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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je predstaviti povezanost načina transporta in stopnje stresa ob 

prihodu na delo med zaposlenimi v izbranem zavodu. Na podlagi teoretičnih izhodišč in 

anketiranja med zaposlenimi smo z namenom, da prispevamo k izboljšanju pogojev za rabo 

aktivnega transporta v tem zavodu, opravili analizo stanja rabe aktivnega transporta. Pri 

zaposlenih smo proučili delež rabe aktivnega transporta in stopnjo stresa ob prihodu na delo. 

Raziskali smo osebne in okoljske dejavnike, ki vplivajo na izbiro vrste transporta. Preverili 

smo, kakšne pogoje za rabo aktivnega transporta zagotavlja delodajalec in kateri pogoji imajo 

večjo veljavo pri odločitvi za rabo aktivnega transporta. Rezultati kažejo, da uporabniki 

aktivnega transporta občutijo manj stresa ob prihodu na delo v primerjavi z uporabniki 

pasivnega transporta in pri izboru transporta pripisujejo osebnim dejavnikom višjo stopnjo 

pomembnosti. Ocena pogojev, ki jih zagotavlja delodajalec za rabo aktivnega transporta, se 

med skupinama uporabnikov aktivnega in pasivnega transporta ne razlikuje. Iz izidov raziskave 

izhajajo predlogi za izboljšanje rabe aktivnega transporta med zaposlenimi v izbranem zavodu.  

Ključne besede: telesna dejavnost, aktivni transport, prihod na delo, stres, dejavniki. 

SUMMARY 

The purpose of the master's thesis is to present a relation between the transport mode and 

commuting stress rate in the selected institution. With aim to improve conditions for the use of 

active travel, an analysis was carried out, based on theoretical starting points and interviewing. 

With a survey questionnaire the proportion of the use of active transport and the level of 

commuting stress were examined. The personal and environmental factors that affect the choice 

of the transport mode were investigated. The conditions for the use of active transport provided 

by the employer and which have a greater effect to the decision to use active transport were 

identified. The results show that active transport users feel less commuting stress, compared 

with users of passive transport and they attribute a higher level of importance to personal factors 

in the selection of the transport mode. Assessment of the conditions provided by the employer 

for the use of active transport does not differ between the two groups of users active and passive 

transport. The results offer suggestions for improving the use of active transport among 

employees in the selected institution. 

Keywords: physical activity, active transport, commuting, stress, factors. 

UDK: 613.7:159.944.4(043.3) 
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1   UVOD 

V uvodnem delu naloge bomo predstavili teoretična izhodišča in opredelili obravnavani 

raziskovalni problem. Pojasnili bomo namen raziskovanja in navedli cilje, ki smo si jih zadali. 

Predstavili bomo postavljene hipoteze ter raziskovalne metode, s katerimi smo potrdili ali 

zavrnili hipoteze. Omenili bomo predpostavke in omejitve, s katerimi smo se pri raziskovanju 

srečali ter na kratko predstavili strukturo magistrske naloge. 

1.1   Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

V zadnjih desetletjih je stres postal osrednja tema psiholoških, socioloških in zdravstvenih 

raziskav, čedalje bolj pa postaja tudi ekonomski problem (Wright idr. 2015; Gottholmseder idr. 

2009, 559; Shields 2006; Michie 2002; Morgan idr. 2001). Po podatkih Mednarodne delovne 

organizacije so v EU stroški zaradi težav z duševnim zdravjem ocenjeni na 3 do 4 % bruto 

domačega proizvoda (BDP-ja) oziroma 265 bilijona €, del vzrokov za to pa predstavlja stres 

(Gabriel in Liimatainen 2000, 5). »Stroški za zdravstveno varstvo ljudi, ki čutijo močan stres, 

so za 46 % večji kot pri ljudeh, ki občutijo manjši stres,« ugotavljajo Goetzel idr. (1998, 852). 

V primerjavi s stroški, ki bremenijo zdravstveni sistem, se organizacijski stroški kot posledica 

stresa kažejo v znižanju delovne produktivnosti zaradi slabše pripravljenosti delavcev, dražji 

delovni sili in absentizmu: raziskave kažejo, da je več kot polovica odsotnosti zaradi bolezni 

povezanih s stresom (Cox, Griffiths in Rial González 2000, 27–29). 

Stres je normalen in evolucijsko zelo pomemben odziv organizma, zato občutenje stresa v 

osnovi ni negativen pojav. Kronična dolgotrajna izpostavljenost stresorjem brez ustrezne 

regeneracije ter učinkovite strategije za spoprijemanje s stresom je tista, ki povzroča veliko 

večino psiho-fizično-socialnih tegob (Arzenšek 2015, 16). Ker zaposleni še niso prilagojeni 

zahtevam današnjih delovnih mest, so izpostavljeni dolgotrajnemu stresu (Moškrič 2014, 1). 

Stres, ki nastane ob prihodu na delo z avtomobilom, je povezan s povečanim negativnim 

razpoloženjem ob prihodu na delo in domov, nižjo stopnjo tolerance, kognitivnimi motnjami, 

pogostejšimi obolevanji in delovnim absentizmom, delovno nestabilnostjo in negativnim 

vplivom na celovito življenjsko zadovoljstvo (Novaco in Gonzalez 2009, 186). 

Povezave med duševnim zdravjem in telesno dejavnostjo so že znanstveno dokazane. Rissel 

idr. (2014, 52) večjo uporabo aktivnega transporta vidijo kot eno izmed priložnosti za povečano 

telesno dejavnost. To so vse oblike transporta, kjer je uporabljen človeški pogon (hoja, 

kolesarjenje, vožnja s skirojem ...). Lahko ga izvajamo tudi v kombinaciji z javnimi prevoznimi 

sredstvi, saj se predvideva, da vsi prevozi z javnimi sredstvi vključujejo del poti, pri kateri je 

potreben aktivni transport. 
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Če želimo vplivati na aktivni transport, je potrebno poznati dejavnike, ki vplivajo na izbor. V 

raziskavi, ki je bila opravljena v Belgiji leta 2007, je bilo ugotovljeno, da pri ljudeh, ki živijo v 

okolju z ustrezno kolesarsko infrastrukturo, individualni dejavniki bolj vplivajo na izbor kot 

okoljski dejavniki ter da kolesarji v primerjavi z nekolesarji bolje ocenjujejo zagotovljene 

pogoje (De Geus idr. 2008, 697). Vernez Moudon idr. (2005, 259) trdijo, da ljudje kolesarijo 

neodvisno od okoljskih ovir in prometnih razmer ter izbira transporta v veliki meri temelji na 

osebnih dejavnikih. De Bourdeaudhuij idr. (2005, 886) pa ugotavljajo, da je pojasnjena varianca 

pri izboru transporta z okoljskimi dejavniki nižja (1 do 8 %) kot pri psihosocialnih dejavnikih 

(do 42 %). 

Mednarodna dognanja o tem, kako različna psihosocialna tveganja na delovnem mestu vplivajo 

na posameznikovo slabšo učinkovitost pri delu, na njegovo slabše telesno in duševno zdravje, 

so izzvala spremembe Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Moškrič 2014, 9). Konec leta 2011 

je stopil v veljavo nov zakon, ki jasneje opredeljuje promocijo zdravja in obvladovanja 

psihosocialnih tveganj na delovnem mestu ter delodajalcu nalaga konkretno odgovornost za 

izvajanje ukrepov za varno in zdravo delovno okolje (ZVZD-1, Ur. l. RS št. 43/11). 

Zdravi in zadovoljni zaposleni ustvarjajo večjo dodano vrednost organizacije, so bolj učinkoviti 

pri opravljanju svojega dela in manj odsotni zaradi bolezni (MZ RS 2015, 3). Dokazano je, da 

spodbujanje telesne dejavnosti kot ukrep organizacije zmanjšuje absentizem (Bhui 2012, 19). 

Na to opozarja tudi Arzenšek (2015, 17), saj managerjem kot predlog, kako obvladati stres, 

kateremu se ne morejo izogniti, priporoča več zmerne telesne dejavnosti. 

V Veliki Britaniji so razvrstili evropske države glede na kolesarsko prijazne narode, za 

razvrstitev so uporabili pet kriterijev. Med prvimi 10 državami, ki veljajo za najbolj prijazne do 

kolesarjev, je 8 držav iz zahodne in severne Evrope (Farrelly 2013). Podatki EUROFOUND-

ovih raziskav kažejo, da se prav te države ponašajo z nižjimi stopnjami zdravstvenega 

absentizma v primerjavi z ostalimi evropskimi državami (EUROFOUND 2015). 

Mnoga evropska mesta intenzivno izboljšujejo pogoje za aktivne načine transporta, 

promovirajo aktivni transport in njihove prednosti (programi in projekti: TAPAS, Move for 

health, Lifecycle, SWITCH, Bicycle sharing system, CIVITAS, Pripelji srečo v službo ...), 

kljub temu pa avtomobilske vožnje še vedno predstavljajo največji delež prevoza (SURS 

2015a). Ravno tu vidimo veliko priložnost za doseganje ciljev raziskave – spodbujanje 

aktivnega transporta in njegovo uresničevanje. 

V raziskavah, ki proučujejo stres na delovnem mestu, je stopnja stresa, ki nastane ob prihodu 

na delo zaradi transporta, velikokrat spregledana in zanemarjena. Prav stopnjo stresa s 

spodbujanjem izbire aktivnega transporta za prihod na delo smo raziskali v nadaljevanju 

magistrske naloge. 
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Problem, ki smo ga v magistrskem delu obravnavali, je uporaba aktivnega transporta oziroma 

zagotavljanje pogojev za njegovo uporabo zaposlenih na Nacionalnem inštitutu za javno 

zdravje (NIJZ) za boljše zdravje in manj stresa na delovnem mestu. NIJZ je krovna inštitucija 

na področju javnega zdravja v Sloveniji, zato se nam je zdelo smotrno oceniti stanje glede 

uporabe aktivnega transporta v tej inštituciji, ki naj bi veljala za vzgled in primer dobre prakse. 

1.2   Opredelitev namena in ciljev raziskave 

Temo, ki smo jo predstavili v predhodnem poglavju, smo raziskovali z namenom, da 

prispevamo k izboljšanju pogojev za rabo aktivnega transporta zaposlenih na NIJZ. Z raziskavo 

v nalogi smo preverili, ali povezava med stresom in aktivnim načinom prihoda na delovno 

mesto drži tudi za zaposlene na NIJZ. 

Pri zaposlenih na NIJZ-ju smo proučili delež rabe aktivnega transporta in stopnjo stresa ob 

prihodu na delo ter morebitno povezanost načina transporta in stopnje stresa ob prihodu na delo. 

Raziskali smo osebne (samoučinkovitost, krepitev zdravja, finančna korist, druženje ...) in 

okoljske dejavnike (razdalja, čas, zmogljivosti na delovnem mestu za kolesarje, prometni 

dejavniki na poti na delo ...), ki vplivajo na izbiro vrste transporta. Preverili smo, kakšne pogoje 

za rabo aktivnega transporta zagotavlja delodajalec (kolesarnica, prostori za osvežitev, službena 

kolesa ...) in kateri imajo večjo veljavo pri odločitvi za rabo aktivnega transporta. 

Raziskava in rezultati, ki smo jih zbrali, so osredotočeni na 5 temeljnih ciljev: 

1. Raziskati transportne navade prihoda na delo zaposlenih na NIJZ. 

2. Raziskati morebitne povezave med načini prihoda na delo in stopnjo stresa kot posledico 

prihoda na delo. 

3. Definirati dejavnike, ki vplivajo na izbiro vrste transporta. 

4. Raziskati pogoje, ki vplivajo na rabo aktivnega transporta. 

5. Pripraviti predloge za izboljšave – priporočila za delodajalca. 

Pričakovali smo, da bodo rezultati pokazali, da so povezave med poročanim stresom ob prihodu 

na delo in aktivnim transportom, boljšim zdravjem in zadovoljstvom z uporabljeno vrsto 

transporta pozitivne, ter da je izboljšanje pogojev aktivnega transporta smiselno. 

Predvidevali smo, da bodo najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na izbiro neaktivnega 

transporta, zagotovljeno parkirno mesto, neustrezni prostori za shranjevanje koles in 

pomanjkanje varnih kolesarskih poti. 

Glede rezultatov raziskave smo pričakovali, da zagotavljanje urejenih in ustreznih pogojev za 

rabo aktivnega transporta vpliva na večjo rabo aktivnega transporta. Uvedba inovativnih in 

kreativnih pogojev pa rabo aktivnega transporta še izboljša. 
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Na osnovi ugotovljenih ključnih dejavnikov, ki vplivajo na izbor transportnih metod, smo 

predstavili nekaj ukrepov za spodbujanje zaposlenih k okolju in zdravju prijaznim načinom 

transporta, da pri vsakdanjih poteh vožnjo z avtomobilom zamenjajo z aktivnim načinom in z 

uporabo aktivnega transporta na delovno mesto za boljše počutje, manj stresa in večjo delovno 

vnemo.  

Rezultati raziskave v obliki priporočil za delodajalca so lahko do neke mere uporabni v  drugih 

organizacijah in so pobuda za dosego cilja vsake organizacije, to je bolj zdravih in učinkovitih 

zaposlenih.  

1.3   Opredelitev metod dela 

V prvem delu naloge smo na podlagi poglobljenega proučevanja razpoložljivih (sekundarnih) 

virov obravnavali stres na delovnem mestu, stres ob prihodu na delo, transportne navade ljudi 

in rabo aktivnega transporta. Primerjali smo stanje v Sloveniji z nekaterimi evropskimi 

državami, ki izstopajo po uporabi aktivnega transporta, in predstavili nekaj ključnih programov 

in projektov, ki spodbujajo aktivni transport. Po vzpostavitvi osnovne slike problematike smo 

izvedli raziskavo. Tako smo v drugem delu magistrske naloge o naravi proučevanega problema 

podali ugotovitev ter predloge izboljšav. 

Na podlagi prebrane teorije, dosedanjih raziskav in lastnih sklepanj v skladu s cilji raziskave 

smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H1.1: Zaposleni, ki uporabljajo aktivni transport, se na splošno počutijo bolj sproščeno in 

umirjeno, ko prispejo na delovno mesto, kot zaposleni, ki uporabljajo pasivni transport. 

H1.2: Uporabniki aktivnega transporta čez dan manj razmišljajo o potovanju na delo kot 

uporabniki pasivnega transporta. 

