomobilski navdušenci. Njihov odnos do mobilnosti je v anketi bolj natančno analiziran. 

Dobra tretjina tistih anketiranih, ki nikoli ali pa redko uporabljajo osebni avtomobil, tega večkrat 

ne uporabljajo zato, ker raje hodijo peš; podoben delež pa zato, ker ga nima vedno na voljo, 

tretjina pa raje uporablja kolo. Največji delež vprašanih, ki uporabljajo avtomobil, tega 

uporablja, kadar je slabo vreme (90,5 %) oziroma zato, ker je to najhitrejši način prevoza (90,1 

%). Anketiranci bi bili ob boljši infrastrukturi najbolj pripravljeni uporabiti bodisi kolo bodisi skiro 

ali rolko. Najbolj bi bili pripravljeni hoditi peš v primeru zdravstvenih težav ali ob preveliki 

prometni gneči. Dobra polovica predšolskih otrok gre (v spremstvu) v vrtec z avtomobilom 

(55,5 %). Slaba četrtina osnovnošolskih otrok gre v šolo z avtomobilom (23,6 %). Med dijaki 

je ta delež 15,5-%. Čeprav lahko v analizi rezultatov ankete najdemo številne nastavke za 

kampanje spodbujanja aktivne mobilnosti, lahko poudarimo pomen izboljševanja 

infrastrukture z vidika varnosti in udobnosti ter poudarek namenimo spodbujanju zdravja. Več 

aktivne mobilnosti koristno vpliva na zdravje posameznika in podatki iz ankete kažejo, da se 

anketiranci tega zavedajo. Vzorec je zajemal 2859 oseb. 

How people chose the mode of travel?  

Analysis of Slovenian personal values, attitudes, motives and habits in the 

context of daily mobility  

Based on analysed questionnaires four key groups were designed: families with children, 

ecologically oriented individuals, health concerned individuals and motor vehicle enthusiasts. 

These groups’ values, attitudes, motives and daily life habits and practices related to mobility  

were researched in a more detailed manner. A bit more than one third of respondents use 

personal vehicle never or seldom, because they rather walk, cycle or haven’t got a vehicle at 

their disposal. Most of motorists use car when the weather is bad or when the use of vehicle 

presents the fastest mode of travel. The respondents would rather use bikes, scooters and/or 

skates in case of better infrastructure. They’d walk more in case of health related issues or in 

case of significant traffic jams. About half of the preschool children travel to kindergarten by 

car (55,5 %). A bit les then a quarter of school children travel to school by car (23,6 %). Among 

high school students this share is 5,5 %. Campaigns promoting active mobility could be 

grounded on several different claims argued by the research results. Still, improving cycling 

infrastructure and promotion of the health effects of walking could be pointed out. Larger share 

of active mobility has a positive impact on individual’s health and based on survey results it 

could be argued, that respondents are aware of that.  
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1 Uvod 

Za spodbujanje aktivne mobilnosti (hoje in kolesarjenja) je treba razumeti (1), kako ljudje 

potujejo in (2), zakaj izbirajo značilna prevozna sredstva. Ker se vprašanji nanašata na aktivno 

mobilnost, nas predvsem zanimata odgovora, ki se nanašata na zelo kratke (od 0 do 1 km) in 

kratke razdalje (do 5 km). Na vprašanje, kako ljudje potujejo, odgovarja dokument Analiza 

izbranih podatkov iz raziskave Dnevna mobilnost potnikov z vidika aktivne mobilnosti, medtem 

ko v tem dokumentu analiziramo odnos, motive in vrednote pri mobilnostih navadah. Torej 

odgovarjamo na vprašanje, zakaj ljudje potujejo, kot potujejo. Ugotoviti želimo vzroke, zaradi 

katerih prebivalci ustvarijo potovalne navade v povezavi z dnevno mobilnostjo (ponavljajoči 

se vsakdanji prevozi v službo, šolo). Cilj raziskave je pridobiti informacije o vzorcih, 

motiviranosti in vrednotah, ki jih želimo s kampanjami spremeniti na bolje, da bi se spremenil 

delež posameznih vrst potovanj – koliko poti se opravi z avtomobilom, javnim prevozom, peš 

in s kolesom (ang. modal split) – v dobro aktivnih načinov prevoza namesto vsakdanje vožnje 

z avtomobilom. Avtomobil je namreč zelo pogosta izbira Slovencev tudi za poti, ki bi jih sicer 

z lahkoto prehodili ali prekolesarili, in to v zelo kratkem času. Rezultati raziskave so podlaga 

promociji aktivne mobilnosti, ki jo v okviru projekta LIFE CARE4CLIMATE izvaja IPoP. Hkrati 

bo raziskava pri tem projektu kar trikrat ponovljena. Tako bo mogoče primerjati odgovore in 

zaznavati spremembe v stališčih anketirancev.  

V okviru raziskave, naslovljene »Zakaj ljudje potujejo, kot potujejo?;  Analiza odnosa, motivov, 

motivov, vrednot in navad za navad za mobilnostne navade v Sloveniji« želimo odgovoriti na 

vprašanje, zakaj ljudje potujejo z izbranim prevoznim sredstvom na zelo kratke (od 0 do 1 km) 

in kratke razdalje (do 5 km).  

Dokument je del projekta LIFE CARE4CLIMATE, katerega glavni namen je spodbujanje 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom v leto 2030 – spodbujanje 

trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in blaženje 

podnebnih sprememb z namenom prehoda v nizkoogljično družbo (LIFE17 IPC/SI/000007 

LIFE CARE4CLIMATE).  

Projekt je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (MOP) v sodelovanju 

s 14 partnerji: Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (MZI); Inštitut Jožef Stefan, 

Center za energetsko učinkovitost; Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.; Gozdarski inštitut 

Slovenije; Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad; Umanotera, Slovenska fundacija za 

trajnostni razvoj; Focus, društvo za sonaraven razvoj; ZRC SAZU; Univerza Maribor, Fakulteta 

za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; ZUM urbanizem, planiranje, 
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projektiranje, d. o. o.; Urbanistični inštitut RS; ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije; 

Digitalna agencija, agencija za spletno oglaševanje; IPOP – Inštitut za politiko prostora.  

Akcija A2: Izhodišča za razvoj kampanj za ozaveščanje in spodbujanje aktivne 

mobilnosti  

Cilj operativnega programa za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov je, da se ti zmanjšajo 

za 9 % do leta 2020 v primerjavi z letom 2008. Izpusti toplogrednih plinov iz prometnega 

sektorja še vedno naraščajo, kar je mogoče pripisati pretežni rabi osebnih avtomobilov in 

odsotnosti sočasnega razvoja alternativnih prevoznih sredstev. Glede na dozdajšnje 

raziskave je v urbanih območjih velik delež potovanj z avtomobilom na zelo kratke razdalje, ki 

bi se lahko opravila peš ali s kolesom. V Ljubljani 14 % prebivalcev uporablja avtomobil na 

razdalji od 0 do 1 km in 40 % prebivalcev na razdalji od 0 do 5 km. Podatki so še bolj skrb 

vzbujajoči na ravni ljubljanske urbane regije in manjših občin, ki jo sestavljajo, kjer so 

prebivalci zaradi odsotnosti ustrezne infrastrukture in storitev še bolj odvisni od vsakdanjih 

prevozov z osebnim avtomobilom. Navedene značilnosti lahko preprosto prenesemo na raven 

Slovenije in katere koli občine.  

Aktivna mobilnost, ki zajema hojo in kolesarjenje oziroma rolkanje ter vožnjo s skirojem, je 

rešitev za rabo avtomobila na kratke razdalje do 5 km (Mesarec, 2014, Longar, 2017). S 

spodbujanjem in povečevanjem deleža aktivne mobilnosti uspešno dosegamo manjšanje 

izpustov toplogrednih plinov ter sočasno vplivamo na zdravje posameznikov in trajnostni 

razvoj urbanih območij.  

Za spreminjanje potovalnih navad in povečevanje deleža poti aktivne mobilnosti so ključne 

ozaveščevalne kampanje skupaj z drugimi ukrepi (npr. infrastrukturnimi). Potovalne navade s 

primarno izbiro avtomobila ne glede na razdaljo so posledica preteklega razvoja 

(prostorskega, socialnega idr.), ki je avtomobilski promet postavljal na prvo mesto. S 

ponavljanjem vsakdanjih poti z izbiro avtomobila posamezniki ne razmišljajo o drugih 

možnostih ne glede na čas, denar ali energijo, ki jo porabijo. Spremembe potovalnih navad 

so večplasten proces, kar morajo kampanje tudi upoštevati. Za ustvarjanje in izvedbo 

učinkovitih kampanj, s katerimi se bo obravnavala težava čezmerne rabe avtomobila za kratke 

razdalje, je treba temeljito raziskati in ugotoviti zdajšnje stanje. Izhodišča za razvoj kampanj 

za ozaveščanje o aktivni mobilnosti in njeno spodbujanje vzpostavljena na podlagi:  

 analize raziskave potovalnih navad, ki jo je opravil Statistični urad Republike 

Slovenije,  

 analize odnosa, motivov, vrednot in navad za mobilnostne navade v Sloveniji, 

 ovrednotenja preteklih kampanj, izvedenih v Sloveniji,  
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 pregleda mednarodnih, državnih in lokalnih strateških dokumentov s področja aktivne 

mobilnosti,  

 pregleda tujih dobrih praks na področju kampanj za aktivno mobilnost,  

 vključevanja deležnikov.  

1.1 Struktura dokumenta 

Uvodu sledijo ključne informacije o raziskavi, metodologiji in vzorcu ter identifikacija ciljnih 

skupin. V naslednjih poglavjih so obravnavani razlogi za izbiro določenega prevoznega 

sredstva in opisane so aktivnosti, ki ustvarjajo potrebo po prevozih, razvrščene glede na 

dolžino poti in prevozna sredstva. Anketiranci so se opredelili glede projektov za spodbujanje 

aktivne mobilnosti v izvajanju (projekti Evropski teden mobilnosti, Pešbus in Bicivlak) in 

morebitnega sodelovanja v njih. Sledijo prometne navade predšolskih, šoloobveznih otrok in 

dijakov. V sklepnem delu so povzeta stališča in trditve anketirancev v zvezi s pešci in kolesarji.  

2 Opredelitev raziskave, metodologija in vzorec 

Anketiranje je potekalo od 15. do 27. aprila 2020 in je zajemalo 

spletno anketiranje CAWI prek spletnega panela in naključnega 

vzorca na družbenih omrežjih. Anketiranje je bilo v času, ko je 

bila razglašena epidemija zaradi koronovirusa, covid-19, kar je 

nedvomno vplivalo na potovalne in tudi druge navade 

anketiranega prebivalstva. Zato smo v sami anketi anketirance 

jasno pozvali ter prosili, naj se odgovori na vprašanja nanašajo 

na obdobje normalnih razmer. 

Vzorec je reprezentativen po spolu, starostnih skupinah, 

izobrazbeni strukturi ter statističnih območjih oziroma regijah, zajemal je splošno populacijo 

(15 in več let), in sicer 2859 oseb. 

Z vzorcem smo zajeli 46,2 % moških in 53,8 % žensk. Oseb, starih do 30 let, je bilo 13,1 %, 

od 31 do 45 let 25,7 %, od 46 do 60 let 29 % in nad 60 let 32,2 %.

Preglednica 1: Struktura vzorca po statističnih regijah in tipu 
naselja (%) 

Statistična 

regija 

pomurska 5,0 

podravska 15,4 

koroška 3,0 

savinjska 12,5 

zasavska 3,3 

posavska 3,6 

jugovzhodna 6,4 

osrednjeslovenska 27,9 

gorenjska 9,5 

primorsko-notranjska 2,7 

goriška 5,3 

obalno-kraška 5,5 

urbano (mestno) okolje 53,2 
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Tip naselja ruralno (vaško okolje) 46,2 

brez odgovora 0,6 

 
 
Slika 1: Struktura vzorca po izobrazbi in zaposlitvenem statusu 
(%) 
 

 
 

 

 

3 Struktura in opredelitev ciljnih skupin 

Ob podatkih, pridobljenih v raziskavi, smo v analizi prepoznali oziroma oblikovali ciljne 

skupine:  

1. družine z otroki  

2. ekološko usmerjeni posamezniki (ekologi)  

3. posamezniki, ki skrbijo za svoje zdravje (zdravi)  

4. avtomobilski navdušenci (avtomobilisti)  

3.1 Družine z otroki 

Skupaj je v vzorcu 32,9 % anketiranih (n = 940), ki imajo vsaj enega mladoletnega otroka. 

Značilen predstavnik te ciljne skupine je oseba ženskega spola, v starosti od 31 do 45 let, 

srednješolsko izobražena, zaposlena, starš osnovnošolskega otroka, iz ruralnega okolja.  

Ključno vprašanje za opredelitev te ciljne skupine:  

Ali so v vašem gospodinjstvu osebe, ki sodijo v posamezno 

starostno skupino? 

Podatki v % n = 

2859 
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V vzorcu je desetina gospodinjstev, kjer je vsaj en predšolski otrok, ki obiskuje vrtec (10,5 %), 

slaba petina gospodinjstev, kjer je vsaj en otrok, ki obiskuje osnovno šolo (18,5 %), in 13,7 % 

gospodinjstev, kjer je vsaj en otrok dijak oziroma obiskuje srednjo šolo.  

Slika 2: Opredelitev in značilnosti ciljne skupine družin z otroki

 

3.2 Ekološko usmerjeni posamezniki (ekologi) 

V vzorcu anketiranih je 16,3 % takšnih, za katere bi lahko rekli (na podlagi /ne/strinjanja s 

trditvami), da so ekološko usmerjeni. Značilen predstavnik te ciljne skupine je tako moški kot 

ženska, oseba v starostni skupini do 30 let, najvišje izobražena, zaposlena, brez otrok v 

gospodinjstvu, iz urbanega okolja. 

Ključno vprašanje za opredelitev te ciljne skupine: 

Prosimo vas, da ocenite, koliko se strinjate z navedenimi 

trditvami.  

Podatki v % n = 2859 
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V vzorcu anketiranih je 16,3 % vprašanih ekološko usmerjenih posameznikov opredeljenih na 

podlagi (ne)strinjanja s trditvami. 

Slika 3: Opredelitev in značilnosti ciljne skupine ekološko usmerjenih posameznikov

 

3.3 Skrbijo za zdravje (zdravi) 

V vzorcu anketiranih je 32,2 % takšnih, za katere bi lahko rekli (na podlagi /ne/strinjanja s 

trditvami), da skrbijo za svoje zdravje. Značilen predstavnik te ciljne skupine je oseba 

moškega spola, v starostni skupini od 31 do 45 let, najvišje izobražena, zaposlena, starš 

osnovnošolskega otroka, iz urbanega okolja. 

Ključno vprašanje za opredelitev te ciljne skupine: 

Prosimo vas, da ocenite, koliko se strinjate z navedenimi 

trditvami.  

Podatki v % n = 2859 

 



 

 
 
 

12 
 

V vzorcu anketiranih je 32,2 % vprašanih, ki skrbijo za zdravje, opredeljenih na podlagi 

(ne)strinjanja s trditvami. 

Slika 4: Opredelitev in značilnosti ciljne skupine tistih, ki poudarjeno skrbijo za zdravje 

 

3.4 Avtomobilski navdušenci (avtomobilisti) 

V vzorcu anketiranih je 8,5 % takšnih, za katere bi lahko rekli (na podlagi /ne/strinjanja s 

trditvami), da so nadpovprečni uporabniki avtomobilov oziroma navdušenci nad vožnjo z 

avtomobili. Značilen predstavnik te ciljne skupine je oseba moškega spola, v starostni skupini 

do 30 let, najnižje izobražena, nezaposlena oziroma dijak ali študent, oseba ki ni starš otroka, 

iz ruralnega okolja. 

Ključno vprašanje za opredelitev te ciljne skupine: 

Prosimo vas, da ocenite, koliko se strinjate z navedenimi 

trditvami.  

Podatki v % n = 2859 

 

V vzorcu anketiranih je 8,5 % vprašanih avtomobilskih navdušencev, opredeljenih na podlagi 

(ne)strinjanja s trditvami. 
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Slika 5: Opredelitev in značilnosti ciljne skupine avtomobilskih navdušencev

 

3.5 Prekrivanje ciljnih skupin 

Prekrivanje različnih ciljnih skupin kaže, da je največji delež istih oziroma skupnih 

anketirancev v skupinah zdravi in pa ekologi, kjer je kar 30,2 % istih oseb. Najmanjše 

prekrivanje pa je v kombinaciji ciljnih skupin ekologi in pa avtomobilisti, kjer je le 1,9 % istih 

oseb. Presek vseh ciljnih skupin je v 0,3-% deležu ujemanja. 

Slika 5: Presek ciljnih skupin oziroma delež istih anketirancih v % 
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4 Število in pogostost uporabe različnih 

prevoznih sredstev 

Anketiranci imajo v povprečju v 

gospodinjstvu dve kolesi in 1,6 avtomobila, 

število drugih prevoznih sredstev (lahka 

motorna vozila, skiroji, rolke, mopedi itn.) pa 

je nižje od ena na gospodinjstvo. 

Slaba polovica vprašanih osebni avtomobil 

uporablja vsak dan, dobra petina pogosto 

oziroma več kot trikrat tedensko, slaba 

petina pa avtomobil uporablja občasno 

oziroma enkrat do dvakrat tedensko. 

Tretjina tistih, ki ima vsaj eno od navedenih prevoznih sredstev, nikoli ne uporablja bodisi 

kolesa, skiroja ali rolke za vsakdanje poti in ne za rekreacijo. Dobra četrtina vprašanih izbrano 

prevozno sredstvo uporablja redkeje, vsak delovni dan pa kolo, skiro ali rolko uporablja slaba 

desetina anketiranih.



 

 

 

 
 
 

4.1 Število prevoznih sredstev po ciljnih skupinah 

Slika 6: Število posameznih prevoznih sredstev v gospodinjstvu glede na posamezno ciljno skupino 
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4.2. Pogostost uporabe osebnega avtomobila po ciljnih skupinah  

Slika 7: Pogostost upoabe osebnega avtomobila glede na posamezno ciljno skupino

 
 

Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, kako pogosto uporabljajo osebni avtomobil (kot voznik ali sopotnik) za vsakdanje poti. Družine z otroki 

ga uporabljajo v 62,4 % vsak delovni dan, sledijo jim avtomobilisti (49,9 %). Redko oziroma nekajkrat mesečno osebni avtomobil za vsakdanje 

poti v 15,2 % uporabljajo ekologi, v 4,1 % osebnega avtomobila ekologi ne uporabljajo nikoli.  
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4.3    Pogostost uporabe kolesa, skiroja ali rolke po ciljnih skupinah 

Slika 8: Pogostost uporabe kolesa, skiroja ali rolke po ciljnih skupinah 

 

 

Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, kako pogosto uporabljajo aktivne načine prevoza (kolo, skiro, rolka ipd.) za vsakdanje poti in ne za 

rekreacijo. Odgovarjali so tisti, ki imajo v gospodinjstvu vsaj eno od navedenih prevoznih sredstev. Vsak delovni dan največkrat uporabljajo 

navedeno prevozno sredstvo ekologi (13,7 %) oziroma ga uporabljajo pogosto (več kot trikrat tedensko) (20 %), temu sledijo zdravi, ki v 10,5 % 

aktivno potujejo vsak delovni dan oziroma pogosto (20 %). 



 

 

 

 
 
 

5 Razlogi za (ne)uporabo različnih prevoznih 

sredstev 

Dobra tretjina tistih anketiranih, ki nikoli ali pa redko uporabljajo osebni avtomobil, raje hodi 

peš (38,4 %), ker ga nima vedno na voljo (37,9 %) in ker raje uporablja kolo (34,4 %).  

Slika 9: Razlogi, da anketiranci nikoli ali redko uporabljajo osebni avtomobil

 

Tretjina tistih, ki nikoli ali redko uporabljajo katero od prevoznih sredstev (kolo, skiro, rolka), 

tega večkrat ne uporabi, ker za to ni primerne prometne infrastrukture (31,1 %). Podoben 

delež teh prevoznih sredstev ne uporablja, ker ima za te namene avtomobil (30,6 %), četrtina 

pa meni, da je to prevozno sredstvo za promet nevarno (25,2 %).  
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Slika 10: Razlogi, da anketiranci ne uporabljajo pogosteje aktivnih načinov prevoza 



 

 

 

 
 
 

5.1 Razlogi za neuporabo posameznega prevoznega sredstva po ciljnih skupinah 

Slika 10: Razlogi za neuporabo osebnega avtomobila po ciljnih skupinah 
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Slika 11: Razlogi za neuporabo aktivnih načinov prevoza po ciljnih skupinah
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5.2 Vpliv vremenskih razmer na (ne)uporabo kolesa, skiroja ali rolke 

Slika 12: Vpliv vremenskih razmer na (ne)uporabo aktivnih prevpznih sredstev

 

Anketiranci, ki imajo eno od naštetih prevoznih sredstev, so odgovarjali na vprašanje o vplivu vremenskih razmer na njegovo uporabo. Vpliv 

vremenskih razmer je najbolj občuten pri padavinah (povprečna ocena 4,01), nekoliko manj pri nizkih temperaturah (3,44), najmanj pa ob 

visokih temperatur (2,65). 
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Slika 13: Vpliv vremenskih razmer na posamezno ciljno skupino 

 



 

 

 

 
 
 

5.3 Razlogi za uporabo posameznega prevoznega sredstva 

Slika 14: Razlogi, da anketiranci za vsakdanje prevoze najpogosteje uporabljajo osebni avtomobil (n = 1680)

 

Največji delež vprašanih, ki uporabljajo avtomobil, ga uporablja, kadar je slabo vreme (90,5 

%) oziroma zato, ker je to najhitrejši način prevoza (90,1 %). Najmanjši delež anketiranih 

avtomobil uporablja, ker je to statusni simbol in odraža njihov način življenja (12,2 %), slaba 

polovica pa, kadar so lepo oblečeni (45,7 %).