H1.3: Zaposleni, ki uporabljajo pasivni transport, bolj pogosto prispejo v službo pod stresom 

zaradi transporta kot zaposleni, ki uporabljajo aktivni transport. 

H1.4: Zaposleni, ki uporabljajo aktivni transport, ocenjujejo pot v službo kot manj stresno v 

primerjavi z ostalimi deli dneva. 

H2: Zaposleni se v večji meri odločajo za uporabo aktivnega transporta zaradi osebnih 

dejavnikov kot pa zaradi okoljskih dejavnikov. 

H3: Zaposleni, ki uporabljajo aktivni transport, bolj pozitivno ocenjujejo pogoje za rabo 

aktivnega transporta, ki jih zagotavlja delodajalec, kot zaposleni, ki uporabljajo pasivni 

transport. 
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V empiričnem delu magistrske naloge smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja. 

Raziskavo smo izvedli v centralni enoti in vseh devetih območnih enotah NIJZ-ja. Podatke smo 

pridobili s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, ki je temeljil na proučevanih teoretičnih 

osnovah ter predhodnih raziskavah s proučevanega področja. Pred pričetkom zbiranja podatkov 

smo med petimi zaposlenimi izvedli pilotno raziskavo z namenom testiranja vprašalnika. 

Anketno raziskavo smo izvedli na populaciji zaposlenih v zavodu. Na 435 elektronskih 

naslovov, kolikor jih je bilo v času anketiranja zaposlenih na NIJZ,  je bilo poslano vabilo k 

spletni anketi, ki mu je bila priložena tudi povezava do spletne ankete. V uvodnem nagovoru 

anketnega vprašalnika smo poleg predstavitve navedli namen raziskave ter pomen sodelovanja 

v raziskavi. Anketirance smo seznanili o potrebnem času za reševanje ankete in jih obvestili o 

anonimnosti ter zaupnosti pridobljenih in kasneje uporabljenih podatkov izključno za pripravo 

magistrske naloge. Po sedmih dneh so zaposleni prejeli opomnik za sodelovanje v raziskavi. 

Zbiranje podatkov se je zaključilo po 30 dneh. Za izvedbo raziskave je bilo kot najmanjše 

število v vzorcu predvideno vsaj ¼ v celoti izpolnjenih vrnjenih vprašalnikov. Na anketo je 

odgovorilo 238 oseb, kar predstavlja 54,7 % ciljne populacije. V celoti izpolnjenih je bilo 209 

anketnih vprašalnikov, kar znaša 48,0 %. 

Pri oblikovanju anketnega vprašalnika smo uporabili nekatera vprašanja iz raziskave, ki je bila 

opravljena med zdravstvenim osebjem v Liverpool Hospital v Sydneyju septembra 2011 in 

delno iz raziskave, ki je bila opravljena leta 2008 v programu CINDI (Active travel 2014; 

Hlastan Ribič idr. 2010). 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz petih glavnih sklopov: prvi sklop se je osredotočal na 

značilnosti transporta zaposlenih uporabljenih za prihodu na delo; sledil je sklop, ki je preverjal, 

kateri dejavniki vplivajo na izbiro vrste transporta; v naslednjem sklopu smo preverili, kateri 

pogoji pozitivno vplivajo na izbiro aktivnega transporta; sledil je sklop vprašanj, povezanih s 

stresom ob prihodu na delo, v zadnjem delu vprašalnika so sledila še demografska vprašanja. 

Anketni vprašalnik je vseboval zaprta, pol odprta in odprta vprašanja s področij transporta, 

zdravja in splošnega zadovoljstva. Stopnjo strinjanja/nestrinjanja s predlaganimi stališči smo 

merili z večstopenjsko Likertovo lestvico. 

S pomočjo opisne statistike smo predstavili osnovni pregled rezultatov raziskave: stopnje stresa 

ob prihodu na delo in uporabe aktivnega transporta. Vplive ter povezanost posameznih 

spremenljivk (tj. demografske spremenljivke, aktivni transport, stres) smo preverjali z 

bivariatno analizo, kjer smo za namene preverjanja zastavljenih hipotez uporabili naslednje 

teste: hi-kvadrat in t-test. Pri tem smo si pomagali s statističnim orodjem SPSS. 

1.4   Predvidene predpostavke in omejitve 

Raziskava je bila omejena na devet večjih slovenskih mest in na zaposlene na NIJZ-ju. Ker smo 

proučili navade zaposlenih le v eni organizaciji, pridobljenih rezultatov ne bomo mogli 
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posploševati na druge populacije, lahko pa bomo domnevali, da veljajo tudi za podobne 

organizacije in okolja. 

V omenjeni raziskavi nismo ugotavljali vseh vidikov stresa, ampak smo obravnavali samo en 

vidik stresa na delovnem mestu – stres kot posledica transporta na delo. Ta je lahko odraz drugih 

oblik stresa, ki v raziskavo ne bodo zajeti. Stres ob prihodu na delo bodo zaposleni ocenili sami 

glede na njihovo subjektivno oceno. Torej rezultati temeljijo na subjektivnem mnenju 

anketirancev. Prav tako nismo proučevali vseh vrst telesne dejavnosti, ampak smo se 

osredotočili le na aktivni transport. 

Predpostavili smo, da so pridobljeni odgovori anketirancev verodostojni in odražajo pravo 

stanje. 

1.5   Struktura magistrskega dela 

Uvod, teoretični del, empirični del in zaključek so štiri glavne enote magistrske naloge. V 

uvodnem delu so predstavljena teoretična izhodišča, opredeljen je raziskovalni problem. 

Zastavljeni so cilji raziskave in predstavljene so postavljene hipoteze ter raziskovalne metode, 

s katerimi smo potrdili oz. zavrnili hipoteze. 

Teoretični del magistrske naloge je razdeljen na tri podpoglavja. Obravnavana so teoretična 

izhodišča motivacije in stresa ter telesne dejavnosti in aktivnega transporta. Predstavljen je 

javni zavod, v katerem smo proučevali raziskovalni problem. V empiričnem delu naloge je 

natančno predstavljena opravljena raziskava o vplivu uporabe aktivnega transporta zaposlenih 

na NIJZ na stres ob prihodu na delovno mesto. Poglavje se zaključi s predstavitvijo rezultatov 

raziskave, njihovo interpretacijo ter končno potrditvijo oz. zavrnitvijo postavljenih hipotez. 

V zaključnem delu so povzeti sklepi ugotovitev raziskave, ki predstavljajo doprinos 

magistrskega dela k znanosti. Predstavljeni so predlogi za izboljšanje problematike stresa na 

delovnem mestu z uporabo aktivnega transporta in predlogi za nadaljnje raziskovanje. 
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2   TEORETIČNI DEL 

V teoretičnem delu naloge bomo predstavili osnovne pojme, ki jih bomo raziskovali v 

nadaljevanju. S pomočjo študije literature različnih avtorjev bomo navedli več opredelitev 

stresa, njegovo zgodovinsko ozadje, obravnavali bomo vloge posameznikov in delodajalcev v 

okviru zakonske ureditve pri spopadanju z njim in kakšni so njegovi finančni učinki. Prav tako 

bomo predstavili pomen telesne dejavnosti, pojasnili, kaj je aktivni transport, kakšne so njegove 

prednosti in slabosti. Obravnavali bomo transportne navade ljudi doma in po svetu ter 

predstavili nekaj ključnih rezultatov raziskav z obravnavanega področja. Predstavili bomo javni 

zavod, v katerem bomo proučevali raziskovalni problem. 

Današnja družba je izrazito potrošniško usmerjena, hiter tempo življenja ruši harmonijo 

posameznika, povzroča različne težave, ki lahko vodijo do težko ozdravljivih in kroničnih 

bolezni. Ko je življenjska dinamika prenaporna, se telo začne odzivati z znaki stresa (Povše 

2010, 80). 

Organizem se odzove na dražljaje iz okolja z obrambnim mehanizmom ali s prilagajanjem. 

Dražljaj, ki je premočan ali predolgo traja, negativno vpliva na človeško telo, privede lahko 

celo do bolezni. Dražljaji iz okolja nas spremljajo povsod in če se želimo izogniti negativnim 

vplivom na naše zdravje, moramo poznati strategije spopadanja s stresom. Starc (2008, 40) med 

svojimi priporočili, kako se spopasti s stresom, kot eno od učinkovitih strategij navaja izvajanje 

redne in zmerne telesne dejavnosti.  

Ena pomembnejših komponent zdravega življenjskega sloga je telesna dejavnost. Je pomemben 

del zdravega načina življenja vseh starostnih obdobij, saj ima velik vpliv na biološki, socialni 

in mentalni razvoj. 

»Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je telesna dejavnost kakršnokoli telesno 

gibanje, ki ga ustvarijo skeletne mišice in katerega posledica je poraba energije nad ravnjo 

mirovanja. Namenjena je izboljšanju telesne pripravljenosti in zdravja.« (NIJZ 2013) 

Predstavlja vsakdanje gibanje (delo na vrtu, nakupovanje, kolesarjenje na delo ...) in športne 

dejavnosti. Če je organizirana redno in je ustrezno intenzivna, pozitivno vpliva na človeški 

organizem (Kropej 2007, 4-6). 

Redna telesna dejavnost krepi imunski sistem organizma in izboljšuje psihično stanje 

posameznika (zmanjšuje stres in depresije, izboljšuje družabne spretnosti, samospoštovanje in 

samozavest). V kombinaciji z zdravo prehrano vpliva na telesno težo in znižuje delež debelosti, 

poleg tega zmanjšuje tudi možnosti za padce in poškodbe. Dokazano je, da se z redno in zmerno 

telesno dejavnostjo obvarujemo pred večino kroničnih nenalezljivih bolezni v odrasli dobi oz. 

se kronične nenalezljive bolezni pojavijo kasneje (NIJZ 2013). 
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Piramida telesne dejavnosti (slika 1) prikazuje priporočene deleže dejavnosti za zdrav 

življenjski slog. Najbolj zaželeno je vsakodnevno gibanje, da ljudje gibanje vključijo v 

vsakodnevna opravila in tako izberejo aktiven način življenja. 

 

 

Slika 1: Piramida telesne dejavnosti 

Vir: Maučec Zakotnik idr. 2015, 7. 

Aktivni transport predstavljajo hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, kombiniranega 

prevoza. Zaradi več gibanja, manj onesnaženega zraka in manj hrupa vpliva na boljše zdravje 

(Križman Miklavčič, Djomba in Backović Juričan 2015, 9). Ima mnogo koristi za zdravje, 

spodbudno vpliva na telesno in duševno počutje, med drugim krepi imunski sistem in zmanjšuje 

tveganje za večino kroničnih nenalezljivih bolezni. Na primer Mansfield idr. (2012, 47) 

ugotavljajo, da je uporaba javnega prevoza povezana z višjo ravnjo telesne dejavnosti in nižjo 

stopnjo debelosti. Če želimo vplivati na aktivni transport, je potrebno poznati dejavnike, ki 

vplivajo na izbor vrste transporta, in pogoje, ki omogočajo njegovo uporabo. 

2.1   Motivacija in stres na delovnem mestu 

Urejeno delovno okolje omogoča boljše zdravje zaposlenih in večjo motiviranost za delo. 

Delodajalci, ki spodbujajo kakovostne in zdrave delovne razmere, ki cenijo, podpirajo in 

omogočajo dobro zdravje, in ki si prizadevajo, da se delavci zavedajo pomena aktivne 

vključenosti v programe promocije zdravja na delovnem mestu, lahko pričakujejo: več 

zadovoljnih delavcev in več zadovoljnih strank. To pa vpliva na boljši ugled organizacije, višjo 

kakovost in boljše rezultate dela, večjo produktivnost, več kreativnosti in več inovacij v 

delovnem okolju, nižje stroške zaradi bolezni in bolniških odsotnosti, krajše bolniške 

odsotnosti, manj delovnih invalidnosti ter nižjo stopnjo fluktuacije med zaposlenimi (UKC 

Ljubljana 2014). 
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2.1.1   Kaj je stres? 

Kadar se pojavi grožnja, je stres naravna reakcija nanjo. Boj za preživetje in pri srečevanju z 

nevarnostjo sta v človekovi naravi. Kadar se grožnja pojavi, se mora človek odločiti za boj ali 

pobeg. Njegovo preživetje je bilo nekdaj odvisno od hitrosti reakcije in njegovih dejanj. Stresna 

reakcija je proces, v katerem se aktivira živčevje, aktivirajo se hormoni in tudi razum. V 

današnjem času so okoliščine sicer drugačne (boj za službo, stanovanje, izobrazbo …), saj  

večinoma ne gre za življenjsko ogrožujoče situacije, a pomen ostaja podoben. V današnjih 

stresnih okoliščinah imamo navadno čas za razmislek in reakcijo, v nasprotnem primeru 

nakopičena energija stresnih reakcij začne ogrožati naše zdravje, opozarja Janša (2013, 60–62). 

Nenehna izpostavljenost stresu moti počitek in spanje ter posledično negativno vpliva na 

obnovo možganov in celic celega telesa. V tem se novodobni stres razlikuje od stresa pred tisoč 

leti. Stres v današnjem času je v večinoma mentalni in psihosocialni in ne telesni stres kot včasih 

(Starc 2008, 39–40). 

Občutenje stresa v osnovi ni negativen pojav, saj gre za normalen in evolucijsko zelo 

pomemben odziv organizma na situacijo, ki ga ogroža. Kronična dolgotrajna izpostavljenost 

stresorjem brez ustrezne regeneracije ter učinkovite strategije za spoprijemanje s stresom je 

tista, ki povzroča veliko večino psiho-fizično-socialnih tegob (Arzenšek 2015, 16). S stresom 

se je potrebno spopasti, ne pa da se zanj ne zmenimo. Če je mogoče, se je treba znati tudi 

umakniti, na kar opozarja tudi Arzenšek (2015, 16): »Včasih si je težko priznati, da razmeram 

nismo kos in umik dojemamo kot vdajo ali osebni poraz. Pa vendar, koliko je smiselno vztrajati 

v situaciji, ko imamo občutek, da smo vsak dan v bojnem položaju 'boja ali bega', z nenehno 

povišanimi ravnmi adrenalina in kortizola?« 

Odziv organizma na stres je naravna telesna in duševna reakcija na dobre in slabe dogodke ter 

je lahko koristna za naše zdravje in varnost. Naše telo se odzove na stres s sproščanjem 

hormonov, povečanim srčnim utripom in dihanjem. Naši možgani dobijo več kisika, kar nam 

daje prednost pri odzivanju na dogodek. V kratkoročnem obdobju nam stres pomaga 

obvladovati težke situacije (Healthline Networks 2015). 