 

 

 

 
 
 

Slika 15: Razlogi da anketiranci najpogosteje uporabljajo osebni avtomobil, po ciljni skupinah 
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Slika 16: Načelna pripravljenost za zamenjavo avtomobila z aktivnimi prevoznimi sredstvi za vsakdanje poti

 

Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, v katerih okoliščinah bi nadomestili vsakdanje poti, opravljene z avtomobilom, z aktivnim načinom 

prevoza. Najbolj bi bili pripravljeni uporabiti kolo/skiro/rolko v primeru boljše infrastrukture (povprečna ocena 3,40) in ob bolj varnih kolesarskih 

povezavah (3,38), najmanj pa zaradi morebitne dražje vožnje z avtomobilom (2,80). 
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Slika 17: Načelna pripravljenost za zamenjavo avtomobila z aktivnimi prevoznimi sredstvi za vsakdanje poti po ciljnih skupinah 
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Slika 18: Načelna pripravljenost zamenjave uporabe avtomobila za vsakdanje poti s hojo 

  
 

Anketiranci bi bili najbolj pripravljeni hoditi peš v primeru zdravstvenih težav (povprečna ocena 3,60) in ob preveliki prometni gneči (3,55), najmanj 

pa zaradi morebitne dražje vožnje z avtomobilom (3,01). 
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Slika 19: Načelna pripravljenost zamenjave uporabe avtomobila za vsakdanje poti s hojo po ciljnih skupinah 
 

 



 

 

 

 
 
 

6 Aktivnosti glede na dolžino poti in uporabo 

različnih prevoznih sredstev 

Vsakodnevno opravlja pot na delo ali v službo 41,6 % 

vprašanih, desetina anketiranih pa vsak dan izvaja različne 

prostočasne dejavnosti. Manjše opravke večkrat tedensko 

opravi četrtina anketiranih, s športnimi aktivnostmi se večkrat 

tedensko ukvarja petina vprašanih, sorodnike in prijatelje pa 

večkrat tedensko obiskuje 17 % anketiranih.  

Med krajšimi potmi oziroma aktivnostmi z oddaljenostjo do 

500 m, ki jo opravljajo anketirani, gre večinoma za 

prostočasne dejavnosti (18,3 %), športne aktivnosti (20,1 %) 

in študentsko delo (18,3 %). Pri poteh, daljših od 10 km, pa gre večinoma za obisk družine in 

sorodnikov (31,6 %), pot v službo oziroma na delo (47,6 %) in poslovne ali službene opravke 

(48,5 %).  

Največji delež anketiranih hodi peš, ko opravlja prostočasne dejavnosti (49,3 %) ali gre na 

športne vadbe (48,5 %). Kolo pretežno uporabljajo za prostočasne dejavnosti (21,6 %), javni 

prevoz pa za pot v šolo ali na fakulteto (25,8 %). Uporaba avtomobila je najbolj pogosta pri 

poslovnih in službenih opravkih (78,8 %) ter pri velikih nakupih (74 %). 
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6.1 Pogostost opravljanja vsakdanjih poti za različne 

aktivnosti 

Slika 22: Pogostost opravljanja vsakdanjih poti za različne aktivnosti 

 

 

Vsak dan opravlja pot na delo ali službo 41,6 % vprašanih, desetina anketiranih pa vsak dan 

izvaja različne prostočasne dejavnosti (11,5 %). Manjše opravke večkrat tedensko opravi 

četrtina (25,8 %) anketiranih, s športnimi aktivnostmi se večkrat tedensko ukvarja petina (21,0 

%) vprašanih, sorodnike in prijatelje pa večkrat tedensko obiskuje 17 % anketiranih.  

 



 

 

 

 
 
 

Slika 21: Pogostost opravljanja vsakdanjih poti za različne aktivnosti po ciljnih skupinah

 
 

 

 



 

 

 

 
 
 

6.2 Povprečna dolžina vsakdanjih poti za različne 

aktivnosti 

Slika 23: Povprečna dolžina razdalj v eno smer za opravljanje vsakdanjih poti za različne aktivnosti 

 

 

Med krajšimi potmi oziroma aktivnostmi z oddaljenostjo do 500 m, ki jo opravljajo anketirani, 

gre večinoma za prostočasne dejavnosti (18,3 %), športne aktivnosti (20,1 %) in študentsko 

delo (18,3 %). Pri poteh, daljših od 10 km, pa gre večinoma za obisk družine in sorodnikov 

(31,6 %), pot v službo oziroma na delo (47,6 %) in poslovne ali službene opravke (48,5 %).



 

 

 

 
 
 

Slika 24: Povprečna dolžina razdalj v eno smer za opravljanje vsakdanjih poti za različne aktivnosti po ciljnih skupinah 
 

 



 

 

 

 
 
 

6.3 Prevozna sredstva za vsakdanje poti 

Slika 25: Prevozno sredstvo za opravljanje najpogostejših vsakdanjih poti 

 

Največji delež anketiranih hodi peš, ko opravlja prostočasne dejavnosti (49,3 %) ali gre na 

športne vadbe (48,5 %). Kolo največ uporabljajo za prostočasne dejavnosti (21,6 %), javni 

prevoz pa za pot v šolo ali fakulteto (25,8 %). Uporaba avtomobila je najbolj pogosta pri 

poslovnih in službenih opravkih (78,8 %) ter za velike nakupe (74 %). 



 

 

 

 
 
 

Slika 26: Prevozno sredstvo za opravljanje najpogostejših vsakdanjih poti po ciljnih skupinah 
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6.4 Uporaba različnih prevoznih sredstev za različno dolge vsakdanje poti – križanje 

podatkov 

6.4.1 Manjši opravki – manjši nakupi, obisk banke, pošte ipd.  

Slika 27: Križanje podatkov med razdaljo poti in vrsto prevoznega sredstva za opravljanje manjših opravkov (n = 876) 

 

Tri četrtine (74 %) tistih, ki gredo po manjših opravkih bodisi vsak dan ali večkrat tedensko oziroma mesečno, to pot opravijo peš, če gre za 

razdaljo do 500 m. Z večanjem razdalje upada delež tistih, ki gredo po manjših opravkih peš, in raste delež tistih, ki za to opravilo uporabljajo 

avtomobil. Med tistimi, ki po manjših opravkih hodijo peš, jih 55 % tako opravi razdaljo do 1 km, medtem ko razdaljo od 1 do 5 km peš opravi 42 

% vprašanih. 
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6.4.2 Veliki nakupi 

Slika 28: Križanje podatkov med razdaljo poti in tipom prevoznega sredstva za opravljanje velikih nakupov (n = 195)  
 

 

Slaba petina (17 %) tistih, ki gredo po velikih nakupih, to pot opravijo peš, če gre za razdaljo do 500 m, polovica (50 %) pa se na takšno razdaljo 

odpravi z avtomobilom. Z večanjem razdalje raste delež tistih, ki za to opravilo uporabljajo avtomobil, in upada delež preostalih prevoznih 

sredstev. Med tistimi, ki hodijo peš, je 60 % takih, ki hodijo po večjih nakupih na razdalji do 1 km, med tistimi, ki za večje nakupe uporabijo 

avtomobil, pa je 11 % takih, ki torej opravijo to pot (do 1 km) z avtom. 
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6.4.3 Prostočasne dejavnosti 

Slika 29: Križanje podatkov med razdaljo poti in vrsto prevoznega sredstva za prostočasne dejavnosti (n = 1.029) 

 

Tri četrtine (76 %) tistih, ki opravljajo prostočasne dejavnosti, to pot opravijo peš, če gre za razdaljo do 500 m. Z večanjem razdalje raste delež 

tistih, ki za to opravilo uporabljajo avtomobil, in upada predvsem delež pešcev. Med tistimi, ki hodijo peš, je 48 % takih, ki se opravijo na 

prostočasne dejavnosti do razdalje 1 km, med tistimi, ki za te opravke uporabijo avtomobil, pa je 10 % takih, ki torej to pot (do 1 km) opravijo z 

avtom. 
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6.4.4 Športne aktivnosti 

Slika 30: Križanje podatkov med razdaljo poti in vrsto prevoznega sredstva za športne aktivnosti (n = 770) 
 

 

Tri četrtine (79 %) tistih, ki opravljajo športne aktivnosti, to pot opravijo peš, kadar gre za razdaljo do 500 m. Pri razdaljah od 2 km do 10 km je 

delež pešcev in uporabnikov avtomobila približno enak. Med tistimi, ki hodijo peš, je 52 % takih, ki opravljajo športne aktivnosti do 1 km razdalje, 

med tistimi, ki za te opravke uporabijo avtomobil, pa je 13 % takih, ki torej opravijo to pot (do 1 km) z avtom. 
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6.4.5 Večerna oziroma nočna dogajanja 

Slika 31: Križanje podatkov med razdaljo poti in vrsto prevoznega sredstva za večerna oziroma nočna dogajanja (n = 135) 
 

 

Dve tretjini (68 %) tistih, ki gredo na večerna dogajanja, to pot opravi peš, kadar gre za razdaljo do 500 m. Z večanjem razdalje raste delež tistih, 

ki za to opravilo uporabljajo avtomobil, in upada predvsem delež pešcev. Med tistimi, ki hodijo peš, je 55 % takih, ki gredo na večerna dogajanja 

do 1 km razdalje, med tistimi, ki za te opravke uporabijo avtomobil, pa je 16 % takih, ki torej opravijo to pot (do 1 km) z avtom. 
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6.4.6 Obisk družine, sorodnikov 

Slika 32: Križanje podatkov med razdaljo poti in vrsto prevoznega sredstva za obisk družine, sorodnikov (n = 584) 
 

 
 
Tri četrtine (76 %) tistih, ki obiskujejo družine in sorodnike, to pot opravijo peš, kadar gre za razdaljo do 500 m. Z večanjem razdalje raste delež 
tistih, ki za to opravilo uporabljajo avtomobil, in upada predvsem delež pešcev. Med tistimi, ki hodijo peš, je 66 % takih, ki obiskujejo družine in 
sorodnike do 1 km razdalje, med tistimi, ki za te opravke uporabijo avtomobil, pa je 6 % takih, ki opravijo to pot (do 1 km) z avtom. 
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6.4.7 Spremljanje oziroma vožnja otrok v šolo ali v vrtec 

Slika 33: Križanje podatkov med razdaljo poti in vrsto prevoznega sredstva za spremljanje oziroma vožnjo otrok v šolo ali v vrtec (n = 400) 

 
 

Dve tretjini (66 %) tistih, ki spremljajo otroka v vrtec ali šolo, to pot opravita peš, kadar gre za razdaljo do 500 m. Z večanjem razdalje raste delež 
tistih, ki za to opravilo uporabljajo avtomobil, in upada predvsem delež pešcev. Med tistimi, ki hodijo peš, je 83 % takih, ki spremljajo otroka do 
razdalje 1 km, med tistimi, ki za te opravke uporabijo avtomobil, pa je 19 % takih, ki torej opravijo to pot (do 1 km) z avtom. 
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6.4.8 Pot v službo 

Slika 33: Križanje podatkov med razdaljo poti in vrsto prevoznega sredstva za pot v službo (n = 1503) 

 

 
Dve tretjini (68 %) tistih, ki gredo v službo ali na delo, to pot opravijo peš, kadar gre za razdaljo do 500 m. Z večanjem razdalje raste delež tistih, 
ki za to opravilo uporabljajo avtomobil, in upada predvsem delež pešcev. Med tistimi, ki hodijo peš, je 58 % takih, ki gredo v službo peš do  
razdalje 1 km, med tistimi, ki za te opravke uporabijo avtomobil, pa je 4 % takih, ki to pot (do 1 km) opravijo z avtom. 
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6.4.9 Poslovni, službeni opravki 

Slika 34: Križanje podatkov med razdaljo poti in vrsto prevoznega sredstva za poslovne, službene opravke (n = 438) 

 
 

Štiri desetine (40 %) tistih, ki opravljajo poslovne opravke, to pot opravijo peš, če gre za razdaljo do 500 m. Z večanjem razdalje raste delež tistih, 

ki za to opravilo uporabljajo avtomobil in upada predvsem delež pešcev. Med tistimi, ki hodijo peš je 52 % takih, ki gredo po službenih opravkih 

do 1 km razdalje, med tistimi, ki za te opravke uporabijo avtomobil, pa je 6 % takih, ki torej opravijo to pot (do 1 km) z avtom. 
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6.4.10 Pot v šolo, na fakulteto 

Slika 35: Križanje podatkov med razdaljo poti in tipom prevoznega sredstva za pot v šolo, na fakulteto (n = 223) 

 

Dve tretjini (61 %) tistih, ki gredo v šolo ali na fakulteto, to pot opravita peš v primeru, da gre za razdaljo do 500 m. Z večanjem razdalje raste 

delež tistih, ki za to opravilo uporabljajo javni prevoz, in upada predvsem delež pešcev. Med tistimi, ki hodijo peš, je 47 % takih, ki gredo v šolo 

peš do 1 km razdalje, med tistimi, ki za te opravke uporabijo avtomobil, pa je 11 % takih, ki opravijo to pot (do 1 km) z avtom. 
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6.4.11 Študentsko delo 

Slika 36: Križanje podatkov med razdaljo poti in vrsto prevoznega sredstva za študentsko delo (n = 94) 

 
 

Polovica (52 %) tistih, ki opravljajo študentsko delo, to pot opravijo peš, če gre za razdaljo do 500 m. Z večanjem razdalje raste delež tistih, ki za 

to opravilo uporabljajo javni prevoz ter avtomobile, in upada predvsem delež pešcev. Med tistimi, ki hodijo peš, je 77 % takih, ki opravljajo 

študentsko delo do 1 km razdalje, med tistimi, ki za te opravke uporabijo avtomobil, pa je 14 % takih, ki opravijo to pot (do 1 km) z avtom. 
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6.4.12 Obisk prijateljev, druženje 

Slika 37: Križanje podatkov med razdaljo poti in vrsto prevoznega sredstva za obisk prijateljev, druženje (n = 514) 
 

 

Dve tretjini (69 %) tistih, ki obiskujejo prijatelje, to pot opravita peš, če gre za razdaljo do 500 m. Z večanjem razdalje raste delež tistih, ki za to 

opravilo uporabljajo avtomobile, in upada predvsem delež pešcev. Med tistimi, ki hodijo peš, je 45 % takih, ki obiskujejo prijatelje do 1 km razdalje, 

med tistimi, ki za te opravke uporabijo avtomobil pa je 8 % takih, ki opravijo to pot (do 1 km) z avtom. 



 

 

 

 
 
 

7 Poznavanje projektov 

 

Projekti, povezani s spodbujanjem aktivne mobilnosti, ki se že izvajajo v 

Sloveniji, so Evropski teden mobilnosti in spremljana pot v šolo za otroke, 

Pešbus in Bicivlak.  

Evropski teden mobilnosti (ETM) je mednarodna kampanja, organizirana vsako 

leto v septembru. V okviru njenih dejavnosti občine uvajajo in promovirajo trajnostne prometne 

ukrepe ter vabijo prebivalce mest k uporabi alternativnih oblik prevoza oziroma k neuporabi 

avtomobila v času trajanja akcije. 

S pešbusom se učenci nižjih razredov OŠ v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po 

vnaprej začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v 

spremstvu odrasle osebe, staršem pa ni treba vsak dan skrbeti za jutranji prevoz. 

Bicivlak je organizirana skupina učencev višjih razredov OŠ s spremstvom, ki po stalnih poteh 

in rednem urniku kolesarijo v šolo. Z Bicivlakom se tako v šolo legalno vozijo tudi učenci, ki 

še nimajo kolesarskega izpita. Otroci uživajo v vožnji s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle 

osebe, staršem pa ni treba vsak dan skrbeti za jutranji prevoz. 

Med naštetimi projekti največji delež anketiranih dobro pozna Evropski teden mobilnosti (29,0 

%), dobra polovica (53,9 %) nekaj ve o omenjenem projektu, medtem ko 17,1 % vprašanih 

ETM ne pozna. Poznavanje projektov Pešbus in Bicivlak je precej nižje, saj približno dve 

tretjini vprašanih ne vesta nič o njiju. 

Slika 38: Poznavanje projektov za promocijo aktivne mobilnosti v izvajanju
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Slika 39: Poznavanje projektov za promocijo aktivne mobilnosti v izvajanju po ciljnih skupinah 
 

 

7.1 Evropski teden mobilnosti (ETM) – podpora akciji  

Slika 40: Pridružitev projektu Evropski teden mobilnosti oziroma podpora v obliki zamenjave avtomobila za bolj trajnostni način prevoza 
v času trajanja 
 

Polovica vprašanih (49,7 %) se še 

nikoli ni pridružila pozivu v času 

trajanja akcije ETM, večkrat pa se 

je pozivu pridružila dobra tretjina 

(37,5 %) anketiranih, najmanj 

enkrat pa 12,8 % vprašanih. 

Podpora akciji je večja v urbanih 

naseljih (44,2 %). 

 

 
 
 

Slika 41: Podpora Evropskemu tednu mobilnosti po ciljnih skupinah
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8.1 Pešbus – podpora akciji 

Slika 42: Pridružitev projektu Pešbus 
 

Dobra polovica vprašanih nima otrok 

v nižjih razredih OŠ (59,4 %). Pri 

tistih, ki imajo otroke v nižjih razredih, 

je pešbus večkrat uporabilo 12,4 %, 

enkrat 2,6 %, nikoli pa 14,1 %. Dobra 

desetina vprašanih nima te možnosti 

(11,4 %). 

 

 

Slika 43: Pridružitev projektu Pešbus po ciljnih skupinah 

 

Slika 44: Morebitna uporaba pešbusa, če bi to bilo omogočeno 

Slaba polovica vprašanih, ki sicer nima 

možnosti uporabe pešbusa, bi tega 

uporabila, če bi bil organiziran (45,9 %). 

Dobra desetina (12,8 %) ga vseeno ne 

bi uporabila, štiri desetine pa do 

morebitne uporabe pešbusa ni 

opredeljenih (41,3 %). Prebivalci 

urbanih območij so nekoliko bolj 

naklonjeni uporabi pešbusa. 
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Slika 45: Morebitna uporaba pešbusa, če bi to bilo omogočeno po ciljnih skupinah

 
 

8.2 Bicivlak – podpora akciji 
 

Slika 46: Pridružitev priojektu Bicivlak 

Slabi dve tretjini vprašanih 

nimata otrok v višjih razredih OŠ 

(61,5 %). Pri tistih, ki imajo 

otroke v višjih razredih, je 

bicivlak večkrat uporabilo 4,7 %, 

enkrat 1,7 %, nikoli pa 18,5 %. 

Dobra desetina vprašanih nima 

te možnosti (13,6 %). 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 47: Pridružitev projektu Bicivlak po ciljnih skupinah 
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Slika 48: Morebitna uporaba bicivlaka, če bi to bilo omogočeno  

Štiri desetine vprašanih, ki sicer 

nimajo možnosti uporabe 

bicivlaka, bi tega uoprabile, če bi 

bil organiziran (42,7 %). Dobra 

desetina (12,3 %) ga vseeno ne bi 

uporabila, 45 % pa do uporabe 

bicivlaka ni opredeljenih. 

Prebivalci ruralnih predelov so 

nekoliko bolj naklonjeni uporabi 

bicivlaka. 

Slika 49: Morebitna uporaba bicivlaka, če bi to bilo 
omogočeno, po ciljnih skupinah 

 

 

9 Prometne navade predšolskih otrok 

Dobra polovica predšolskih otrok gre (v spremstvu) v vrtec z avtomobilom 

(55,5 %), ravno tako gredo z avtomobilom iz vrtca (50,5 %). Obisk 

popoldanskih dejavnosti je glede uporabe prevoznih sredstev porazdeljen po 

tretjinah: tretjina jih za odhod otroka na te dejavnosti uporablja kolo oziroma 

gredo peš, druga tretjina uporablja avtomobil, slaba tretjina pa tega ne počne 

oziroma nima teh dejavnosti. 
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Slika 50: Način prevoza predšolskih otrok v vrtec, iz vrtca in na popoldanske dejavnosti (n = 299) 

 

Dobra četrtina otrok gre v vrtec z izbranim prevozom, ker je to najhitreje (29,4 %). Med njimi 

jih 66 % pelje otroka v vrtec z avtomobilom, 25 % pa jih gre peš. Drugi najpogostejši razlog, 

da gredo v vrtec z izbranim prevozom, je, da je pot predolga za pešačenje ali kolo (28,4 %), 

med njimi pa jih večina (98 %) otroka pelje z avtomobilom. 

Slika 51: Razlogi za najpogostješo izbiro prevoznega sredstva predšolskih otrok (n = 299)

 
Slika 52: Oddaljenost vrtca od doma (n = 299)

 



 

 
 
 

55 
 

Petina anketiranih (21,4 %) ima vrtec oddaljen od doma do največ 500 m. Med njimi jih otroka 

v vrtec spremlja peš 86 %, z avtomobilom pa jih pelje 10 %.  

Slika 53: Pripravljenost za zamenjavo vožnje otrok z avtomobilom s trajnostnim načinom prihoda v vrtec (n = 207)

 

Za dve tretjini (69 %) tistih, ki otroka ne spremljajo v vrtec peš ali s kolesom, bi bilo zelo težko 

ali težko izvedljivo, da bi otroka peljali v vrtec peš ali s kolesom (povprečna ocena 1,98). Pri 

tistih, ki otroka vozijo v vrtec z avtomobilom, je to še teže izvedljivo (1,83). 

Slika 54: Želeni način oziroma izbira prevoza v vrtec, če ne bi bilo omejitev 

 

Polovica anketiranih (50,2 %) bi, če bi ne bilo omejitev, otroka v vrtec najraje spremljala peš. 

Med njimi je 49 % takih, ki otroka že spremljajo peš, in 48 % takih, ki otroka vozijo v vrtec z 

avtomobilom. 

11 Prometne navade šoloobveznih otrok 

 Štiri desetine osnovnošolskih otrok gredo v šolo peš (41,0, 

%), z avtomobilom gre četrtina (23,6 %), s šolskim avtobusom 

pa petina (20,0 %). Obisk popoldanskih dejavnosti je glede 

uporabe prevoznih sredstev nekako porazdeljen: slaba 

tretjina otrok gre na te dejavnosti peš, dobra tretjina uporablja 

avtomobil. Na večerna dogajanja se petina otrok odpravi peš, 

dobro četrtino pa vozijo z avtomobilom, medtem ko dobra tretjina otrok teh dejavnosti ne 

izvaja. 
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Slika 55: Način prevoza šoloobveznih otrok v šolo, iz šole, na popoldanske dejavnosti in na večerna dogajanja (n = 529): 

 
 
Slika 56: Razlogi za najpogostejšo izbiro prevoznega sredstva šoloobveznih otrok (n = 529) 
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Slika 57: Oddaljenost šole od doma

  
 

Petina anketiranih (22,5 %) je od šole oddaljena do največ 500 m. Med njimi gre večina v šolo 

peš (97 %), v šolo (do 500 m) pa otroka z avtomobilom pelje 2 % staršev.  

Slika 58: Pripravljenost za zamenjavo vožnje z avtomobilom za bolj trajnostni način prihoda v šolo (n = 292) 

 

Za dobro polovico (59,6 %) tistih, katerih otroci ne hodijo v šolo peš ali s kolesom, bi bilo zelo 

težko ali težko izvedljivo, da bi otroci hodili (se peljali s kolesom) v šolo (povprečna ocena 

2,24). Pri tistih, ki otroka vozijo v vrtec z avtomobilom, je to za malenkost bolj izvedljivo (2,46), 

pri tistih, katerih otroci se peljejo z javnim prevozom (2,17) in s šolskim avtobusom (2,00), pa 

je manj izvedljivo. 