Skozi leta je bil stres različno definiran, v literaturi lahko zasledimo tudi več delitev stresa. 

Starc (2008, 16) je razdelil stres glede na vplive, ki jih ima na organizem, in glede na trajanje. 

Eustres je stres označil kot kratkoročno neintenzivno prilagajanje posameznika novim 

situacijam, ki posameznika navdaja z elanom, da se sooči s težavami, je bolj pripravljen za delo 

in spodbuja dinamičnost. Distres pa je bil označen kot stres, ki ima negativne učinke na zdravje. 

Distres je intenzivno odzivanje posameznika na dolgotrajne in ponavljajoče se nepredvidene 

situacije brez ustreznega premora in možnosti obnove organizma. Pospešuje staranje imunskih 

celic in ima škodljive učinke na možgane in telo. Glede na trajanje je stres razdelil na akutni in 

kronični stres. Akutni stres traja krajši čas in lahko blagodejno vpliva na naše delovanje. 

Obvaruje nas v hudi nevarnosti, saj se telo nenadno odzove na ogrožujoči dogodek. Kronični 
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stres je označil kot stres, ko reakcija na stresorje postane premočna, predolga in prepogosta. Ko 

se čedalje več ljudi kljub višji stopnji varnosti, zdravstvene oskrbe itd. sooča z nejasnimi in 

nepredvidljivimi situacijami, ko ne morejo obvladovati okolja in dogodkov, občutijo kronično 

tesnobo. 

Hans Selye je znan kot oče koncepta stresa in je bil med prvimi, ki je na področju medicine 

definiral stres in njegov vpliv na ljudi. Do odkritja je prišel po naključju, ko je ugotovil, da se 

tkivo poškoduje, ko se odziva na škodljive dražljaje. Najprej je pojav imenoval splošni 

prilagoditveni sidrom, čez približno deset let pa je vpeljal pojem stres (Golob, Lamut in 

Besednjak Valič 2015). 

Za ta sindrom so značilne tri faze: alarm, odpor in izčrpanost. Prva faza poteka tako, da se v 

telesu sproži notranji stresni sistem. Povzroči ga zunanji stresor. Posledice so lahko »fiziološke 

in kemijske reakcije, kot so na primer izločanje adrenalina, pospešeno dihanje, hitrejši srčni 

utrip in zvišan krvni tlak« (Treven 2005, 16). Človekove sposobnosti zunanji stresor zaznavajo 

kot izziv, kar nas motivira. Stresna reakcija je v tej fazi še prijetno stanje pripravljenosti. Če 

stresor ne neha delovati, nastopi druga faza, v kateri se organizem odzove na stres. Če stresor 

deluje dalj časa, se organizem ne uspe prilagajati in odpove, sledi tretja faza, izčrpanost. Ko 

nastopi tretja faza, se lahko cikel ponovi s prvo fazo, vendar obremeni nek drug organ 

organizma, v daljšem časovnem obdobju pa lahko povzroči celo smrt (Treven 2005, 16). 

Pomembna pa sta tudi psihološki in vedenjski vidik obravnave stresa. Pri psihološki obravnavi 

stresa so v ospredju »spremembe razpoloženja, negativna čustva in občutek nebogljenosti«. Pri 

vedenjskem vidiku pa so v ospredju »neposreden upor stresorjem ali poskus pridobitve 

informacij o stresorjih« (Treven 2005, 17–18). Za razumevanje stresa in oblikovanje uspešne 

strategije za njegovo premagovanje so pomembni vsi trije načini razumevanja stresa (Treven 

2005). 

Kobolt (1993, 10) imenuje tri vrste stresa, te so prikazane na sliki 2: optimalni stres, ta motivira 

človeka za delovno vnemo in čustveno moč, disfunkcionalni stres, pri katerem moramo 

ukrepati, v nasprotnem primeru je nevaren, saj lahko vpliva na človekovo vnemo, ter paralitični 

stres, zaradi katerega lahko pripelje do izgorevanja, pojavljajo se fiziološke in funkcionalne 

disfunkcije. 
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Slika 2: Vrste stresa 

Vir: Kobolt 1993, 29. 

2.1.2   Posledice prekomernega stresa na zdravje 

Stres lahko sprožijo pritiski vsakodnevnih obveznosti v zasebnem življenju. Negativni 

življenjski dogodki, kot so ločitev, smrt bližnjega, problemi v medsebojnih odnosih, lahko 

povzročijo stres in tudi telesno bolezen. Travmatični stres kot posledica vojne, katastrofe ali 

nasilja pa lahko obdrži naše telo v stresu precej dlje, kot je potrebno za preživetje. Moškrič 

(2014, 6) ugotavlja, da v takšnem stanju ljudje pogosto živijo nezdravo (nezadostna telesna 

dejavnost, nepravilno prehranjevanje, slabe razvade ...), kar še povečuje možnosti za nastanek 

stresa. Nezdrav način življenja nas potegne v spiralo še večjega negativnega kroničnega stresa 

in izpostavljenosti različnim boleznim. 

Stres načenja naše zdravje, čeprav se tega vedno ne zavedamo. Za nadležne glavobole, pogosto 

nespečnost ali znižanje delovne učinkovitosti na delovnem mestu krivimo različne bolezni, 

vendar pa je lahko vzrok za takšna občutja stres. Nezaželeni učinki stresa lahko vplivajo na 

naše telo, misli in občutke ter na naše obnašanje. Bolj natančno so prikazani v preglednici 1. 
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Preglednica 1: Učinki stresa 

Pogosti nezaželeni učinki stresa 

NA TELO NA RAZPOLOŽENJE NA OBNAŠANJE 

glavobol zaskrbljenost prekomerno hranjenje 

utrujenost nemir neješčnost 
bolečina v križu pomanjkanje motivacije ali osredotočenosti izbruhi jeze 

bolečine v prsnem košu razdražljivost ali jeza zloraba drog, alkohola 

napetost mišic in bolečine žalost in depresija prekomerno kajenje 

težave z želodcem občutek krivde socialna izolacija 

težave s spolnostjo pozabljivost   

težave s spanjem     

Vir: MFMER 2015. 

Sposobnost  prepoznavanja neželenih učinkov stresa nam daje prednost pri njihovem 

obvladovanju. Stres, ki ostane neodkrit, lahko prispeva k zdravstvenim težavam, kot so visok 

krvni tlak, bolezni srca, debelost in sladkorna bolezen (MFMER 2015). »Stres je povezan s 

šestimi glavnimi vzroki smrti: srčnimi boleznimi, rakom, pljučnimi boleznimi, nezgodami, 

cirozo jeter in samomorom,« navaja Janša (2013, 61). 

Da ljudje kakovostno živimo in delamo, potrebujemo zdravje. Vpliv nanj imajo zasebno in 

delovno okolje ter način življenja. Delo je lahko zdravju škodljivo, če poteka v nezdravih 

okoliščinah, če delavci za delo niso ustrezno usposobljeni oziroma če škodljivi vplivi dela na 

zdravje niso ustrezno preprečeni in če so odnosi med delavci in vodstvom ter predstavniki 

delavcev neustrezni. Čeprav delo zagotavlja veliko koristi, kot so prihodki, socialni kontakti, 

občutek koristnosti, ima lahko tudi negativne učinke na duševno zdravje, predvsem v obliki 

stresa (MDDSZ 2015).  

2.1.3   Stres na delovnem mestu 

Medtem ko je občutenje nekaj stresa tudi na delovnem mestu normalen pojav, pretiran stres 

lahko moti produktivnost in vpliva na fizično in čustveno zdravje. Nakopičen stres prisili 

zaposlene, da začnejo delovati pod optimalno ravnjo, kar se kaže tudi v nižji učinkovitosti 

organizacije. Predstavlja zelo resen problem, ki ga težko definiramo in nadzorujemo (Malgaj 

2012, 13–14). 

Zgodovinsko gledano je bil tipičen odziv delodajalcev na stres na delovnem mestu, da je za 

nastanek stresa kriva žrtev stresa, ne pa njegov vzrok. Čedalje bolj je postajalo jasno, da so 

delodajalci po zakonu dolžni zagotoviti, da zaposleni ne postanejo bolni na delovnem mestu. V 

njihovem dolgoročnem gospodarskem interesu je tudi skrb za preprečevanje stresa, saj pretiran 

stres vodi v manj učinkovito poslovanje organizacij (Michie 2002, 67). 
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Tehnološki razvoj in globalizacija terjata od zaposlenih, da v krajšem času opravijo več dela. 

Povečan obseg dela, visoki standardi, pričakovanja in zahteve delodajalcev, kratki roki za 

izpolnjevanje nalog, pomanjkljiva navodila, pomanjkanje informacij, ocenjevanje opravljenega 

dela, premalo priznavanja sposobnosti in mnenj, zasmehovanje zaradi dela, neustrezni odnosi 

sodelavcev ... so konstantni pritiski na zaposlene, ki povzročajo stres. Zahteve današnjih 

delovnih mest, na katere se delavci še niso uspeli prilagoditi, zaposlene izpostavljajo 

dolgotrajnemu stresu (Moškrič 2014, 1). Ob nastopu službe zaposleni pričakujejo določene 

standarde glede napredovanja, plačila, varnosti zaposlitve ter avtonomije. Če standardi ne 

dosegajo njihovih pričakovanj, lahko izgubijo zaupanje vase, v podjetje in je načeta njihova 

samozavest. Neuresničena pričakovanja so lahko potencialni izvori stresa (Nikolić 2007, 15). 

Škodljivi fizični, čustveni in vedenjski odziv, ki se zgodi, kadar obstaja konflikt med zahtevami 

delovnega mesta in občutenim obsegom kontrole nad delom, imenujemo stres na delovnem 

mestu. Na splošno lahko kombinacija visokih zahtev za delo in nizko občutene stopnje nadzora 

nad položajem privede do stresa. Stres na delovnem mestu ima lahko več izvorov, lahko pa je 

posledica enega samega dogodka. Kot pojasnjujejo v Kanadskem združenju za duševno 

zdravje, njegov vpliv občutita oba, tako delodajalec kot delavec. Strah pred zmanjševanjem 

števila delovnih mest, odpuščanjem zaradi negotovih gospodarskih razmer, povečane zahteve 

za nadurno delo zaradi kadrovskih krčenj delujejo kot negativni stresorji. Zaposleni, ki začnejo 

čutiti pritisk pri izvajanju svojega dela, se ujamejo v začarani krog povečevanja prizadevanja 

za zadovoljitev naraščajočih pričakovanj, a brez povečanja zadovoljstva pri delu. Neusmiljene 

zahteve po optimalnem delovanju terjajo svoj davek v nezadovoljstvu pri delu, fluktuaciji, 

zmanjšanju učinkovitosti, bolezni in celo smrti. Absentizem, bolezen, alkoholizem, slabe in 

nenadne odločitve, brezbrižnost in apatija, pomanjkanje motivacije ali ustvarjalnosti so vsi 

stranski proizvodi prekomernega stresa na delovnem mestu (CCOHS 2015). 

Spoprijemanje s stresom na delovnem mestu prispeva k večji učinkovitosti na delovnem mestu, 

zato bi moralo postati del organizacijsko-kadrovskih procesov. Stroške, povezane s 

poškodbami in boleznimi zaposlenih, bi lahko z usmerjanjem in izobraževanjem občutno 

znižali. Tudi zaposleni v organizacijah, kjer skrbijo za zdravje svojih zaposlenih, so bolj 

motivirani (Kavšek in Klemenčič 2009, 24). Stres je sicer odvisen od več dejavnikov. Stres na 

delovnem mestu pogosto sovpada s stresnimi dogodki v zasebnem življenju. Ne smemo ga 

proučevati samo na delovnem področju, ampak je potrebno upoštevati tudi dejavnike zasebnega 

življenja (Mohorič 2009, 19). 

Na Nacionalnem inštitutu za varnost in zdravje pri delu v ZDA so prišli do ugotovitev, da 40 

% ameriških delavcev označuje svoje delo kot zelo ali izredno stresno, 25 % jih vidi svoje delo 

kot stresor številka ena v svojem življenju, tri četrtine pa jih verjame, da se soočajo z več stresa 

na delovnem mestu kot generacija pred njimi (Bhui idr. 2012, 1). 

Privatizacija, prestrukturiranje in konkurenčni pritiski so v Sloveniji v začetku tega stoletja 

poslabšali gospodarski položaj in delovne razmere (Svetlik 2006), razmere pa so se zaradi 
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gospodarske krize še poslabšale. Glede na povprečje EU 27 delavci v Sloveniji, predvsem 

ženske, več delajo, so manj zadovoljni z delovnimi razmerami, so bolj negotovi glede 

zaposlitve, kljub bolezni so bolj prisotni na delovnem mestu in so manj odsotni z dela. Kar 78,9 

% anketirancev v Sloveniji je v službi pod stresom, več kot 40 % pa poroča o splošni utrujenosti 

(Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2012, 23–24). 

Skoraj polovica moških in 40 % žensk v Sloveniji je mnenja, da ima delo večinoma slab vpliv 

na njihovo zdravje, kar je razvidno iz preglednice 2. To je bistveno več slovenskih moških in 

skoraj dvakrat več žensk v primerjavi s povprečjem EU 27. Iz preglednice 3 je razvidno, da 15 

% slovenskih delavcev meni, da je vpliv dela na njihovo zdravje večinoma dober. Kar 

predstavlja dvakrat višjo številko kot povprečje EU 27. Da sta njihovo zdravje in varnost pri 

delu ogrožena, meni tretjina žensk in 40,6 % moških, medtem ko je delež bistveno višji od 

povprečja EU 27, kot je prikazano v preglednici 4. 

Preglednica 2: Večinoma slab vpliv dela na zdravje (%) 

 Slovenija Države EU 

ženske 40,0 22,0 
moški 48,4 27,4 
skupaj 44,5 25,0 

Vir: Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2012, 14. 

Preglednica 3: Večinoma dober vpliv dela na zdravje (%) 

 Slovenija Države EU 

ženske 16,0 7,3 
moški 14,1 7,7 
skupaj 15,0 7,3 

Vir: Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2012, 14. 