Slika 59: Želeni način oziroma izbira prevoza v šolo, če ne bi bilo omejitev (n = 292)
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Slaba polovica anketiranih (45,2 %) bi, če bi ne bilo omejitev, otroka v šolo poslala peš. Med 

njimi je 71 % takih, katerih otroci v šolo že hodijo peš, in 18 % takih, ki otroke vozijo v šolo z 

avtomobilom. 

12 Prometne navade dijakov 

Dve tretjini srednješolcev gresta v šolo z javnim prevozom, podoben delež 

pa se z javnim prevozom vrača tudi domov. Obisk popoldanskih dejavnosti 

je glede uporabe prevoznih sredstev porazdeljen: petina dijakov gre na te 

dejavnosti peš, petina s kolesom, skirojem ali rolko, četrtina jih uporablja 

javni prevoz, četrtina pa se pelje z avtomobilom. Na večerna dogajanja se 

petina otrok odpravi peš, dobro četrtino vozijo z avtomobilom, petina pa gre z javnim 

prevozom. 

Slika 60: Način prevoza dijakov v šolo, iz šole, na popoldanske dejavnosti in na večerna dogajanja (n = 393): 
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Slika 61: Razlogi za najpogostejšo izbiro prevoznega sredstva dijakov (n = 393)

 

Štiri desetine dijakov gre v šolo z izbranim prevozom, ker je pot predolga za pešačenje 

oziroma kolo (41,2 %), med njimi pa jih gre večina (81 %) v šolo z javnim prevozom. Dobra 

četrtina (28,8 %) jih gre v šolo z izbranim prevozom, ker nimajo druge možnosti; tudi med njimi 

je večina (86 %) takih, ki se v šolo vozijo z javnim prevozom. 

Slika 62: Oddaljenost šole od doma

 

Polovica anketiranih (53,2 %) je od šole oddaljena več kot 10 km. Med njimi gre v šolo večina 

(83 %) dijakov peš, 16 % otrok pa peljejo v šolo z avtomobilom. 
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Slika 63: Pripravljenost za zamenjavo vožnje z avtomobilom za bolj trajnostni način prihoda v šolo (n = 324)

 
 

Za večino (80,2 %) tistih, katerih otroci ne hodijo v šolo peš ali s kolesom, bi bilo zelo težko ali 

težko izvedljivo, da bi otroci hodili (se peljali s kolesom) v šolo (povprečna ocena 1,64). Pri 

tistih, ki otroka vozijo v vrtec z avtomobilom je to malenkost bolj izvedljivo (1,84), pri tistih, 

katerih otroci se peljejo z javnim prevozom (1,57), pa bilo to še manj izvedljivo. 

Slika 64: Želeni način oziroma izbira prevoza v šolo, če ne bi bilo omejitev (n = 393)

 



 

 
 
 

61 
 

13 Stališča in trditve 

13.1 Avtomobil in vožnja z avtomobilom 

Slika 65: Stališča in trditve v zvezi z osebnim avtomobilom
 

 

Anketiranci se najbolj strinjajo s trditvijo, da uporaba avtomobila zmanjšuje kakovost življenja 

v mestih (povprečna ocena 4,11) in da je treba zmanjšati število avtomobilov (4,10), najmanj 

pa se strinjajo s tem, da avtomobil zagotavlja lastniku status in ugled (2,30). 

 

 
 
Slika 66: Stališča in trditve v zvezi s osebnim avtomobilom po ciljnih skupinah 
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11.2 Kolesarji in kolesarjenje 

Slika 67: Stališča in trditve v zvezi s kolesom in kolesarjenjem 

 
 

Anketiranci se najbolj strinjajo s trditvijo, da kolesarjenje zagotavlja svobodo in prilagodljivost, 

najmanj pa se strinjajo s tem, da sami niso taki, da bi se vozili s kolesom (2,46). 
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Slika 68: Stališča in trditve v zvezi s kolesom in kolesarjenjem po ciljnih skupinah 

 
 
 
Slika 69: Stališča in trditve v zvezi s kolesarji

 

Dve tretjini vprašanih menita, da je glavna lastnost kolesarjev, da so športniki, podoben delež 

pa meni, da imajo zdrav življenjski slog. Slaba polovica meni, da je kolesarjem mar za okolje, 

dobra tretjina pa meni, da so kolesarji zdravi, svobodni, praktični in vzdržljivi. Najmanjši delež 

anketiranih (0,9 %) meni, da so kolesarji neurejeni. 
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Slika 70: Stališča in trditve glede kolesarjev po ciljnih skupinah 

 

 

11.3 Hoja in pešci 

Slika 71: Stališča in trditve v zvezi s hojo

 
 

Anketiranci se najbolj strinjajo s trditvijo, da je hoja zelo zdrav način potovanja (povprečna 

ocena 4,47), najmanj pa se strinjajo s tem, da oni sami niso taki, da bi radi veliko hodili (2,32). 
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Slika 72: Stališča in trditve glede hoje po ciljnih skupinah

 
 
Slika 73: Stališča in trditve o pešcih 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

Slika 74: Stališča in trditve v zvezi s pešci po ciljnih skupinah 
 

 

  



 

 

 

 
 
 

13 Povzetek rezultatov raziskave 

I. Identifikacija ciljnih skupin 

S pomočjo pridobljenih podatkov iz raziskave smo v analizi prepoznali in obravnavali štiri 

ciljne skupine:  

A. Družine z otroki: Skupaj je v vzorcu 32,9 % anketiranih, ki imajo vsaj enega 

mladoletnega otroka. Značilen predstavnik te ciljne skupine je oseba ženskega spola, v 

starosti od 31 do 45 let, srednješolsko izobražena, zaposlena, starš osnovnošolskega 

otroka, iz ruralnega okolja.  

B. Ekološko usmerjeni posamezniki: V vzorcu anketiranih je 16,3 % takšnih, za katere bi 

lahko rekli (na podlagi /ne/strinjanja s trditvami), da so ekološko usmerjeni. Značilen 

predstavnik te ciljne skupine je tako moški kot ženska, oseba v starostni skupini do 30 let, 

najvišje izobražena, zaposlena, brez otrok v gospodinjstvu, iz urbanega okolja. 

C. Posamezniki, ki skrbijo za svoje zdravje: V vzorcu anketiranih je 32,2 % takšnih, za 

katere bi lahko rekli (na podlagi /ne/strinjanja s trditvami), da skrbijo za svoje zdravje. 

Značilen predstavnik te ciljne skupine je oseba moškega spola, v starostni skupini od 31 do 

45 let, najvišje izobražena, zaposlena, starš osnovnošolskega otroka, iz urbanega okolja. 

D. Avtomobilski navdušenci: V vzorcu anketiranih je 8,5 % takšnih, za katere bi lahko rekli 

(na podlagi ne/strinjanja s trditvami), da so nadpovprečni uporabniki avtomobilov oziroma 

navdušenci nad vožnjo z avtomobili. Značilen predstavnik te ciljne skupine je oseba 

moškega spola, v starostni skupini do 30 let, najnižje izobražena, nezaposlena oziroma dijak 

ali študent; oseba, ki ni starš otroka, iz ruralnega okolja. 

II. Število in pogostost uporabe različnih prevoznih sredstev 

Anketiranci imajo v gospodinjstvu v povprečju dve kolesi in 1,6 avtomobila, število drugih 

prevoznih sredstev (lahka motorna vozila, skiroji, rolke, mopedi itn.) pa je nižje od ena na 

gospodinjstvo. 

Slaba polovica vprašanih vsak dan uporablja osebni avtomobil, dobra petina pogosto 

oziroma več kot trikrat tedensko, slaba petina pa avtomobil uporablja občasno oziroma 

enkrat do dvakrat tedensko. 

Tretjina tistih, ki ima vsaj eno od navedenih prevoznih sredstev, nikoli ne uporablja bodisi 

kolesa bodisi skiroja ali rolke za vsakdanje poti in ne za rekreacijo. Dobra četrtina vprašanih 

izbrano prevozno sredstvo uporablja redkeje, vsak delovni dan pa kolo, skiro ali rolko 

uporablja slaba desetina anketiranih. 

III. Razlogi za (ne)uporabo različnih prevoznih sredstev 

Dobra tretjina tistih anketiranih, ki nikoli ali pa redko uporabljajo osebni avtomobil, tega 

večkrat ne uporabljajo, ker raje hodijo peš; podoben delež zato, ker ga nima vedno na voljo, 

tretjina pa raje uporablja kolo. Največji delež vprašanih, ki uporabljajo avtomobil, tega 

uporablja, kadar je slabo vreme (90,5 %) oziroma zato, ker je to najhitrejši način prevoza 

(90,1 %). 

Tretjina tistih, ki nikoli ali redko uporabljajo katero od prevoznih sredstev (kolo, skiro, rolka), 

tega večkrat ne uporabi, ker za to ni primerne prometne infrastrukture. Podoben delež ga ne 
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uporablja, ker ima za te namene avtomobil, četrtina pa meni, da je to prevozno sredstvo za 

promet nevarno.  

IV. Aktivnosti glede na dolžino poti in uporabo različnih prevoznih sredstev 

Vsak dan opravlja pot na delo ali službo 41,6 % vprašanih, desetina anketiranih pa vsak dan 

izvaja različne prostočasne dejavnosti. Manjše opravke večkrat tedensko opravi četrtina 

anketiranih, s športnimi aktivnostmi se večkrat tedensko ukvarja petina vprašanih, sorodnike 

in prijatelje pa večkrat tedensko obiskuje 17 % anketiranih.  

Med krajšimi potmi oziroma aktivnostmi z oddaljenostjo do 500 m, ki jo opravljajo anketirani, 

gre večinoma za prostočasne dejavnosti (18,3 %), športne aktivnosti (20,1 %) in študentsko 

delo (18,3 %). Pri poteh, ki so daljše od 10 km, pa gre večinoma za obisk družine in 

sorodnikov (31,6 %), pot v službo oziroma na delo (47,6 %) ter poslovne ali službene 

opravke (48,5 %). 

Največji delež anketiranih hodi peš, ko opravlja prostočasne dejavnosti (49,3 %) ali gre na 

športne vadbe (48,5 %). Kolo največkrat uporabljajo za prostočasne dejavnosti (21,6 %), 

javni prevoz pa za pot v šolo ali fakulteto (25,8 %). Uporaba avtomobila je najbolj pogosta pri 

poslovnih in službenih opravkih (78,8 %) ter pri velikih nakupih (74 %). 

V. Poznavanje projektov 

Med naštetimi projekti največji delež anketiranih dobro pozna projekt Evropski teden 

mobilnosti (29,0 %), dobra polovica (53,9 %) je takih, ki nekaj ve o omenjenem projektu, 

medtem ko 17,1 % vprašanih ETM ne pozna. Poznavanje projektov Pešbus in Bicivlak je 

precej nižje, saj približno dve tretjini vprašanih ne vesta nič o njiju.  

Polovica vprašanih (49,7 %) se še nikoli ni pridružila pozivu v času trajanja akcije ETM, večkrat 

se je pozivu pridružila dobra tretjina (37,5 %) anketiranih, najmanj enkrat pa 12,8 % vprašanih.  

VI.–VIII. Prometne navade pri predšolskih/osnovnošolskih/srednješolskih otrocih  

Dobra polovica predšolskih otrok gre (v spremstvu) v vrtec z avtomobilom (55,5 %), ravno 

tako pa gredo z avtomobilom tudi iz vrtca (50,5 %). Obisk popoldanskih dejavnosti je glede 

uporabe prevoznih sredstev porazdeljen po tretjinah: tretjina jih za odhod otroka na te 

dejavnosti uporablja kolo oziroma gredo peš, druga tretjina uporablja avtomobil, slaba 

tretjina pa tega ne počne oziroma nima teh dejavnosti. 

Štiri desetine osnovnošolskih otrok gredo v šolo peš (41,0 %), z avtomobilom gre četrtina 

(23,6 %), s šolskim avtobusom pa jih gre petina (20,0 %). Obisk popoldanskih dejavnosti je 

glede uporabe prevoznih sredstev porazdeljen: slaba tretjina otrok gre na te dejavnosti peš, 

dobra tretjina uporablja avtomobil. Na večerna dogajanja se petina otrok odpravi peš, dobro 

četrtino pa vozijo z avtomobilom, medtem ko dobra tretjina otrok teh dejavnosti ne izvaja. 

Dve tretjini srednješolcev gresta v šolo z javnim prevozom (62,4 %), podoben delež pa se z 

javnim prevozom vrača tudi domov. Obisk popoldanskih dejavnosti je glede uporabe 

prevoznih sredstev porazdeljen: petina dijakov gre na te dejavnosti peš, petina s kolesom, 

skirojem ali rolko, četrtina jih uporablja javni prevoz, četrtina pa se pelje z avtomobilom. Na 

večerna dogajanja se petina otrok odpravi peš, dobro četrtino vozijo z avtomobilom, petina 

pa gre z javnim prevozom. 

IX. Stališča in trditve 
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Anketiranci se pri posameznih trditvah glede prometnih navad najbolj strinjajo s trditvijo, da 

je hoja najbolj zdrav način potovanja (povprečna ocena 4,47), najmanj pa se strinjajo s 

trditvijo, da avtomobil svojemu lastniku zagotavlja status in ugled (povprečna ocena 2,30). 

Dobri dve tretjini vprašanih menita, da je glavna lastnost pešcev to, da imajo zdrav življenjski 

slog. Dobra polovica meni, da so pešci zdravi, podoben odstotek, da so športniki, polovica 

pa meni, da so svobodni. Najmanjši delež anketiranih (2,5 %) meni, da so pešci pijanci ali 

brezdelneži (2,7 %).  

Dve tretjini vprašanih menita, da je glavna lastnost kolesarjev, da so športniki, podoben 

delež pa meni, da imajo zdrav življenjski slog. Slaba polovica meni, da je kolesarjem mar za 

okolje, dobra tretjina pa meni, da so kolesarji zdravi, svobodni, praktični in vzdržljivi. 

Najmanjši delež anketiranih (0,9 %) meni, da so kolesarji neurejeni. 
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15 Priloga – vprašalnik 

Spoštovani,  

vabimo vas k reševanju ankete, s katero želimo izvedeti več o motivih, vrednotah in razlogih, 

ki vplivajo na vaš način potovanja in izbiro prevoznih sredstev na kratke razdalje.  

Vprašanja se nanašajo na vaše običajno vsakdanje življenje zato prosimo odgovarjajte, kot bi 

odgovarjali pred izbruhom epidemije koronavirusa.  

Reševanje vprašalnika vam bo vzelo do 10 minut.  

Raziskavo izvaja Ninamedia za IPoP - Inštut za politike prostora, v okviru projekta LIFE 

CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007).  

Z reševanjem ankete lahko pričnete s klikom na spodnji gumb "->>". 

________________________________________ 

v1    Koliko spodaj navedenih prevoznih sredstev imate v vašem gospodinjstvu?  

  Nič   1   2   3   4   5   6 in več   Ne vem, b.o.  

1 Koles 0 1 2 3 4 5 6 98 

2 Lahka motorna vozila (električna kolesa, električni skiroji, električne rolke ipd.) 0 1

 2 3 4 5 6 98 

3 Posebna prevozna sredstva (skiroji, rolke ipd.) 0 1 2 3 4 5

 6 98 

4 Mopedi, katerih hitrost ne presega 25km\h 0 1 2 3 4 5 6

 98 

5 Osebni avtomobili 0 1 2 3 4 5 6 98 

________________________________________ 

v2    Kako pogosto uporabljate osebni avtomobil (kot voznik ali sopotnik) za vsakdanje poti 

(npr. v službo, šolo, trgovino, po opravkih, obisk prijateljev, večerne zabave)? 

1 Nikoli 

2 Redko (manj kot enkrat tedensko, nekajkrat mesečno) 

3 Občasno (enkrat do dvakrat tedensko) 

4 Pogosto (več kot trikrat tedensko) 

5 Vsak (delovni) dan 

________________________________________ 

v3    Zakaj večkrat ne uporabite osebnega avtomobila?  



 

 
 
 

71 
 

(Največ trije možni odgovori. V kolikor izberete več kot tri odgovore vas vprašalnik ne bo 

spustil naprej!) 

1 Ker nimam svojega avtomobila oz. ga nimam vedno na razpolago 

2 Ker nimam izpita B kategorije 

3 Ker nimam dovolj izkušenj 

4 Ker raje uporabljam javni prevoz 

5 Ker raje uporabljam kolo 

6 Ker raje hodim peš 

7 Ker je predrago 

97 Drugo: 

* 98 Ne vem, b.o. 

________________________________________ 

v4    Kako pogosto uporabljate kolo/skiro/rolko za vsakdanje poti (npr. v službo, šolo, trgovino, 

po opravkih, obisk prijateljev, večerne zabave) in NE za rekreacijo? 

 

1 Nikoli 

2 Redko (manj kot enkrat tedensko, nekajkrat mesečno) 

3 Občasno (enkrat do dvakrat tedensko) 

4 Pogosto (več kot trikrat tedensko) 

5 Vsak (delovni) dan 

________________________________________ 

v5    Zakaj večkrat ne uporabite kolesa/skiroja/rolke?   

(Največ trije možni odgovori. V kolikor izberete več kot tri odgovore, vas vprašalnik ne bo 

spustil naprej!) 

1 Ker je prepočasno 

2 Ker je neudobno 

3 Ker imam avtomobil 

4 Ker so vremenske razmere nepredvidljive oz. neustrezne 

5 Ker ni primerne infrastrukture (kolesarske steze) 

6 Ker nimam svojega oz. ga nimam vedno na razpolago 

7 Ker se mi ne ljubi voziti 
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8 Ker nisem vešč vožnje s kolesom\skirojem\rolko 

9 Ker imam več različnih obveznosti in bi mi vzelo preveč časa 

10 Zaradi možnosti kraje 

11 Ker imam zdravstvene težave 

12 Ker je promet na poti nevaren 

97 Drugo: 

________________________________________ 

v6    V kolikšni meri vplivajo vremenske razmere na to, da za vsakdanje poti ne uporabite 

oziroma ne uporabite bolj pogosto kolesa/skiroja/rolke?  

Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh ne vplivajo in 5 zelo močno vplivajo. 

  1-sploh ne vplivajo    2   3   4   5-zelo močno vplivajo  

1 visoke temperature 1 2 3 4 5 

2 nizke temperature 1 2 3 4 5 

3 padavine 1 2 3 4 5 

________________________________________ 

v7    Prosimo vas, da ocenite, kako pogosto VI OSEBNO opravljate navedene aktivnosti. 

  Vsak dan    Večkrat tedensko    Večkrat mesečno    Občasno    Redko  

  Nikoli  

1 Manjši opravki (manjši nakupi, obisk banke, pošte, ipd) 1 2 3 4 5

 6 

2 Veliki nakupi 1 2 3 4 5 6 

3 Prostočasne aktivnosti 1 2 3 4 5 6 

4 Športne aktivnosti (fitnes, vadbe, tek) 1 2 3 4 5 6 

5 Večerna oz. nočna dogajanja 1 2 3 4 5 6 

6 Obisk družine, sorodnikov 1 2 3 4 5 6 

7 Spremljanje (vožnja) otrok na poti v vrtec ali šolo 1 2 3 4 5 6 

8 Pot v službo, na delo 1 2 3 4 5 6 

9 Poslovni, službeni opravki 1 2 3 4 5 6 

10 Pot v šolo, na fakulteto 1 2 3 4 5 6 

11 Študentsko delo 1 2 3 4 5 6 

12 Obisk prijateljev, druženje 1 2 3 4 5 6 
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________________________________________ 

v8    Prosimo vas, da ocenite, kakšna je POVPREČNA ODDALJENOST posamezne aktivnosti 

(dolžina poti) od vašega doma – upoštevajte razdaljo samo v eno smer. 

 

  do 500 m    več kot 500 m do 1 km    več kot 1 km do 2 km    več kot 2 

km do 3 km    več kot 3 km do 4 km    več kot 4 km do 5 km    več kot 5 km do 

10 km    več kot 10 km    ne vem  

1 Manjši opravki (manjši nakupi, obisk banke, pošte, ipd) 1 2 3 4 5

 6 7 8 9 

2 Veliki nakupi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Prostočasne aktivnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Športne aktivnosti (fitnes, vadbe, tek) 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 

5 Večerna oz. nočna dogajanja 1 2 3 4 5 6 7 8

 9 

6 Obisk družine, sorodnikov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Spremljanje (vožnja) otrok na poti v vrtec ali šolo 1 2 3 4 5 6

 7 8 9 

8 Pot v službo, na delo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Poslovni, službeni opravki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Pot v šolo, na fakulteto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Študentsko delo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Obisk prijateljev, druženje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

________________________________________ 

v9    S katerim prevoznim sredstvom se NAJPOGOSTEJE odpravite do navedenih aktivnosti? 

Označite tisto prevozno sredstvo, s katerim opravite največ poti. 

 

1. Peš  

2. S kolesom  

3. Z lahkim motornim vozilom (električna kolesa, električni skiroji, električne rolke ipd.)  

4. S posebnim prevoznim sredstvom (skiroji, rolke ipd.) 

5. Z mopedom, katerega hitrost ne presega 25km/h  
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6. Z javnim prevozom (vlak, avtobus, taksi…)  

7. Z osebnim avtomobilom (kot voznik ali sopotnik) 

8. Druga prevozna sredstva 

 

  peš    kolo    el.kolo, el.skiro   skiro, rolka   moped    javni prevoz    

avtomobil   drugo  

1 Manjši opravki (manjši nakupi, obisk banke, pošte, ipd) 1 2 3 4 5

 6 7 8 

2 Veliki nakupi  1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Prostočasne aktivnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Športne aktivnosti (fitnes, vadbe, tek) 1 2 3 4 5 6 7

 8 

5 Večerna oz. nočna dogajanja 1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Obisk družine, sorodnikov 1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Spremljanje (vožnja) otrok na poti v vrtec ali šolo 1 2 3 4 5 6

 7 8 

8 Pot v službo, na delo 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Poslovni, službeni opravki 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Pot v šolo, na fakulteto 1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Študentsko delo 1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Obisk prijateljev, druženje 1 2 3 4 5 6 7 8 

________________________________________ 

v10    Dejali ste, da avtomobil uporabljate pri najmanj eni od prej naštetih aktivnosti. 

 

Zakaj uporabljate osebni avtomobil namesto kolesa oz. namesto da hodite peš?  

 

Pri vsakem razlogu opredelite, ali vpliva na uporabo avtomobila ali ne. 