Preglednica 4: Zdravje in varnost ogrožena zaradi dela (%) 

 Slovenija Države EU 

ženske 33,2 18,8 
moški 40,6 28,7 
skupaj 37,2 24,2 

Vir: Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2012, 14. 

Na delovnem mestu  je stres zelo resna težava, zato Direktiva Sveta Evropske unije o uvajanju 

ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu iz leta 1998 določa 

osnovne paragrafe za zdravje in varnost pri delu ter odgovornost delodajalcev, da zaposleni pri 

delu niso ogroženi. Zaletel - Kragelj idr. (2004, 128–131) poudarjajo, da je potrebno stresu na 

delovnem mestu posvetiti veliko pozornosti, ga resno obravnavati, saj lahko privede do večjih 

motenj v produktivnosti, kreativnosti in konkurenčnosti. Do pojava stresa pride, ko so zahteve 

delovnega okolja večje od sposobnosti zaposlenih, da jih obvladujejo. Zaradi zmanjševanja 

stresa na delovnem mestu je podjetje lahko bolj uspešno, česar se delodajalci velikokrat ne 
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zavedajo. Stres na delovnem mestu se lahko prepreči, ukrepi za zmanjševanje stresa pa so lahko 

stroškovno zelo učinkoviti (Zaletel - Kragelj idr. 2004, 128–131). 

Spregledan stres – stres ob prihodu na delo 

Povezave med produktivnostjo na delovnem mestu in stresom se večinoma osredotočajo le na 

stres, ki nastane v samem delovnem okolju. Medtem pa Rissel idr. (2014, 50) poudarjajo, da je 

v raziskavah, ki proučujejo stres na delovnem mestu, produktivnost in absentizem, stres 

povezan s prihodom na delovno mesto kot prispevek k stresu na delovnem mestu velikokrat 

spregledan. Do neke mere je to povezano s percepcijo, da je izbira, kako bodo posamezniki 

prišli do delovnega mesta, njihova osebna odločitev, in da posameznikov osebni odnos in 

dojemanje prevoza vplivata na izbiro načina prevoza. Drug vidik opredeljuje prevoz na delo 

kot realnost za večino delovne sile. Za mnoge delavce oddaljenost delovnega mesta predstavlja 

neizbežno dejstvo in pomeni, da nimajo realne možnosti za hojo ali kolesarjenje. Javni prevoz 

tudi morda ni na voljo ali pa bi bistveno podaljšal čas prihoda na delo. To so le nekateri od 

razlogov, zakaj je stres, ki nastane kot posledica prihoda na delo, pogosto premalo priznan in 

prezrt (Frank 2000, 8). 

Prihod na delo vključuje veliko več kot le premagovanje razdalje med domom in delovnim 

mestom. Prihod na delo ni le dolgotrajno opravilo, temveč ustvarja tudi stroške, povzroča stres 

in posega v razmerja med delom in družino. Stutzer in Frey (2014, 341–343) ocenjujeta, da je 

prihod na delo dnevna dejavnost, ki ustvarja najnižjo raven pozitivnih učinkov na delo kot tudi 

relativno visoko stopnjo negativnih občutkov. Predstavlja perečo rutino vsakdanjika mnogih 

ljudi. Povezan je s številnimi okoljskimi stresorji, kot so hrup, gneča, onesnaženo okolje in 

vremenske razmere, ki povzročajo negativne čustvene in telesne reakcije. Reakcije niso odvisne 

samo od časa in razdalje prihoda na delo, ampak tudi od drugih dejavnikov, ki se prepletajo z 

zgoraj omenjenimi stresorji. Prihod na delo postane še bolj stresen, ko ljudje občutijo, da ne 

morejo vplivati na določene dejavnike, kot so na primer na prometni zastoji, ali ko so pod 

velikim časovnim pritiskom. 

Slika 3 prikazuje kratek pregled prevozov na delo v evropskih državah in v Združenih državah 

Amerike. Dnevne migracije so zelo razširjen pojav. Delavci za prihod na delo in odhod domov 

v teh državah porabijo med 29,2 minut na Portugalskem in 51,2 minut na dan na Madžarskem. 

Povprečni dnevni čas, porabljen za prihod in odhod z dela v državah članicah EU, je 37,5 minut. 

V Združenih državah Amerike potujejo na delo in nazaj v povprečju 48,8 minut. V Sloveniji 

porabimo za prihod na delo in odhod domov v povprečju 34,7 minut. 
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Slika 3: Povprečen dnevni čas prihoda in odhoda z dela v Evropi in ZDA 

Vir: Stutzer in Frey 2014, 342. 

Gottholmseder idr. (2009, 572) so analizirali vplive prihoda na delo na dojemanje stresa 

posameznika. Empirične ocene so pokazale, da različne situacije med potovanjem igrajo 

pomembno vlogo pri pojasnjevanju stresa ob prihodu: potovalni čas povečuje zaznano stopnjo 

stresa, predstavili so dokaze, da nadzor nad prihodom na delo vpliva na dojemanje stresa ter da 

občutek predvidljivosti prihoda na delo prispeva k pojasnjevanju stresa ob prihodu na delo. 

Potrdili so, da obstajajo razlike med občutenim stresom pri aktivnih in pasivnih načinih prihoda 

na delo. Z raziskavo so pokazali, da dejavniki prihoda na delo predstavljajo ključno vlogo pri 

pojasnjevanju stresa ob prihodu na delo, zato jih je potrebno upoštevati pri ugotavljanju stresa 

na delovnem mestu, ne glede na osebne značilnosti in značilnosti delovnega mesta. Podobno je 

potrebno stres, ki nastane ob prihodu na delo in z njim povezane zdravstvene težave, upoštevati 

pri analizi ekonomskih stroškov. 

Čas, namenjen prihodu na delo, je bil prepoznan kot ena najmanj zabavnih dejavnosti in kot 

izgubljeni čas. Stres, ki nastane ob prihodu na delo z avtomobilom, je tako povezan s povečanim 
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negativnim razpoloženjem ob prihodu na delo in domov. Zaradi nepredvidljivosti in občutka 

izgube nadzora se soočamo z nižjo stopnjo tolerance, smo bolj razdražljivi in občutljivi. 

Pomanjkanje neodvisnosti, socialna izolacija, jeza in frustracije, ki izhajajo iz prometnih 

okoliščin/težav, kot so zamude, gneča ... in jih občutijo vozači, lahko vplivajo na njihovo 

mišljenje, čustvovanje in vedenje. Tako so podvrženi pogostejšim obolevanjem, kar pa 

povečuje delovni absentizem. V današnjem tempu življenja, ko je čas ena izmed dragocenih 

dobrin, so slabo izrabljeni čas, nepredvidljivost in pomanjkanje nadzora ob prihodu na delo 

pereči dejavniki in posledično vplivajo tudi na delovno neučinkovitost ter na celovito 

življenjsko zadovoljstvo (Novaco in Gonzalez 2009, 185–186). 

Obstaja vedno več empiričnih podatkov za pozitiven odnos med aktivnim transportom in nižjo 

stopnjo stresa ter drugimi zdravstvenimi tveganji. Ohta idr. (2007, 48) so ugotovili, da je 

trajanje sprehoda do dela povezano z manjšim tveganjem, da podležemo stresu. Tudi osebe, ki 

se vozijo na delo ali uporabljajo javni prevoz, lahko pridobijo s sprehodom od parkirnega mesta 

oz. od tam, kjer zapuščajo svoje prevozno sredstvo, do pisarne. Ugotovili so, da je telesna 

dejavnost pri moških, ki je del aktivnega transporta, neodvisno povezana z boljšim duševnim 

zdravjem.  

Ugoden učinek telesne dejavnosti na področju duševnega zdravja pa ni bil očiten le pri moških, 

ampak tudi pri ženskah. Tudi raven telesne dejavnosti, ki je v povprečju pri ženskah nižja zaradi 

pomanjkanja časa (družinske obveznosti, skrb za otroke, gospodinjska opravila), je pozitivno 

povezana z njihovim duševnim zdravjem. Raziskava v Veliki Britaniji leta 2011 je pokazala, 

da prihod na delo z avtomobilom ustvari večji psihološki stres pri ženskah kot pri moških. 

Negativni stres je bil ugotovljen na najvišji stopnji pri ženskah s predšolskimi otroki, na 

najnižjih stopnjah pa pri moških z majhnimi otroki, samskih moških in ženskah brez otrok 

(Novaco in Gonzalez 2009, 181–182 in 193–194). Aktivno potovanje naj bi bilo povezano s 

pozitivnimi zdravstvenimi rezultati kljub možnostim povečanega stresa zaradi nevarnosti 

poškodb. Ti pozitivni zdravstveni rezultati so v bistvu funkcija koristi telesne dejavnosti. Prav 

tako so rezultati japonske študije potrdili, da je boljše duševno zdravje pomembno povezano s 

hojo in kolesarjenjem na delo (de Hartog idr. 2010, 4739–4742). 

Trenutno ni na voljo veliko literature o s stresom povezanimi različnimi načini prihoda na 

delovno mesto, a je slednja v porastu. Ugotovitve o povezavi med aktivnim načinom potovanja 

na delo in nižjo stopnjo stresa ob prihodu na delo lahko pomembno vplivajo na javno zdravje. 

Če bo ta odnos potrjen z obsežnejšimi študijami, bo ustvaril nadaljnjo podporo politikam, ki se 

zavzemajo za bolj zdravo prebivalstvo, za bolj zdrave zaposlene in dodeljevanju sredstev za 

aktivne migracije (Rissel idr. 2014, 50 in 52). 
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2.1.4   Ekonomski učinki stresa 

Stres je pogosto obravnavana tema raziskav na različnih področjih, čedalje bolj pa postaja tudi 

ekonomski problem (Wright idr. 2015; Gottholmseder idr. 2009, 559; Shields 2006; Michie 

2002; Morgan idr. 2001). V ZDA ocenjujejo, da na leto stres predstavlja več kot 150 milijard 

dolarjev izgube v gospodarstvu. V Veliki Britaniji 60 % bolniških odsotnosti povezujejo s 

stresom oz. z njegovimi posledicami. Stroški, ki v organizaciji nastanejo zaradi stresa, niso 

vezani samo na odsotnost zaposlenih. Zaposleni, ki občutijo stres na delovnem mestu, delajo 

manj kvalitetno in pogosteje delajo napake (Meško 2011, 26–27). Po podatkih Mednarodne 

delovne organizacije so v EU stroški zaradi težav z duševnim zdravjem ocenjeni na 3 do 4 % 

bruto domačega proizvoda (BDP-ja) oziroma 265 bilijona €, del vzrokov za to pa predstavlja 

stres (Gabriel in Liimatainen 2000, 5). Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je leta 

2002 stroške stresa na delovnem mestu v državah članicah ocenila na okoli 20 milijard evrov 

na leto in na od 50 do 60 % izgubljenih delovnih dni (EU-OSHA 2014). 

Cox, Griffiths in Rial González (2000, 27–29) ugotavljajo, da je za več kot polovico bolniških 

dni posredno ali neposredno kriv stres. Organizacijski stroški, ki so posledica stresa, se kažejo 

posredno v dražji delovni sili preko slabše delovne učinkovitosti zaradi slabše motiviranosti 

delavcev in neposredno preko absentizma. Stres, depresija ali anksioznost predstavljajo 46 % 

izgubljenih dni zaradi bolezni in so največji samostojni vzrok vseh odsotnosti zaradi bolezni, 

ki so povezane z delom (Bhui idr. 2012, 2). Goetzel idr. (1998, 852) ugotavljajo, da so stroški 

za zdravstveno varstvo pri zaposlenih, ki občutijo močan stres, višji za kar 46 %. 

Di Martino in Musri (2001, 11) sta prišla do ugotovitve, da stres na organizacijskem nivoju 

lahko zaznamo po naslednjih znakih: nižja delovna učinkovitost, slabša kakovost izdelkov in 

storitev, večje število napak in delovnih nesreč, slabši medsebojni odnosi in komunikacija, nižja 

motivacija, višja raven absentizma, višja fluktuacija zaposlenih, manjši občutek pripadnosti 

podjetju, kar se pokaže v neupoštevanju delovnih procesov, delavci zamujajo na delo in ne 

spoštujejo delodajalčeve lastnine. 

Stroški, ki v organizaciji nastajajo kot posledica stresa, so naslednji: stroški odsotnosti zaradi 

bolezni, ki se pojavijo zaradi s stresom povezanih bolezni in poškodb; stroški odškodnin 

zaposlenih, katerim se je zaradi stresa na delovnem mestu poslabšalo zdravje ali se jim je 

znižala kvaliteta življenja; stroški, ki so nastali kot izguba ugleda in izpada dobička zaradi 

primerov delovnih nesreč, šikaniranj, nadlegovanj in diskriminacije; stroški za organizacijo in 

management, ki so nastali zaradi pritožb o doživljanju stresa ter ukrepanje za njegovo 

zmanjšanje; stroški, ki so se pojavili, ko so zaposleni ugotovili, da se je pri sodelavcih pojavil 

stres in se je zaradi tega poslabšalo njihovo zdravstveno stanje, pojavi se zaskrbljenost in 

zmanjšanje motivacije (Pettinger 2002, 2).  

Točne višine stroškov, ki nastanejo kot posledica stresa, in njihove opredelitve ne moremo 

določiti. V večini primerov raziskav in analiz gre tako za ocene in predvidene višine stroškov. 
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To je razlog, da ne operiramo z natančnimi in realnimi podatki, obenem pa pridobljenih 

podatkov ni mogoče zanesljivo primerjati med organizacijami, kaj šele med državami (Malgaj 

2012, 13). Bhui idr. (2012, 18–19) pa ugotavljajo, da so potrebne tudi standardizirane metode 

za merjenje prezentizma, ko so zaposleni prisotni na delovnem mestu, vendar se počutijo slabo, 

so preveč bolni ali so izpostavljeni stresorjem, da bi delovali v svoji polni učinkovitosti. 

Škodljive posledice prezentizma (znižanje delovne produktivnosti, izguba efektivnega 

delovnega časa) so vidne posredno v daljšem časovnem obdobju, zato se organizacije prepozno 

in premalo odločno odzivajo nanj (Kralj idr. 2011, 14–15). 

Vzroke in posledice ter stroške, ki jih prinašajo stres, preobremenjenost in izgorevanje 

zaposlenih, je v primerjavi s telesnimi boleznimi precej težko opredeliti in medsebojno 

primerjati. Primerjamo jih lahko preko absentizma kot posledico, ki nastane zaradi telesnih 

bolezni, in absentizma, ki je posledica slabega duševnega počutja (NIJZ 2015). 

Pomembno je omeniti, da nekatere raziskave kažejo tudi na pozitivne učinke stresa na zdravje 

in na gospodarstvo. Dr. Dhabhar (2014, 193–194), specializiran za preučevanje učinkov stresa 

na imunski sistem in zdravje, se ukvarja z razvojem praktičnih in trajnostnih ukrepov za 

zmanjšanje "slabega" stresa in povečanje "dobrega" stresa z namenom spodbujanja zdravja in 

zdravljenja. Pojasnjuje, da kratkoročni stres krepi imunsko obrambo telesa in predstavlja eno 

izmed temeljnih, vendar premalo cenjenih sposobnosti naravnega preživetja. Predstavlja 

fiziološki zaščitni odziv telesa na stres, ko pripravlja organizem za spopadanje z izzivi, 

izboljšuje prilagajanje novim situacijam. Zaposleni, ki občutijo akutni stres, lahko izboljšujejo 

tako osebno počutje kot blaginjo delodajalca. 

2.1.5   Področja spoprijemanja s stresom 

Največ aktivno zaposlenih nadpovprečno ogrožajo stresorji, zato so ukrepi na delovnem mestu 

zelo pomembni. Za čim bolj učinkovito spoprijemanje s stresom ga je dobro dojemati kot izziv 

in ne kot breme. Posameznik je tisti, ki bo odločil, kako se bo s stresom spoprijemal, veliko pa 

je odvisno tudi od okolja, v katerem posameznik živi in deluje (Zaletel - Kragelj idr. 2004, 110). 

Stres je naš vsakdanji spremljevalec. Vsak doživlja stres in ni se mu možno popolnoma izogniti, 

ga pa lahko z ustreznimi tehnikami zmanjšamo oziroma skrbimo, da ne preide v kroničen 

dolgotrajni stres. Posameznikova dejanja in dojemanja ter značilnosti delovnega okolja ga 

izzovejo in vzdržujejo. Odgovornost stresa na delovnem mestu nosita oba, tako delodajalec kot 

delavec (Bhui idr. 2012, 2–3). 

Marine idr. (2006) opisujejo kategorije ukrepov stresa, ki nagovarjajo tako posameznika kot 

organizacije in določajo ukrepe na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Ukrepi posameznika 

vključujejo usposabljanje za boljšo osveščenost o stresu in kognitivno vedenjsko terapijo za 

psihološki stres. Organizacijski ukrepi so tisti, ki vplivajo na celotne populacije ali skupine ljudi 

in vključujejo prilagoditve na delovnem mestu ali pristope za preprečevanje konfliktov v 
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določeni organizaciji. Nekateri ukrepi so usmerjeni tako v posameznika in organizacijo, npr. 

politike zagotavljanja boljšega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Ukrepi 

posameznikov kažejo večje učinke v primerjavi z organizacijskimi ukrepi ali združenimi. 

Prednosti so vidne predvsem na individualni ravni, nekatere študije pa so potrdile tudi 

organizacijske koristi. Majhno izboljšanje statistike bolniške odsotnosti bi prineslo znatne 

koristi za poslovno vitalnost in uspešnost. Edini organizacijski ukrepi, ki so pokazali 

prepričljive učinke na absentizem, so bili programi telesne dejavnosti.  

Vedno več zanimanja je namenjenega promociji zdravja na delovnem mestu. Tudi Bhui idr. 

(2012, 19) ugotavljajo, da so pri organizacijskih ukrepih najbolj učinkoviti programi telesne 

vadbe. Na individualni ravni pa so najboljši rezultati doseženi s spodbujanjem posameznikov, 

da prevzamejo odgovornost za svoje zdravje in z njim povezana tveganja ter odločitve glede 

dobrega počutja, usklajevanja družinskega in poklicnega življenja ... Kognitivno vedenjska 

terapija se je izkazala kot najbolj učinkovit ukrep pri posameznikih. Gre za obetavne ukrepe, ki 

zahtevajo od delovne sile, da ohranja zdrav način življenja na splošno in ne samo na delovnem 

mestu. Ukrepi pa morajo biti razviti, da lahko zagotovimo dosledne in močnejše učinke na 

rezultate organizacij, kot so absentizem. Ukrepi za spoprijemanje s stresom so bolj natančno 

prikazani v spodnji preglednici (preglednica 5). 

Preglednica 5: Model za kategorizacijo ukrepov za spoprijemanje s stresom 

Področje Primarna 

preventiva 
Sekundarna 

preventiva 
Terciarna 

preventiva 
Rezultati ukrepov 

Organizacija Izboljševanje 
vsebine dela, 

program telesne 

dejavnosti, razvoj 

kariere 

Izboljšanje 
komunikacije, 

odločanja, 
upravljanja 

konfliktov 

Poklicna 

rehabilitacija in 

pomoč pri iskanju 
nove zaposlitve 

Produktivnost, 

prihodki, 

absentizem in 

finančne terjatve 

Posameznik in  

vključevanje 
organizacije 

Upravljanje s 

časom, 
izboljšanje 
medosebnih 

odnosov, 

uravnavanje dela 

in doma 

Medsebojne 

podporne 

skupine, trening, 

načrtovanje 
kariere 

Programi pomoči 
pri 

posttravmatskem 

stresu in 

skupinska 

psihoterapija 

Delovni stresorji, 

kot so zahteve, 

kontrola, 

podpora, 

nejasnosti, 

odnosi, 

spremembe, 

izgorelost 
Posameznik Zdravniški 

pregled in 

didaktično 
spoprijemanje s 

stresom 

Kognitivne 

vedenjske tehnike 

in sprostitev 

Rehabilitacija po 

bolniškem 
dopustu, 

upravljanje 

invalidnosti in 

individualna 

psihoterapija 

Razpoloženjska 
stanja, 

psihosomatske 

pritožbe, 
subjektivno 

izkušen stres, 
fiziološki 
parametri, motnje 

spanja in vedenja 

Vir: Bhui idr. 2012, 2. 
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Odgovornost delodajalca 

Zaletel - Kragelj idr. (2004, 128–131) ugotavljajo, da morajo delodajalci poskušati preprečiti 

stres v delovnem okolju. Dolžni so oceniti tveganja za stres, tako da ugotovijo, kateri so tisti 

pritiski na določenem delovnem mestu, zaradi katerih bi delavci lahko bili pod stresom. 

Ugotoviti morajo, koga bo določen pritisk lahko prizadel in sprejemati ustrezne ukrepe za 

preprečitev škode. 

Raziskava, ki je bila opravljena med slovenskimi direktorji leta 2005, potrjuje, da se direktorji 

relativno dobro zavedajo pomena zdravja in sovplivov zdravja in dela, vendar pa se 

problematiki ne posveča dovolj pozornosti, se ne obravnava redno ali pogosto, temveč po 

potrebi ali celo samo ob pripravi izjave o varnosti z oceno tveganja. Bolj dojemljive in 

občutljive za problematiko zdravja so se pokazale direktorice in pa mala podjetja, ki so bolj 

ranljiva v primeru bolezni (Stergar in Urdih Lazar 2005, 2). 

Na posameznikovo učinkovitost pri delu, na njegovo telesno zdravje in duševno počutje 

vplivajo različni psihosocialni dejavniki v delovnem okolju (Moškrič 2014, 9). Konec leta 2011 

je v veljavo stopil nov ZVZD-1. Promocija zdravja in obvladovanje psihosocialnih tveganj v 

delovnem okolju sta bolj natančno opredeljena, delodajalec pa bolj jasno zavezan k 

uresničevanju ukrepov za zdravo in varno delovno okolje. Delodajalec ni dolžan samo 

načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, ampak mora za promocijo zdravja 

zagotoviti potrebna sredstva ter spremljati njeno izvajanje (ZVZD-1, Ur. l. RS št. 43/11). 

»Nameni promocije zdravja na delovnem mestu so spodbujanje zdravega življenjskega sloga 

(izboljšanje prehranjevalnih navad, promoviranje telesne dejavnosti, opustitev kajenja), 

zmanjšanje stresa na delovnem mestu, boljši medsebojni odnosi, boljša komunikacija na 

delovnem mestu, krepitev in varovanje duševnega zdravja in boljšega počutja, povečanje 

zadovoljstva zaposlenih, ustvarjanje zadovoljnih delovnih mest ...«, saj zdravi in zadovoljni 

zaposleni ustvarjajo večjo dodano vrednost organizacije, so bolj učinkoviti pri opravljanju 

svojega dela, ustvarjalnejši in manj odsotni zaradi bolezni (MZ RS 2015, 3).  

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je pripravilo smernice za promocijo zdravja na 

delovnem mestu, ki delodajalca usmerjajo pri izvajanju zakona, pri tem pa podajajo temeljna 

načela za načrtovanje. Predvideni ukrepi ne vključujejo le delodajalcev, pač pa tudi zaposlene, 

ki jih zavezujejo k prevzemanju odgovornosti za svoje zdravje s promoviranjem telesne 

dejavnosti. Bhui (2012, 19) dokazuje, da je spodbujanje telesne dejavnosti v organizaciji 

uspešno, saj kot organizacijski ukrep zmanjšuje absentizem. Kot predlog managerjem, kako 

obvladati stres, kateremu se ne morejo izogniti, tudi Arzenšek (2015, 17) priporoča več zmerne 

telesne dejavnosti. 

Raziskave so potrdile, da gre promocija zdravja na delovnem mestu v pravo smer, saj se je 

odsotnost z dela med tistimi, ki so se udeležili programov promocije zdravja, zmanjšala za 12 

% do 36 %. Ko primerjamo vložek v programe promocije zdravja na delovnem mestu in koliko 
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je bilo prihranjenega zaradi manjše odsotnosti z dela, je sprememba od 1 proti 2,5 do 1 proti 

10,1. Lahko rečemo, da je smiselno vlagati v zdravje zaposlenih, saj so raziskave pokazale, da 

z vsakim evrom, ki ga vložimo v zdravje,  prihranimo med 2,50 in 10,00 evrov (UKC Ljubljana 

2014). 

Odgovornost posameznika 

Z zakonodajo niso urejene le dolžnosti za zagotavljanje ustreznih zdravstvenih, varnostnih in 

drugih pogojev na delovnem mestu delodajalcev, temveč Zakon o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Ur. l. RS št. 72/06 do 95/14) v 2. členu določa tudi 

dolžnosti delojemalcev. Omenjeni zakon posamezniku daje pravico in dolžnost do zdravja in 

zdravstvenega varstva, hkrati pa prepoveduje ogrožanje zdravja ostalih ljudi in lastnega zdravja. 

ZVZD-1 v 12. členu vsakemu posamezniku nalaga spoštovanje in izvedbo ukrepov za 

zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Delavec mora delo opravljati na način, da varuje 

življenje in zdravje sebe in svoje okolice. Prav tako v 49. členu navaja, da ima delavec pravico 

do predlogov in pripomb glede ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu. 

Da bi se s stresom čimbolj učinkovito spopadli, je potrebno pridobiti spretnost, s katero 

posameznik drži negotovo ravnovesje v območju normalnega stresa, in poskuša čim manjkrat 

preiti v območje škodljivega stresa. Če je posameznikov izhodiščni položaj v območju 

prijaznega stresa, bo poskušal v tem območju obstati (Looker in Gregson 1993, 109–115). Pri 

spoprijemanju s stresom je pomembna osebnostna čvrstost, da ko pride stresni dražljaj, ne 

preidemo venomer v škodljivi cikel mišljenja, čustvovanja in vedenja, povezanega s škodljivim 

stresom. Najbolj pomembna je rezilientnost, da stres prepoznamo, se ga zavedamo, a čim 

večkrat ne reagiramo na za nas običajen, škodljiv način. 

Spoprijemanje s stresom izboljša ne samo fizično in duševno zdravje, temveč ustvari tudi 

spremembe med uspešnim in neuspešnim posameznikom. Posameznik, ki je bolj uspešen v 

spoprijemanju s stresom, vpliva na okolico bolj pozitivno, nanj pa bo stres drugih ljudi vplival 

manj negativno. Tako je od stresa odvisna tudi kakovost medsebojnega sodelovanja. Prav tako 

je delovno okolje prostor, kjer posameznik vsega ne more nadzorovati. Velikokrat se stres 

občuti, ko se delavec znajde v težkem položaju in se počuti nemočnega. Pri iskanju načinov za 

spoprijemanje s stresom na delovnem mestu je pomembno, da se delavec osredotoči na eno 

stvar, ki je vedno v okviru njegovega nadzora: na samega sebe (Helpguide b. l.). 

Vsak posameznik mora zase najti najprimernejšo tehniko za spoprijemanje s stresom. Skrbeti 

mora za dobro osebno mnenje, se zavedati negativnih misli, se znati na njih učinkovito odzvati 

in jih zamenjati s pozitivnimi. Za zmanjšanje stresa je potrebno med obilico službenih in 

zasebnih opravil postaviti prioritete, skrbeti za nadzor nad časom in voditi seznam opravil. 

Posebno pozornost je potrebno nameniti zdravemu načinu življenja z veliko gibanja, humorjem 

in smehom (Moškrič 2014, 9). 
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Zanemariti ne smemo čustev, ki pravzaprav sprožijo stresni odziv. Brez stresnega odziva se 

lahko znajdemo v nevarnosti. Če se ne zavedamo grožnje, se nevarni situaciji ne bomo 

prilagodili in se nanjo tudi ne bomo odzvali. »Kdor razume naravo stresa, lahko skrbi za svoje 

dobro počutje in poskrbi, da stres nanj ne bo negativno vplival. Z redno vadbo se celo lahko 

naučite spremeniti stres v svojega zaveznika in iz njega črpate vitalnost,« pravi Youngs (2001, 

17). 

2.2   Telesna dejavnost in aktivni transport 

Telesna dejavnost ni samo šport in organizirana rekreacija z razlogom ohraniti zdravo telo in 

duha. Možnosti za telesno dejavnost obstajajo povsod, kjer ljudje živimo in delamo. Lahko jo 

uporabimo pri vsakodnevnih neizbežnih opravilih, kot so na primer pot v službo in iz nje, 

srečanje s prijatelji, nakupovanje (Rissel idr. 2014, 52). 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO 2015) ocenjuje, da 60–80% celotne populacije ne 

dosega priporočljivih vrednosti dnevne telesne dejavnosti ter da je več kot 80 % mladostnikov 

svetovnega prebivalstva premalo telesno aktivnih. Ljudje še vedno pogosto prezrejo aktivni 

način transporta kot eno izmed oblik telesne dejavnosti, če imajo na voljo avtomobil. Ravno tu 

vidimo veliko priložnost za doseganje ciljev raziskave – spodbujanje aktivnega transporta in 

njegovo uresničevanje. 