 

Avtomobil uporabljam, ker: 

  Da   Ne  

1 Je najbolj enostaven način 1 2 
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2 Je najbolj udoben način 1 2 

3 Je najhitrejši način 1 2 

4 Je najbolj varen način 1 2 

5 Je predaleč, da bi šel peš ali s kolesom 1 2 

6 Je preveč zamudno, da bi šel peš ali s kolesom 1 2 

7 Ker uživam v vožnji z avtomobilom 1 2 

8 Ker spotoma uredim še druge opravke 1 2 

9 Kadar imam prtljago 1 2 

10 Kadar je slabo vreme (padavine, mraz) 1 2 

11 Kadar sem lepo oblečen 1 2 

12 Ker je avtomobil statusni simbol in odraža moj način življenja 1 2 

13 Kadar nimam druge možnosti 1 2 

________________________________________ 

v11    V kakšnem primeru bi bili v mestu pripravljeni uporabljati kolo/skiro/rolko za poti, ki jih 

sicer opravljate z osebnim avtomobilom?  

 

Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer posamezne vrednosti pomenijo: 1. zagotovo ne bi 

uporabljal, 2. verjetno ne bi uporabljal, 3. nisem prepričan ali bi ali ne bi uporabljal, 4. verjetno 

bi uporabljal, 5. zagotovo bi uporabljal 

  1-zagotovo ne bi uporabljal   2   3   4   5-zagotovo bi uporabljal  

1 V primeru ugodnejših cen nakupa kolesa\skiroja\rolke 1 2 3 4 5 

2 V primeru boljše infrastrukture (kolesarske steze) 1 2 3 4 5 

3 V primeru bolj varnih kolesarskih povezav 1 2 3 4 5 

4 V primeru zagotovljene dodatne infrastrukture na cilju (npr. garderoba in tuš v službi ipd.)

 1 2 3 4 5 

5 V primeru varne kolesarnice oz. varnega hranjenja kolesa\skiroja na cilju 1 2

 3 4 5 

6 V primeru določenih spodbud za uporabo s strani države ali delodajalca (davčne olajšave, 

subvencije...) 1 2 3 4 5 

7 V primeru dražje vožnje z avtomobilom (npr. obdavčitev, dražje parkiranje ipd.) 1 2

 3 4 5 

8 Če bi to imelo dokazano koristen učinek na moje zdravje 1 2 3 4 5 
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________________________________________ 

v12    V kakšnem primeru bi bili v mestu pripravljeni hoditi peš pri aktivnostih, pri katerih poti 

opravljate z osebnim avtomobilom?  

 

Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer posamezne vrednosti pomenijo:  1. zagotovo ne bi 

hodil peš, 2. verjetno ne bi hodil peš, 3. nisem prepričan ali bi ali ne bi hodil peš, 4. verjetno bi 

hodil peš,  5. zagotovo bi hodil peš 

  1-zagotovo ne bi hodil peš   2   3   4   5-zagotovo bi hodil peš  

1 V primeru zdravstvenih težav oz. da bi se moral več gibati 1 2 3 4

 5 

2 V primeru prevelike prometne gneče 1 2 3 4 5 

3 V primeru zagotovljenih bolj varnih in udobnih pogojev za pešačenje (široki pločniki, 

dvignjeni prehodi, drevesa ipd.) 1 2 3 4 5 

4 V primeru določenih spodbud s strani države ali delodajalca (davčne olajšave, subvencije...)

 1 2 3 4 5 

5 V primeru dražje vožnje z avtomobilom (npr. obdavčitev, dražje parkiranje ipd.) 1 2

 3 4 5 

6 Če bi s tem prispeval k čistejšemu in bolj zdravemu okolju 1 2 3 4

 5 

7 Če bi to imelo dokazano koristen učinek na moje zdravje 1 2 3 4 5 

________________________________________ 

 

v14    Ali poznate naslednje projekte: 

  dobro poznam   nekaj vem o tem   nič ne vem, ne poznam  

1 Evropski teden mobilnosti (ETM) 1 2 3 

2 Pešbus 1 2 3 

3 Bicivlak 1 2 3 

________________________________________ 

Evropski teden mobilnosti (ETM) je mednarodna kampanja, ki se vsakoletno odvija v 

septembru. V okviru aktivnosti občine uvajajo in promovirajo trajnostne prometne ukrepe ter 

vabijo prebivalce mest k uporabi alternativnih oblik prevoza oz. k neuporabi avtomobila v času 

trajanja akcije. 

v15    Ali ste se že kdaj pridružili pozivu in v času trajanja akcije pustili svoj avtomobil doma 

ali kako drugače podprli akcijo?  
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1 da, večkrat 

2 da, enkrat 

3 ne, še nikoli 

________________________________________ 

S Pešbusom se učenci nižjih razredov OŠ v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po 

vnaprej začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v 

spremstvu odrasle osebe, staršem pa ni potrebno vsakodnevno skrbeti za jutranji prevoz. 

v16    Ali so vaši otroci že kdaj uporabili to možnost? 

1 da, večkrat 

2 da, enkrat 

3 ne, še nikoli 

4 nimamo te možnosti 

5 nimam otrok (v nižjih razredih OŠ) 

________________________________________ 

v16a    Če bi bil Pešbus organiziran, ali bi koristili to možnost? 

1 Da 

2 Ne 

3 Ne vem 

________________________________________ 

Bicivlak je organizirana skupina učencev višjih razredov OŠ s spremstvom, ki po stalnih poteh 

in rednem urniku kolesarijo v šolo. Z Bicivlakom se tako v šolo legalno vozijo tudi učenci, ki 

še nimajo kolesarskega izpita. Otroci uživajo v vožnji s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle 

osebe, staršem pa ni potrebno vsakodnevno skrbeti za jutranji prevoz. 

v17    Ali so vaši otroci že kdaj uporabili to možnost? 

1 da, večkrat 

2 da, enkrat 

3 ne, še nikoli 

4 nimamo te možnosti 

5 nimam otrok (v višjih razredih OŠ) 

________________________________________ 

v17a    Če bi bil Bicivlak organiziran, ali bi koristili to možnost? 
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1 Da 

2 Ne 

3 Ne vem 

________________________________________ 

instrukcija    V nadaljevanju vas bomo povprašali o potovalnih navadah mlajših članov vašega 

gospodinjstva.  

Če ste eden od staršev, podatke vpišite za svoje otroke, če pa ste otrok, v starosti 16 let ali 

več, pa pri vprašanjih odgovarjate zase in za svoje brate oz. sestre. 

________________________________________ 

v18    Ali so v vašem gospodinjstvu osebe, ki sodijo v posamezno starostno skupino? 

  Da   Ne  

1 imamo predšolskega otroka (ali več otrok), ki obiskuje vrtec 1 2 

2 imamo otroka (ali več otrok), ki obiskuje osnovno šolo 1 2 

3 imamo otroka (ali več otrok), ki obiskuje srednjo šolo (dijak) 1 2 

________________________________________ 

v19    Kako gre PREDŠOLSKI otrok vašega gospodinjstva najpogosteje v vrtec, iz vrtca 

domov, na popoldanske aktivnosti?  

 

Prosimo označite za vsako dejavnost posebej: 

  peš    s kolesom, skirojem ali rolko    z javnim prevozom (vlak, avtobus, taksi) 

  z avtomobilom    drugo   ne obiskuje\ne hodi  

1 v vrtec 1 2 3 4 5 6 

2 iz vrtca domov 1 2 3 4 5 6 

3 na popoldanske aktivnosti 1 2 3 4 5 6 

________________________________________ 

v20    Izberite dva razloga, ki najbolje pojasnita, zakaj gre predšolski otrok vašega 

gospodinjstva v vrtec najpogosteje $questlab_v19_1 

(Največ dva odgovora. V kolikor izberete več kot dva odgovora, vas vprašalnik ne bo spustil 

naprej!) 

1 Ker je to dobro za zdravje mojega otroka 

2 Ker je razdalja prekratka za vožnjo z avtomobilom 

3 Ker je pot predolga za peš, hojo in kolesarjenje 
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4 Ker je najceneje 

5 Ker je najhitreje 

6 Ker je najbolj varno 

7 Ker ima otrok rad ta način potovanja 

8 Ker je preprosto in udobno 

9 Ker je dobro za okolje 

10 Ker se sklada z rutino in obveznosti ostalih družinskih članov 

11 Ker pri vrtcu ni dovolj parkirišč 

12 Ker cestna infrastruktura ni ustrezna (npr. ni pločnikov) 

13 Ker nimam druge možnosti 

* 14 Nič od naštetega 

________________________________________ 

v21    Koliko je vrtec oddaljen od vašega doma? 

 

1 do 500 m 

2 več kot 500 m do 1 km 

3 več kot 1 km do 2 km 

4 več kot 2 km do 3 km 

5 več kot 3 km do 4 km 

6 več kot 4 km do 5 km 

7 več kot 5 km do 10 km 

8 več kot 10 km 

9 ne vem, ne znam oceniti 

________________________________________ 

v22    V kolikšni meri bi bilo izvedljivo, da bi predšolski otrok vašega gospodinjstva šel v vrtec 

najpogosteje peš ali s kolesom? 

1 zelo težko 

2 težko 

3 niti težko niti enostavno 

4 enostavno 
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5 zelo enostavno 

________________________________________ 

v23    Če ne bi bilo omejitev, na kakšen način bi si želeli, da bi predšolski otrok vašega 

gospodinjstva najpogosteje šel v vrtec? 

1 peš (sam ali v spremstvu) 

2 s kolesom, skirojem ali rolko (sam ali v spremstvu) 

3 z javnim prevozom sam ali v spremstvu (avtobus, taksi, vlak) 

4 z avtomobilom 

97 drugo: 

________________________________________ 

v24    Kako gre OSNOVNOŠOLSKI otrok vašega gospodinjstva najpogosteje v šolo, iz šole 

domov, na popoldanske aktivnosti in na večerna oz. nočna dogajanja (sam ali v spremstvu)?  

Prosimo označite za vsako dejavnost posebej: 

  peš   s kolesom, skirojem ali rolko   z javnim prevozom (vlak, avtobus, taksi)   z 

avtom    s šolskim avtobusom   Pešbus   Bicivlak   drugo   ne 

obiskuje\ne hodi  

1 v šolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 iz šole domov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 na popoldanske aktivnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 na večerna dogajanja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

________________________________________ 

v25    Izberite dva razloga, ki najbolje pojasnita, zakaj gre osnovnošolski otrok vašega 

gospodinjstva v šolo najpogosteje $questlab_v24_1 

1 Ker je to dobro za zdravje mojega otroka 

2 Ker je razdalja prekratka za vožnjo z avtomobilom 

3 Ker je pot predolga za peš, hojo in kolesarjenje 

4 Ker je najceneje 

5 Ker je najhitreje 

6 Ker je najbolj varno 

7 Ker ima otrok rad ta način potovanja 

8 Ker je preprosto in udobno 
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9 Ker je dobro za okolje 

10 Ker se sklada z rutino in obveznosti ostalih družinskih članov 

11 Ker pri šoli ni dovolj parkirišč 

12 Ker cestna infrastruktura ni ustrezna (npr. ni pločnikov) 

13 Ker nimam druge možnosti 

* 14 Nič od naštetega 

________________________________________ 

v26    Koliko je osnovna šola oddaljena od vašega doma? 

1 do 500 m 

2 več kot 500 m do 1 km 

3 več kot 1 km do 2 km 

4 več kot 2 km do 3 km 

5 več kot 3 km do 4 km 

6 več kot 4 km do 5 km 

7 več kot 5 km do 10 km 

8 več kot 10 km 

9 ne vem, ne znam oceniti 

________________________________________ 

v27    V kolikšni meri bi bilo izvedljivo, da bi osnovnošolski otrok vašega gospodinjstva šel v 

šolo najpogosteje peš ali s kolesom? 