Da bi spodbudili in ohranili zdrav način življenja pri odraslih (18–65 let), Svetovna zdravstvena 

organizacija priporoča 30 minut zmerno intenzivne vadbe na dan ali trikrat tedensko 20 minut 

močno intenzivne vadbe. Telesno dejavnost lahko razdelimo tudi na krajše enote, dolge vsaj 10 

minut. Mladi naj bi namenili telesni dejavnosti vsaj 60 minut dnevno. Priporočeno dnevno 

količino telesne dejavnosti lahko dosežemo že z aktivnim potovanjem na delovno mesto in 

domov, če razdalja to omogoča oz. vsaj del poti, če je razdalja prevelika (WHO b. l.). 

Downs-Thompsonov paradoks (imenovan po Anthonyju Downsu in Johnu Michaelu 

Thomsonu) navaja, da je hitrost avtomobilskega prometa na cestnem omrežju določena s 

povprečno hitrostjo enakovrednih potovanj, opravljenih s sredstvi javnega prevoza. »Prosimo 

za minuto molka za vse tiste, ki so žrtev prometne gneče in morajo čakati v koloni ali na prosto 

parkirno mesto, da se bodo lahko pripeljali do telovadnice in kako uro poganjali sobno kolo.« 

Paradoks se kaže v tem, da izboljšave v cestnem omrežju ne izboljšajo prometnih zastojev, pač 

pa jih lahko poslabšajo. Če se vlaga manj sredstev v razvoj sistema javnega prevoza, to vpliva 

na manj prijeten javni prevoz in na še večjo obremenitev cestnega prometa z avtomobili 

(Wikipedia 2015). 
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2.2.1   Opredelitev aktivnega in neaktivnega transporta 

Vsakdo je na nek način posredno ali neposredno vključen v transport. Njegova razpoložljivost 

in dostopnost narekujeta, kako, kje in kdaj bomo potovali. Izbor načina transporta vpliva na več 

vidikov našega življenja, vključno z našim delom, prostim časom in zdravjem. Transport 

predstavlja pomembno socialno in okoljsko vprašanje po vsem svetu (Kingham, Dickinson in 

Copsay 2001, 151). 

Rissel idr. (2014, 51) opredeljujejo aktivni transport kot vse oblike transporta, kjer je uporabljen 

človeški pogon (hoja, kolesarjenje, vožnja s skirojem ...). Lahko ga izvajamo tudi v kombinaciji 

z javnimi prevoznimi sredstvi, saj se predvideva, da vsi prevozi z javnimi sredstvi vključujejo 

del poti, pri kateri je potreben aktivni transport. 

Aktivni transport je transport, ki je prijazen do okolja in narave. Ohranja fosilna goriva, 

zmanjšuje škodljive izpuste v ozračje, zmanjšuje hrup in gnečo na cestah. Omogoča druženje 

in nudi socialne stike, ki jih v današnjem času primanjkuje. Prav tako pa ponuja možnost za 

vsakodnevno gibanje in prispeva k bolj zdravemu življenjskemu slogu (PHAC 2014). 

Pasivni transport se razlikuje od aktivnega po tem, da zanj ne potrebujemo porabe človeške 

energije. 

Transportne navade ljudi po svetu 

V letih pred gospodarsko krizo je bilo opaziti velik porast ravni lastništva avtomobilov. V 15 

državah članicah EU se je število avtomobilov na 1000 ljudi povečalo s 184 v letu 1970 na 451 

v letu 1997. Povprečna stopnja lastništva avtomobilov v EU-27 je bila v letu 2006 466 

avtomobilov (Eurostat 2010). 

Dostop do avtomobila je po mnenju mnogih nujna dobrina današnjega časa, tudi med tistimi, 

ki še ne morejo voziti. Raziskava med mladimi od 14 do 16 let je pokazala, da je za kar 61 % 

vprašanih avtomobil bistvenega pomena za njihovo življenje (Kingham, Dickinson in Copsay 

2001, 151). Ob prvem nakupu avtomobil zgleda kot luksuzna dobrina, vendar ko ga enkrat 

posedujemo, odvisnost od avtomobila obstaja, imetje spodbuja spremembe v obnašanju in 

vpliva na spremembe transportnih navad (Goodwin 2012). 

Slika 4 prikazuje delež potniškega prometa z osebnimi avtomobili, avtobusi, železnico, tramvaji 

in podzemno železnico, realiziran v letu 2006 v EU-27. Uporaba osebnega avtomobila 

predstavljala 82 % potniškega prometa v EU-27, sledi uporaba javnega potniškega prometa: 

uporaba avtobusov z 9 %, železnic s 7 % in tramvajev ter metroja z 2 %. Prevoz z osebnimi 

avtomobili prevladuje v vseh državah članicah EU. Za druge načine transporta je situacija bolj 

raznolika. V Bolgariji, na Madžarskem in Slovaškem so imeli leta 2006 več kot 20 % prevoza 

potnikov z avtobusi. Železniški promet je imel največji delež na Madžarskem, kjer predstavlja 
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12 % potniškega prometa, sledijo Danska, Francija in Avstrija. Češka je imela z 8 % največji 

delež pri uporabi tramvajev in podzemnih železnic (Noreland 2009, 5). 

 

 

Slika 4: Potniški promet v EU-27 po vrsti prevoza v letu 2006 v km 

Vir: Noreland 2009, 5. 

Razvoj potniškega prometa z osebnimi avtomobili, avtobusi, železnico, tramvaji in podzemno 

železnico v obdobju od leta 2000 do leta 2006 v EU-27 prikazuje slika 5. Število prepeljanih 

potnikov glede na vrsto prevoza se precej razlikuje. Tudi če je delež potniškega prometa s 

tramvajem in podzemno železnico majhen, je bila njuna 9% rast v obdobju od leta 2000 do leta 

2006 najvišja. Sledila je rast uporabe osebnih vozil s povečanjem za 7 %. Po upadu uporabe 

železniškega prometa v letih 2001–2003 je ta narasla do leta 2006 in dosegla 4% skupno 

povečanje uporabe v obdobju od leta 2000 do leta 2006. V istem obdobju je uporaba 

avtobusnega prometa narasla za 2 % (Noreland 2009, 5). 
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Slika 5: Razvoj potniškega prometa v EU-27 po železnici in cesti v km (2000 = 100) 

Vir: Noreland 2009, 5. 

Edwards in Tsouros (2007, 12) opisujeta pereče dejstvo, da je mnogo potovanj z avtomobili v 

Evropi opravljenih na krajših razdaljah. Več kot 30 % avtomobilskih voženj v Evropi 

predstavljajo razdalje, krajše od 3 km, in 50 % voženj predstavljajo razdalje, krajše od 5 km. 

Tako zaključujeta, da je možnosti za preklop z avtomobilskih voženj k hoji in kolesarjenju 

veliko, saj je mogoče takšne kratke razdalje premagati s kolesom v 15 do 20 minutah ali v 30 

do 50 minutah živahne hoje. 

Goodwin (2012) izpostavlja, da so trendi uporabe transporta v zadnjih letih pod vplivom 

svetovnih gospodarskih težav, vendar se za nekatere od možnih sprememb v trendu zdi, da 

gredo deset, dvajset let nazaj ali še dlje. V številnih razvitih gospodarstvih je uporaba 

avtomobilov na prebivalca in včasih celotnega avtomobilskega prometa pokazala nizko rast. V 

nekaterih državah (zlasti v mestih) se je zmanjšala.  

Transportne navade ljudi v Sloveniji 

Djomba idr. so leta 2008 ugotovili, da prebivalci slovenskih mest za pot do delovnega mesta še 

vedno pretežno uporabljajo motorno vozilo (Preglednica 6). Podatki so bili zbrani v raziskavi 

Z zdravjem povezan vedenjski slog leta 2008 med 15.963 prebivalci v starosti 25–74 let. 

Raziskava je med drugim pokazala tudi, da je pešačenje bolj pogosto kot kolesarjenje, oba 

načina transporta pa s starostjo naraščata. Sklepali bi lahko, da se ozaveščenost o pomenu 

telesne dejavnosti ter skrb za zdravje s starostjo povečujeta  (Djomba idr. 2010, 50). Pomembna 

je ugotovitev Tin Tin idr. (2009, 4), ki so proučevali regionalne in individualne razlike v 

kolesarjenju ter hoji na delo v Novi Zelandiji v obdobju 15 let (1991–2006), in ugotovili, da je 
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razširjenost kolesarjenja ob prihodu na delo negativno povezana s povprečno razdaljo od doma 

do službe in je v pozitivni korelaciji s povprečnim številom sončnih ur, medtem ko je 

razširjenost hoje v negativni korelaciji s povprečno temperaturo zraka. 

Preglednica 6: Posluževanje aktivnega transporta v odvisnosti od razdalje do 

delovnega mesta 

  % anketirancev 
 

  

 uporablja javna 

prevozna 

sredstva 
 

uporablja 

motorno vozilo 
pešači kolesari 

 

do 0,5 km 
 

19,9 1,9 73,1 3,8 

0,5–2 km 
 

5,1 40,8 
 

37,2 
 

16,6 
 

2–10 km 
 

15,6 65,3 6,4 12,8 

več od 10 km 
 

13,6 85,0 0,0             1,4 

Vir: Djomba, Fras in Zaletel - Kragelj 2010, 33. 

Zaskrbljujoč je podatek o kratkih razdaljah, ki so jih anketiranci opravili z motornim vozilom. 

Razdalje, ki so lahko s kolesom prevožene v 15–20 minutah ali prepešačene v 30–50 minutah, 

namreč lahko pomembno prispevajo k zagotavljanju potrebne količine dnevne telesne 

dejavnosti. Avtorji ugotavljajo veliko potrebo po promociji aktivnega transporta ter 

medsektorskem sodelovanju (Djomba, Fras in Zaletel - Kragelj 2010, 33). 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS b. l.b) je bilo v Sloveniji leta 2015 

z avtobusi in vlaki prepeljanih več potnikov kot pred enim letom. Avtobusi v javnem linijskem 

prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so novembra 2015 prepeljali skoraj 2,9 milijona 

potnikov, kar je 4 % več kot leto prej, avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu pa 

približno 4,6 milijona potnikov, kar je 5 % več kot leta 2014. Po železnici je bilo od julija do 

septembra 2015 prepeljanih okoli 3,5 milijona potnikov, 5 % več kot v istem obdobju leta 

2014. Viden je trend naraščanja uporabe javnega potniškega prometa. Istočasno pa nam podatki 

kažejo, da narašča tudi delež osebnih avtomobilov. Novembra leta 2015 je bilo namreč prvič 

registriranih 8.390 cestnih motornih vozil, kar je 18 % več kot leto prej. 

Rezultati raziskav CINDI kažejo, da se gibalne navade v obdobju od leta 2001 do leta 2012 pri 

odraslih Slovencih izboljšujejo. Vzroke za takšen trend avtorji raziskave pripisujejo predvsem 

promociji telesne dejavnosti za krepitev zdravja in gospodarski krizi, ki je poslabšala gmotno 

stanje prebivalcev ter ljudi sili k iskanju brezplačnih načinov telesne vadbe. Kažejo se razlike 

med geografskimi regijami, predvsem je ugotovljen izrazit upad zadostne telesne dejavnosti v 

vzhodni Sloveniji, kar se lahko povezuje s slabšim gmotnim položajem, neprimernim okoljem 

s slabo infrastrukturo ter preslabo ozaveščenostjo (Djomba 2014, 58–61). 
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2.2.2   Koristi aktivnega transporta za zdravje ljudi in varovanje okolja 

Povezave med duševnim zdravjem in telesno dejavnostjo so že dokumentirane in pozornost se 

je osredotočila na ukrepe za spoprijemanje s stresom na delovnem mestu ter izboljšanje zdravja 

zaposlenih. Rissel idr. (2014, 52) vidijo večjo telesno dejavnost kot eno izmed priložnosti za 

spoprijemanje s stresom na delovnem mestu, in sicer rešitev vidijo v večji uporabi aktivnega 

transporta. Vendar če pogoji za aktivni transport niso na voljo in imajo zaposleni malo izbire 

oz. nimajo druge izbire kot izbrati avtomobil, potem lahko pričakujemo, da bodo zdravstveni 

problemi, povezani s stresom,  in s tem povezani stroški za zdravstveno varstvo in delo samo 

naraščali. Cestni promet vpliva na zdravje na več načinov, od prometnih nesreč, onesnaženosti 

zraka in hrupa do dobrega počutja in ergonomije. Goodwin (2012) opozarja, da kljub temu, da 

bi lahko bilo večino voženj moč opraviti peš, s kolesom ali s sredstvi javnega prevoza, čedalje 

več ljudi uporablja avtomobil.  

Zdravstvene organizacije se zelo trudijo pri promociji telesne dejavnosti, saj ima številne dobre 

učinke na zdravje ljudi, vendar raziskave kažejo, da jo je težko uvesti v redno dnevno rutino 

prebivalstva, ugotavljajo Djomba, Fras in Zaletel - Kragelj (2010, 33). Aktivni transport, ki ga 

predstavljata hoja in kolesarjenje, pomembno prispeva k dnevni priporočeni telesni dejavnosti 

in boljšemu počutju. Spodbujanje kolesarjenja in hoje v vsakodnevnem življenju dosega boljše 

uspehe v smislu povečanja celokupne telesne dejavnosti kot spodbujanje različnih programov 

vadb (Tin Tin idr. 2009, 9–10). Spodbujanje  zdravega načina življenja se sooča z izzivom, 

kako vključiti telesno dejavnost v vsakdanje življenje in ravno tukaj je priložnost za 

spodbujanje aktivnega transporta. Ozaveščenost o pomenu redne telesne dejavnosti se z leti 

povečuje in vedno več ljudi se zaveda pomena gibanja pri preprečevanju hujših bolezenskih 

stanj, kroničnih obolenj in prezgodnje smrti. S pomočjo spodbujanja aktivnega transporta lahko 

tako skrbimo za redno telesno dejavnost in pletemo socialne vezi z ljudmi naše skupnosti 

(Djomba, Fras in Zaletel - Kragelj 2010, 33). 

Rezultati raziskave, izvedene v Avstraliji, so pokazali, da že zadostna prehojena razdalja lahko 

pripomore k zadostni telesni dejavnosti in tako k zmanjšanju telesne teže. Večjo stopnjo 

telesnega napora zahteva kolesarjenje in tako veliko bolj pripomore k posameznikovi telesni 

dejavnosti. Danska raziskava je podala zanimive rezultate: ljudje, ki niso kolesarili v službo, so 

imeli 39% večjo umrljivost v primerjavi s tistimi, ki so kolesarili. Kolesarjenje je učinkovita 

oblika aktivnega transporta, saj je relativno hiter, pripomore k telesni dejavnosti ter tako 

preprečuje prekomerno telesno težo in debelost ter vpliva na dobro počutje. Pomemben element 

današnjega načina življenja predstavljajo motorna vozila, a so po podatkih Svetovne 

zdravstvene organizacije povezana s prekomerno telesno težo in debelostjo (Wen in Rissel 

2008). 

Izsledki raziskave, ki so bili predstavljeni na znanstvenem srečanju ameriškega združenja 

American Heart Association (AHA 2015), prikazujejo, da imajo uporabniki javnega prevoza 

manjše možnosti, da obolijo za kroničnimi boleznimi. V primerjavi z vozniki avtomobilov 
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imajo uporabniki prevoznih sredstev javnega prometa 44 odstotkov manj možnosti za čezmerno 

težo in 27 odstotkov manj možnosti za visok krvni tlak. Možnosti, da obolijo za sladkorno 

boleznijo, pa so 34 odstotkov manjše. Zanimiva je ugotovitev Tsujija in Shiojimaja (2015), da 

imajo vozači boljše izide tudi od pešcev in kolesarjev. Na Japonskem izvedena študija kaže, da 

zaposleni, ki uporabljajo javna prevozna sredstva, večinoma dlje časa pešačijo do postaj kot 

ljudje, ki samo pešačijo na delo. Uporaba javnih prevoznih sredstev za prihod na delo je tako 

bolj zdrava od hoje, saj omogoča dlje trajajočo telesno dejavnost. "Če delavci za pešačenje ali 

kolesarjenje do delovnega mesta potrebujejo več kot 20 minut, je bolj verjetno, da bodo šli z 

avtomobilom ali javnim prevozom," je povedal vodja raziskave Hisako Tsuji, direktor centra 

za zdravstvene raziskave Moriguchi v Osaki (Tsuji in Shiojima 2015). 

V Veliki Britaniji so razvrstili evropske države glede na to, v kakšni meri so kolesarsko 

prijazne. Države so bile ocenjene po petih različnih kriterijih: delež uporabljenega načina 

transporta, varnost, razvitost kolesarskega turizma, prodaja koles na 1000 prebivalcev in 

članstvo v kolesarskih organizacijah kot odstotek celotnega prebivalstva. Med prvimi 10 

državami, ki veljajo za najbolj prijazne do kolesarjev, so Danska, Nizozemska, Švedska, Finska, 

Nemčija, Belgija, Avstrija, Madžarska, Slovaška in Velika Britanija. Med njimi je kot vidimo 

8 držav iz zahodne in severne Evrope (Farrelly 2013). Podatki EUROFOUND-ovih raziskav 

kažejo, da se prav te države ponašajo z nižjimi stopnjami zdravstvenega absentizma v 

primerjavi z ostalimi evropskimi državami (EUROFOUND 2015). 

Klimatske spremembe so postale vsakodnevni problem današnjega časa. Svetovni voditelji jih 

opisujejo kot največji izziv okolja, saj je prav onesnaženo okolje tisto, ki se kaže v svoji 

uničevalni naravi. Zviševanje vrednosti CO2 izstopa v primerjavi z drugimi grožnjami okolja, 

saj ima večjo politično in medijsko pozornost kot življenjsko ogrožujoče bolezni. Ljudje se v 

veliki večini zavedajo, kako promet negativno vpliva na okolje, ampak se niso pripravljeni 

odpovedati udobnemu načinu življenja in še vedno uporabljajo osebno prevozno sredstvo 

namesto aktivnega transporta (Chatterton idr. 2009, 48–49). 

2.2.3   Negativni vplivi na uporabo aktivnega transporta 

Čeprav z družbenega vidika prestop z avtomobila k aktivnemu transportu vpliva na boljše 

zdravje ljudi zaradi manjšega onesnaževanja ozračja in večje telesne dejavnosti, pa lahko z 

vidika posameznika ob večji rabi aktivnega transporta prevladajo nasprotni zdravstveni učinki, 

kot sta večja izpostavljenost onesnaženemu zraku in tveganje udeleženosti pri prometnih 

nesrečah (de Hartog idr. 2010, 4731). 

Podatki Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, da je izpostavljenost onesnaženemu zraku, 

ki ga povzroča promet, velik povzročitelj smrti, zaradi tega vsako leto v Evropi umre 40.000 

do 130.000 ljudi. Onesnažen zrak je kriv za dvakrat več smrti kot prometne nesreče. Z 

onesnaženim zrakom lahko povežemo 6 % smrti, kar je 40.000 na leto, so pokazale raziskave 
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v Franciji, Avstriji in Švici, od tega pa jih polovico lahko povežemo s trdnimi delci (PM10) iz 

prometa, predvsem vozil na dizelski pogon. Promet je tudi kriv za 25.000 novih primerov 

kliničnega bronhitisa pri odraslih in 290.000 pri otrocih ter več kot 500.000 napadov astme 

(Uršič 2015, 4–8). 

Predsednik Slovenske kolesarske mreže, prometni inženir Josip Rotar, opozarja: »Prometni 

sistem je lahko do uporabnika brezbrižen in neprijazen, lahko pa je gostoljuben in spoštljiv.« 

Neustrezna kolesarska infrastruktura in neurejene pešpoti zmanjšujejo zanimanje pri ljudeh za 

uporabo aktivnega transporta. Kot primer navaja kolesarnico pred neko javno stavbo, ki ni 

ustrezno dostopna in urejena ter tako kolesarjem daje vtis, da tam s kolesi niso zaželeni (SKM 

b. l.). 

Pet glavnih zahtev za prijazno kolesarsko infrastrukturo so razvili na Nizozemskem. Te so bile 

mednarodno priznane kot veljavne smernice kolesarske politike. Kolesarska infrastruktura naj 

bi bila nepretrgoma povezana v prometno infrastrukturo, biti mora direktna, omogočati mora 

najkrajšo in najhitrejšo pot, biti mora varna in speljana na posebej določenih območjih ali 

umeščena v umirjen promet, udobna s površinami brez ovir, brez robnikov, klančin … in 

privlačna, da nas popelje mimo zanimivih zgradb, parkov, vode … (IEE 2010). 

Vedno in povsod ni mogoče izpolniti vsake zahteve, vendar je namen smernic, da je izpolnjena 

večina od njih, kar bo pritegnilo več ljudi, da se odločijo za kolesarjenje. Lahko se uporabljajo 

kot merilo za oceno kakovosti in pomanjkljivosti obstoječe infrastrukture (IEE 2010). 

Na rabo aktivnega transporta negativno vplivajo nepoznavanje in neupoštevanje prometnih 

predpisov, tako aktivnih kot pasivnih udeležencev v prometu. Prav tako pa tudi tatvine koles, 

ki so dokaj pogosta kazniva dejanja. V Sloveniji je letno ukradenih ali pogrešanih okoli 2.000 

koles (MNZ b. l.). Simons idr. (2014, 154) so ugotovili, da mladi ob kraji kolesa nadomestijo 

vrsto aktivnega transporta predvsem z javnim prevozom ali s skupno rabo koles, vseeno pa se 

jih veliko odloči tudi za pasivno obliko transporta. 

De Hartog idr. (2010, 4740–4742) so z raziskavo pokazali, da so ocenjeni zdravstveni učinki 

zaradi kolesarjenja bistveno večji od tveganj v primerjavi z avtomobilskimi vožnjami, vendar 

pa je dojemanje hoje in kolesarjenja kot nevarnih dejavnosti pomembna ovira pri spodbujanju 

aktivnega transporta. Politike spodbujanja bi morale promovirati pozitivne učinke na 

posameznikovo zdravje in biti usmerjene v ustrezno ter varno urbano prometno ureditev 

(graditev kolesarskih in peš poti stran od večjih cest za zmanjšanje izpostavljenosti 

onesnaženemu zraku in nesrečam, omejitev ali prepoved avtomobilskega prometa v času 

začetka in končanja šolskega pouka ...). Kot uspešen primer navajajo Nizozemsko z obsežno 

kolesarko infrastrukturo, ki daje prednost kolesarjem pred ostalim prometom. To je izjemen 

dejavnik, ki zelo pozitivno vpliva na kolesarjenje. 
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2.2.4   Pristopi k spodbujanju aktivnega transporta 

V razvitih državah telesna nedejavnost predstavlja 2. najpogostejši dejavnik za razvoj bolezni, 

odgovorna naj bila za 2 milijona smrti letno. Stroški, povezani s posledicami telesne 

nedejavnosti, v ZDA predstavljajo med 24 in 37 bilijonov ameriških dolarjev, vendar bi stroške 

zdravljena lahko znižali za 5,6 bilijonov dolarjev, če bi samo 10 % ljudi začelo z rednimi 

sprehodi (WHO 2002). Vzroke za nezadostno telesno dejavnost lahko iščemo v neustreznem 

okolju, neurejeni infrastrukturi, pomanjkanju primernih objektov, slabem gmotnem stanju, 

utrujenosti, pomanjkanju časa in preslabi ozaveščenosti. Vse kaže, kako pomembna je telesna 

dejavnost, zato se vedno več držav, krajev prizadeva vpeljati več telesne dejavnosti v 

posameznikov vsakdanjik z različnimi pristopi, od izboljšanja dejavnikov do zagotovitve 

ugodnih pogojev za uporabo aktivnega transporta (Djomba idr. 2010, 50). 

Dejavniki, ki vplivajo na izbiro vrste transporta 

Če želimo vplivati na aktivni transport, je potrebno poznati dejavnike, ki vplivajo na izbor. V 

raziskavi, ki je bila opravljena v Belgiji 2007, je bilo ugotovljeno, da pri ljudeh, ki živijo v 

okolju z ustrezno kolesarsko infrastrukturo, individualni dejavniki bolj vplivajo na izbor kot 

okoljski dejavniki ter da kolesarji v primerjavi z nekolesarji bolje ocenjujejo zagotovljene 

pogoje (De Geus idr. 2008, 697). Vernez Moudon idr. (2005, 259) trdijo, da ljudje kolesarijo 

neodvisno od okoljskih ovir in prometnih razmer ter izbira transporta v veliki meri temelji na 

osebnih dejavnikih. De Bourdeaudhuij idr. (2005, 886) pa ugotavljajo, da je pojasnjena varianca 

pri izboru transporta z okoljskimi dejavniki nižja (1 do 8 %) kot pri psihosocialnih dejavnikih 

(do 42 %). 

Kingham, Dickinson in Copsay (2001, 158–159) kot eno izmed ovir pri preusmeritvi z 

avtomobilskih voženj k aktivnemu transportu vidijo dejstvo, da veliko ljudi živi daleč od svojih 

delovnih mest, kar je lahko težavno in zamudno. Razdalja močno znižuje možnosti za 

spremembe. Zanimivo je dejstvo, da bi velik delež ljudi, ki so sodelovali v raziskavi, kolesaril 

v službo, če bi bilo manj prometa na cestah. 

Prostorska ločitev na domače in delovno okolje zahteva dnevno potovanje, za katerega 

predvidevamo, da vpliva na določeno stopnjo nastanka stresa. Kot vir stresa, ki nastane ob 

prihodu na delo, je bilo ugotovljenih več dejavnikov. Gottholmseder idr. (2009, 560) jih delijo 

na objektivne in subjektivne dejavnike. Prva kategorija vključuje pojasnjevalne spremenljivke, 

ki merijo nekaj, kar je v literaturi pogosto imenovano "impedanca" (t. j. dejavniki, kot so prevoz 

na delo in čas, razdalja ali hitrost kot kombinacija časa in razdalje) ali prevoz na delo, in pogoje, 

kot so prometni zastoji. Druga kategorija pojasnjevalnih spremenljivk je sestavljena iz 

subjektivnih dejavnikov, kot so dojemanje nadzora nad vožnjo, predvidljivost prevoza na delo 

in pogojev ter osebnostnih lastnosti, kot so spol ali družinske razmere. Objektivni dejavniki so 

precej proučevani, npr. raziskave kažejo, da dolžina potovanja in prometni zastoji povečujejo 
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stres. Medtem ko obstoječa literatura v celoti ne pojasni vpliva subjektivnih dejavnikov, kot so 

spol, predvidljivost vožnje in nadzor nad potovanjem. Obstajajo tudi drugi dejavniki, ki kažejo 

vpliv na prevoz na delo in stres, kot so uživanje alkohola, preživljanje prostega časa ali 

značilnosti delovnih mest, kot je položaj posameznika v podjetju. 

Simons idr. (2014, 154–156) so dejavnike, ki vplivajo na izbor transporta, razdelili v tri skupine: 

osebni, socialni in okoljski. Nekateri so imeli zelo velik vpliv na izbor (kot npr. avtonomnost, 

čas potovanja, finančni stroški, lastništvo avtomobila), nekateri manjšega (okolje, varnost), 

nekateri pa so se jim zdeli nepomembni (ekološki, zdravstveni). Izbor načina transporta za 

krajše razdalje ni odvisen samo od enega dejavnika, ampak je rezultat kombinacije več 

dejavnikov. Raziskava kaže, da so velika avtonomnost, kratek čas potovanja, varni prostori za 

shranjevanje koles in dobro vreme pomembni dejavniki za izbor kolesarjenja med študenti in 

mladimi zaposlenimi. Prav tako so kot pomembne dejavnike izpostavili družbeno podporo 

svojih kolegov, staršev, partnerjev in nižje stroške kolesarjenja. 

V raziskavi s fokusnimi skupinami med mladimi so prišli do pomembnih ugotovitev, da 

študentje in mladi zaposleni ne prepoznajo zdravja kot dejavnika, ki bi vplival na aktivni 

transport. Menijo, da so že dovolj telesno dejavni in včasih celo preutrujeni za aktivni transport. 