1 zelo težko 

2 težko 

3 niti težko niti enostavno 

4 enostavno 

5 zelo enostavno 

________________________________________ 

v28    Če ne bi bilo omejitev, na kakšen način bi si želeli, da bi osnovnošolski otrok vašega 

gospodinjstva najpogosteje šel v šolo? 

1 peš (sam ali v spremstvu) 

2 s kolesom, skirojem ali rolko (sam ali v spremstvu) 
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3 z javnim prevozom sam ali v spremstvu (avtobus, taksi, vlak) 

4 z avtomobilom 

5 s šolskim avtobusom 

6 Pešbus 

7 Bicivlak 

97 drugo: 

________________________________________ 

v29    Kako gre SREDNJEŠOLEC vašega gospodinjstva najpogosteje v šolo, iz šole domov, 

na popoldanske aktivnosti in na večerna oz. nočna dogajanja - sam ali v spremstvu?  

Prosimo označite za vsako dejavnost posebej: 

  peš   s kolesom, skirojem ali rolko    z javnim prevozom (vlak, avtobus, taksi) 

  z avtomobilom    drugo   ne obiskuje(m)\ne hodi(m)  

1 v šolo 1 2 3 4 5 6 

2 iz šole domov 1 2 3 4 5 6 

3 na popoldanske aktivnosti 1 2 3 4 5 6 

4 na večerna oz. nočna dogajanja 1 2 3 4 5 6 

________________________________________ 

$v18_3==1 

v30    Izberite dva razloga, ki najbolje pojasnita, zakaj gre srednješolec vašega gospodinjstva 

v šolo najpogosteje $questlab_v29_1 

 

1 Ker je to dobro za zdravje mojega otroka 

2 Ker je razdalja prekratka za vožnjo z avtomobilom 

3 Ker je pot predolga za peš, hojo in kolesarjenje 

4 Ker je najceneje 

5 Ker je najhitreje 

6 Ker je najbolj varno 

7 Ker ima otrok rad ta način potovanja 

8 Ker je preprosto in udobno 

9 Ker je dobro za okolje 

10 Ker se sklada z rutino in obveznosti ostalih družinskih članov 
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11 Ker pri šoli ni dovolj parkirišč 

12 Ker cestna infrastruktura ni ustrezna (npr. ni pločnikov) 

13 Ker nimam druge možnosti 

* 14 Nič od naštetega 

________________________________________ 

v31    Koliko je srednja šola oddaljena od vašega doma? 

1 do 500 m 

2 več kot 500 m do 1 km 

3 več kot 1 km do 2 km 

4 več kot 2 km do 3 km 

5 več kot 3 km do 4 km 

6 več kot 4 km do 5 km 

7 več kot 5 km do 10 km 

8 več kot 10 km 

9 ne vem, ne znam oceniti 

________________________________________ 

v32    V kolikšni meri bi bilo izvedljivo, da bi srednješolec vašega gospodinjstva šel v šolo 

najpogosteje peš ali s kolesom? 

1 zelo težko 

2 težko 

3 niti težko niti enostavno 

4 enostavno 

5 zelo enostavno 

________________________________________ 

v33    Če ne bi bilo omejitev, na kakšen način bi si želeli, da bi srednješolec vašega 

gospodinjstva najpogosteje šel v šolo? 

1 peš (sam ali v spremstvu) 

2 s kolesom, skirojem ali rolko (sam ali v spremstvu) 

3 z javnim prevozom sam ali v spremstvu (avtobus, taksi, vlak) 

4 z avtomobilom 
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97 drugo: 

________________________________________ 

instrukcija2    Sledita dve vprašanji v zvezi s vašim mnenjem o ljudeh, ki na kratke razdalje 

večinoma hodijo in kolesarijo. 

________________________________________ 

v34    Prosimo vas, da ocenite, v kakšni meri se strinjate z navedenimi trditvami.  

Ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se SPLOH NE STRINJATE, 5 pa pomeni, 

da se POPOLNOMA STRINJATE. 

  1 sploh se ne strinjam   2   3   4   5 popolnoma se strinjam   ne 

vem, ne morem oceniti  

1 Avtomobil svojemu lastniku zagotavlja status in ugled. 1 2 3 4 5

 6 

2 Ljudje bi morali imeti možnost uporabe svojih avtomobilov, kakor jim je všeč. 1 2

 3 4 5 6 

3 Pomembno je zmanjšati število avtomobilov na cesti. 1 2 3 4 5

 6 

4 Uporaba avtomobila zmanjšuje kakovost življenja v mestih, zaradi prometnega hrupa in 

neprijetnih vonjav. 1 2 3 4 5 6 

5 Ljudje, ki nimajo avtomobila, so prikrajšani. 1 2 3 4 5 6 

6 Nisem takšen človek, ki bi se vozil s kolesom. 1 2 3 4 5 6 

7 Kolesarjenje zagotavlja svobodo in fleksibilnost. 1 2 3 4 5 6 

8 Kolesarjenje je lahko najhitrejši način potovanja. 1 2 3 4 5 6 

9 Kolesarjenje je zelo zdrav način potovanja. 1 2 3 4 5 6 

10 Kolesarjenje je način življenja, ki izraža skrb za okolje. 1 2 3 4 5

 6 

11 Kolesarjenje je nevarno. 1 2 3 4 5 6 

12 Nisem takšen človek, ki bi rad veliko hodil. 1 2 3 4 5 6 

13 Če bi bilo to možno, bi raje uporabljal osebni avto, kot pa hodil. 1 2 3 4

 5 6 

14 Hoja je lahko najhitrejši način potovanja. 1 2 3 4 5 6 

15 Hoja je zelo zdrav način potovanja. 1 2 3 4 5 6 

16 Hoja je nevarna, ker ni zagotovljenih varnih in udobnih pogojev za pešačenje (široki 

pločniki, dvignjeni prehodi, drevesa ipd.). 1 2 3 4 5 6 
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________________________________________ 

v35    Kakšni ljudje so po vašem mnenju PEŠCI?  

Med spodaj navedenimi lastnostmi izberite pet takšnih, ki po vašem mnenju najbolje opišejo 

tipičnega pešca. 

(Največ pet možnih odgovorov. V kolikor boste izbrali več kot pet odgovorov, vas vprašalnik 

ne bo spustil naprej!) 

1 Brezdelnež 

2 Čuječ 

3 Ima zdrav življenjski slog 

4 Izobražen 

5 Mesten oz. urban 

6 Mlad 

7 Pijan 

8 Počasen 

9 Praktičen 

10 Reven 

11 Svoboden 

12 Športen 

13 Turist 

14 Za okolje mu je mar 

15 Zdrav 

* 98 Ne vem, b.o. 

________________________________________ 

v36    Kakšni ljudje so po vašem mnenju KOLESARJI?  

Med spodaj navedenimi lastnostmi izberite pet takšnih, ki po vašem mnenju najbolje opišejo 

tipičnega kolesarja. 

(Največ pet možnih odgovorov. V kolikor boste izbrali več kot pet odgovorov, vas vprašalnik 

ne bo spustil naprej!) 

1 Alternativec (hipji, hipsterji in rokerji) 

2 Bogat 

3 Ima zdrav življenjski slog 
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4 Izobražen 

5 Mesten oz. urban 

6 Mlad 

7 Neurejen 

8 Neuvideven do drugih udeležencev prometa 

9 Praktičen 

10 Prepoten 

11 Reven 

12 Svoboden 

13 Športen 

14 Vzdržljiv 

15 Vztrajen 

16 Za okolje mu je mar 

17 Zdrav 

* 99 Ne vem, b.o. 

________________________________________ 

spol    Vaš spol: 

1 moški 

2 ženski 

________________________________________ 

letnica    Ali nam lahko prosim zaupate vašo letnico rojstva: 

1 Vpišite 

99 ne želim povedati 

________________________________________ 

izobrazba    Katera je vaša zaključena stopnja izobrazbe? 

1 dokončana osnovna šola ali manj 

2 dokončana 2 ali 3 letna strokovna šola - poklicna izobrazba 

3 dokončana 4 letna srednja šola - gimnazija 

4 dokončana 2 letna višja šola (stara), 3 letna visokošolska ali bolonjska diploma (6 stopnja) 

5 dokončana univerzitetna izobrazba (stara), bolonjski magisterij ali več (7 stopnja in več) 
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6 ne želim odgovoriti 

________________________________________ 

zaposlitev    Kakšen je vaš zaposlitveni status? 

1 zaposlen 

2 nezaposlen 

3 upokojen 

4 dijak, študent 

5 ne želim odgovoriti 

________________________________________ 

gospodinjstvo    Število članov vašega gospodinjstva? 

1 št. članov: 

99 ne želim povedati 

________________________________________ 

otroci    Število otrok v gospodinjstvu? 

1 predšolskih otrok (0-6 let): 

2 osnovnošolskih otrok (6-15 let): 

3 dijakov (15-19 let): 

4 študentov (19-26): 

* 98 nimamo otrok v gospodinjstvu 

* 99 ne želim povedati 

________________________________________ 

predsolski    Število predšolskih otrok v gospodinjstvu (0-6 let)? 

1 št. otrok: 

99 ne želim povedati 

________________________________________ 

solski    Število osnovnošolskih otrok v gospodinjstvu (6-15 let)? 

1 št. otrok: 

99 ne želim povedati 

________________________________________ 

dijaki    Število dijakov v gospodinjstvu (15-19 let)? 
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1 št. otrok: 

99 ne želim povedati 

________________________________________ 

studentje    Število študentov v gospodinjstvu (19-26)? 

1 št. otrok: 

99 ne želim povedati 

________________________________________ 

naselje    Tip naselja, v katerem živite? 

1 urbano (mestno okolje) 

2 ruralno (vaško okolje) 

3 ne vem, ne želim povedati 

________________________________________ 

Regija    Prosimo označite statistično regijo v kateri prebivate. 

1 (1) Pomurska 

2 (2) Podravska 

3 (3) Koroška 

4 (4) Savinjska 

5 (5) Zasavska 

6 (6) Posavska 

7 (7) Jugovzhodna Slovenija 

8 (8) Osrednjeslovenska 

9 (9) Gorenjska 

10 (10) Primorsko - notranjska 

11 (11) Goriška 

12 (12) Obalno-kraška 

________________________________________ 

obcina     Občina v kateri prebivate: 

________________________________________ 

 Ali bi bili pripravljeni sodelovati v skupinski diskusiji na temo prometnih navad? 
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Gre za raziskavo, ki jo bomo izvedli na manjši skupini izbranih sodelujočih, predvidoma v 

letošnji jeseni, kjer bomo na več mestih po Sloveniji organizirali vodene skupinske diskusije 

na temo prometnih navad. Za sodelovanje v taki raziskavi boste prejeli fiksno nagrado oz. 

nadomestilo. 

1 DA, pripravljen sem sodelovati 

2 NE, ne bi sodeloval 

________________________________________ 

ponovitev    Raziskava, v kateri ste danes sodelovali je del kontinuiranega projelta, ki bo trajal 

vse do leta 2024. 

V tem času bomo najmanj enkrat letno izvedli spletno raziskavo, kot je ta. Bi bili pripravlljeni 

sodelovati tudi v naslednjih raziskavah? 

Naj ob tem povemo, da bomo po končanem projektu (predvidoma leta 2024), med vsemi, ki 

boste v tem času sodelovali v najmanj štirih raziskavah na temo prometnih navad, izžrebali 

srečnega nagrajenca, ki bo prejel novo kolo. 

1 DA, želim sodelovati tudi v nadaljnih raziskavah na to temo 

2 NE, ne želim več sodelovati 

________________________________________ 

konec     Prišli smo do konca ankete 