Nekaj jih je menilo, da zdravje postaja pomembna vrednota šele z leti, in da uporaba aktivnega 

transporta v mestih zaradi onesnaženega zraka in avtomobilskih izpustov ni najbolj zdrava. 

Dostopnost in zagotavljanje pogojev za aktivni transport 

Jasno je, da se ljudje zavedajo onesnaženosti in preobremenjenosti, ki ju povzroča cestni 

promet. Po podatkih raziskave (Kingham, Dickinson in Copsay 2001, 158–159) obstaja velika 

volja ljudi po spremembi transportnih navad ob prihodu na delo, vendar le, če bi bili 

zagotovljeni ustrezni pogoji. Obstaja velik potencial pri povečanju rabe aktivnega transporta na 

poti na delo: 

- kolesarjenje: izboljšane kolesarske poti, izboljšani prostori za osvežitev in preoblačenje ter 

izboljšana varnost kolesarjev in 

- uporaba javnega prevoza: boljša učinkovitost storitev (pogostost in točnost, boljše 

povezave, bolj priročna postajališča), ugodnejše cene, bolj kakovostna in čista prevozna 

sredstva. 

Glede na to, da je uporabnikov avtomobilov veliko, je zanimiva ugotovitev, da bi 43 % ljudi 

uporabljalo avtomobil manj, če bi bil javni transport boljši in bolj privlačen. Spodbujanje ljudi 

k aktivnemu načinu transporta je tako lahko velik izziv za vlade, podjetja in posameznike. 

Glavno oviro pri spodbujanju aktivnega transporta Simons idr. (2014, 154) vidijo v lastništvu 

avtomobila in temu bi se morali kar se da izogniti. Veliko mladih je priznalo, da veliko 

uporabljajo avtomobil, odkar ga imajo, tudi za razdalje, za katere so včasih uporabljali kolo. 

Nekateri so omenili, da celo pogrešajo kolesarjenje. Izbor načina transporta je pri veliki večini 
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mladih, ki še nimajo lastnega avtomobila (predvsem so to študentje), odvisen od dejstva, ali si 

bodo avtomobil lahko izposodili pri starših, prijateljih. 

S spremembo politik na lokalni ravni lahko dosežemo prve vidne rezultate v povečanju obsega 

pešačenja in kolesarjenja. Dostopnost in zagotavljanje boljših pogojev za aktivni transport 

lahko dosežemo z umirjanjem prometa (manjša hitrost v prometu) ter z izgradnjo primerne in 

varne infrastrukture za aktivni transport (Edwards in Tsouros 2007, 11). 

2.2.5   Primeri dobrih praks spodbujanja aktivnega transporta po svetu in v Sloveniji 

Po podatkih SURS-a (b. l.a) največji delež uporabljenega transporta predstavlja avtomobil, kar 

mnoga mesta zaznavajo kot vrzel pri rabi aktivnega transporta in kot izziv pri njegovem 

spodbujanju. Z raznovrstnimi pristopi med prebivalstvom intenzivno promovirajo izboljšanje 

pogojev za aktivni transport z različnimi programi in projekti: TAPAS, Move for health, 

Lifecycle, SWITCH, Bicycle sharing system, CIVITAS, Pripelji srečo v službo ... 

Bolj kot kdaj koli prej se moramo zavedati ključne povezave med prometom, zdravjem in 

okoljem. The Transport, Health and Environment Pan-European Programme (THE PEP) skrbi 

za te povezave in zagotavlja smernice glavnim odločevalcem (politikom, lokalnim 

strokovnjakom) pri oblikovanju politik, kako spodbujati kolesarjenje in hojo (UNECE 2015).  

Ob srečanju evropskih ministrov za promet, zdravje in okolje, ki sta ga organizirala UNECE in 

Regionalni urad WHO za Evropo v Franciji 14.–16. aprila 2014, so ministri podali nove 

ugotovitve. Inovativna prometna politika lahko vsako leto zaposli 76.600 novih ljudi v zelen in 

zdrav promet in reši 10.000 življenj, če bi večja evropska mesta dosegla delež kolesarskih 

voženj, kot jih ima Kopenhagen. Kopenhagen je eno izmed vodilnih mest v kolesarjenju v 

Evropi, z njim se lahko primerja le Amsterdam na Nizozemskem. Prebivalci Kopenhagna 

opravijo 26 % vseh mestnih potovanj s kolesom. Ta raven je precej višja kot v večini drugih 

mest v regiji. Preprosta raziskava ocenjuje, da bi lahko nova delovna mesta ustvarili, če bi 

glavno mesto v vsaki državi doseglo enak delež kolesarjenja, kot ga ima Kopenhagen. Ljudje 

bi se lokalno zaposlili v kolesarskih trgovinah in skrbeli za vzdrževanje in zagotavljanje oblačil, 

modnih dodatkov za kolesarje ter v razvoju mest in novih programov mobilnosti, ki bi 

pripomogli k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, tveganj za zdravje in bi tako podprli 

lokalno gospodarstvo (UNECE 2015). 

THE PEP je objavil temeljna vprašanja o tem, kako se je najbolje gibati v mestih. Publikacija,  

objavljena v Parizu »From Amsterdam to Paris and beyond«, prikazuje zgodbe o uspehu iz 

evropskih držav v zadnjih petih letih. 

V Evropi se je v zadnjih letih promocija kolesarjenja močno povečala. Veliko prestolnic, kot 

so Kopenhagen (1995), Helsinki (2000), Oslo (2002), Stockholm (2006), Barcelona (2007), 

Paris (2007), Bruselj (2009), Ljubljana (2011), je uvedlo nizkocenovni sistem izposoje koles z 
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namenom, da bi vzpodbudili vozače, da za krajše mestne vožnje raje uporabijo kolo. V ozadju 

sprememb tičijo politike za zmanjšanje prometnih zastojev v mestnih središčih, bolj kot 

promocija zdravja (de Hartog idr. 2010, 4732). 

Približno tretjina celotne porabe energije v Avstriji je posledica prometa. Zato niso močno 

obremenjene le avstrijske denarnice, ampak tudi podnebje in okolje. Avstrijska energetska 

agencija Klimaaktiv kaže, kako je lahko mobilnost oblikovana brez kakršnih koli omejitev z 

uporabo inteligentnih, energetsko učinkovitih, najčistejših in okolju najbolj prijaznih prometnih 

sistemov. Klimaaktiv je uspelo v času 2007–2012 zmanjšati okoli 570.000 ton izpustov 

ogljikovega dioksida na leto in ustvariti ali ohraniti 5.600 zelenih delovnih mest s pomočjo 

podnebju prijaznih mobilnih projektov v okviru nacionalnega programa Klimaaktiv mobil. Gre 

za program, ki motivira in nudi podporo partnerjem (podjetjem, javnim službam, mestom, 

občinam, regijam ...) pri izvajanju ukrepov podnebno prijazne mobilnosti s poudarkom na 

upravljanju mobilnosti, vključno z alternativnimi vozili in obnovljivimi viri energije, varčnimi 

vožnjami, kolesarjenjem, hojo, spodbujanjem povpraševanja po javnem prevozu in 

ozaveščanja. V sklopu različnih projektov partnerjem ponujajo podporo pri svetovanju, 

financiranju, motiviranju in izobraževanju (BMLFUW 2015). 

V Veliki Britaniji v sklopu poročila Healthy transport = Healty lives BMA poziva zdravnike, 

naj bodo zgled in odigrajo ključno vlogo pri zmanjševanju uporabe avtomobila. Zdravniki in 

ostali zdravstveni delavci naj promovirajo hojo in kolesarjenje kot učinkovita načina za 

izboljšanje telesne dejavnosti, poskrbijo, da celotna organizacijska strategija spodbuja telesno 

dejavnost tudi ob prihodu na delo, delujejo naj kot vzorniki, ki za svoja potovanja uporabljajo 

aktivni transport in delujejo kot zagovorniki v lokalnih strateških partnerstvih, da se zagotovi 

dobro dolgoročno načrtovanje prometne politike (BMA b. l.). 

V Veliki Britaniji so v osnovnih šolah pri učencih 5–11 let razvili »Walking School Bus«. Gre 

za skupino otrok, ki pešačijo v šolo v spremstvu odrasle osebe po ustaljeni poti. Na različnih 

točkah se jim pridružijo še ostale skupine učencev. Ukrep je pomemben in učinkovit, saj se z 

njim že najmlajše učence navaja k hoji in uporabi javnih prevoznih sredstev. Wheatfield Junior 

School iz Hertfordshire je bila ena izmed prvih šol, ki se je vključila v projekt, in uporaba 

avtomobilov za prevoz učencev v šolo se je zmanjšala za 30 % (WHO 2002). 

Švica je med letoma 2000 in 2012 za varstvo alpske regije in zdravja svojih prebivalcev 

zmanjšala prevoz težkega blaga po cesti za skoraj 14 %. Litva pa je od leta 2001 zmanjšala 

delež smrtnih žrtev na cestah za 58 %, kar je tretji najboljši dosežek v zmanjšanju med državami 

EU. To je bilo doseženo z boljšimi kontrolami prometa, izobraževanji voznikov in izboljšanjem 

infrastrukture (UNECE 2015). Učinkoviti ukrepi se lahko uporabijo tudi za izboljševanje 

pogojev za rabo aktivnega transporta. Doseženi rezultati pa zaradi večje varnosti v cestnem 

prometu posledično vplivajo tudi na večjo rabo aktivnega transporta. 
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Slovenija je aktivno vključena v več mednarodnih projektov s področja aktivnega transporta 

(LIFE CYCLE, SWITCH, CIVITAS ELAN). Vsi so usmerjeni v ustvarjanje pogojev, ki bodo 

prebivalcem omogočali boljše gibalne navade oz. več telesne dejavnosti z uporabo aktivnega 

transporta. Usmerjeni so v razvoj trajnostne mobilnosti v evropskih mestih: javni promet bo 

postal uporabnikom bolj prijazen, enostaven, hiter in varen. V ospredje postavljajo kolesarjenje, 

hojo, uporabo alternativnih virov energije in dostopnost storitev. 

NIJZ od leta 1999 vodi nacionalni projekt Z gibanjem do zdravja, ki promovira telesno 

dejavnost za krepitev zdravja. S pomočjo različnih aktivnosti javnosti predstavlja pomembnost 

gibanja in tako izboljšuje gibalne navade prebivalcev. Aktivnosti projekta se izvajajo večinoma 

ob dnevih, ki obeležujejo pomen telesne dejavnosti: dan zdravja (7. april), dan gibanja (10. 

maj), dan športa (31. maj), dan brez avtomobila (22. september), Evropski teden mobilnosti 

(16.–22. september) ter dan hoje (15. oktober) (CINDI b. l.). 

Da bi se spodbujalo aktivni transport, so pomembne odločitve tudi na lokalnem nivoju. Svetniki 

Mestne občine Ljubljana so leta 2012 sprejeli Prometno politiko, s katero želijo izboljšati 

bivalno okolje prebivalcev mesta. Cilji občine do leta 2020 so prerazporeditev udeležencev v 

prometu, v ospredje postaviti hojo, kolesarjenje in vožnjo z mestnim avtobusom ter zmanjšati 

delež voženj z osebnim avtomobilom, ki je v letu 2012 predstavljal 67 %. Prometna politika 

predvideva enakomerno razdelitev udeležencev v prometu glede na pešce in kolesarje, na 

udeležence, ki uporabljajo javni prevoz in tiste, ki se vozijo z avtomobili. V ospredje so 

postavili tiste oblike transporta, ki so z vidika energetske in prostorske varčnosti, onesnaževanja 

zraka ter hrupa najugodnejše. Pozitivni učinki prometne politike so se pokazali že leto kasneje, 

ko so proučili potovalne navade meščanov. Glede na leto 2003 se je uporaba avtomobila 

zmanjšala, z 58 % na 42 %, medtem ko se je povečalo število ljudi, ki se na pot odpravi peš, z 

19 % na 30 %. Prav tako počasi narašča uporaba javnih prevoznih sredstev. Manjšo uporabo 

motornih vozil in višjo rabo aktivnega transporta so dosegli s postopoma uvedenimi ukrepi: »z 

izboljševanjem pogojev za kolesarjenje in hojo, širjenjem območja za pešce, z izboljšanjem 

ponudbe javnega potniškega prometa, z zvišanjem potovalne hitrosti avtobusov Ljubljanskega 

potniškega prometa, z uvedbo enosmernih ulic in uvedbo novega prometnega režima na 

Slovenski cesti, ki je povečala kolesarjenje za 35 %« (MOL 2016). 

Na pomembna odkritja glede neenakosti med skupinami z različnim socialno-ekonomskih 

ozadjem pa opozarja Djomba (2014, 61–62). Poudarja, da so ukrepi za spodbujanje telesne 

dejavnosti nujni na vseh ravneh družbe, od posameznika, preko lokalnih skupnosti do politik. 

Za zagotavljanje doseganja gmotno in socialno šibkejših skupin pa je nujno je tudi sodelovanje 

različnih sektorjev. Najbolj pomembni so zdravstveni, socialni, izobraževalni in športni sektor. 

Nova strategija ministrstva za zdravje bo vključevala telesno dejavnost za krepitev zdravja, v 

pripravi pa je tudi nov nacionalni program športa ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Predstavljala bosta politično osnovo za pogoje, v katerih se bo izvajalo ustrezne dejavnosti in 

zmanjševalo neenakost na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja. 
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2.3   Predstavitev javnega zavoda Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Teme, ki smo jih proučili v prejšnjih dveh poglavjih, bomo raziskali med zaposlenimi na 

Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, zato bomo predstaviti tudi institucijo, njeno 

organiziranost in razvoj. Predstavili bomo področja dela, ki so prepletena s tematiko 

naloge/raziskave, poslanstvo, vizijo, načela in vrednote, ki jo oblikujejo. 

2.3.1   Zgodovina zavoda 

Začetki delovanja zavoda segajo v začetek prejšnjega stoletja. Leta 1923 je bil v Ljubljani 

slovesno odprt Higienski zavod, dr. Ivo Pirc pa imenovan za direktorja zavoda. Področja 

delovanja so obsegala proučevanje pitne vode in pripravo poročil glede oskrbe s pitno vodo. 

Področja delovanja so se razširila na preiskovanje nalezljivih bolezni, razvoj šolske medicine, 

zdravstvenih domov, higienskih ustanov v banovini. Higienski zavod je bil v času druge 

svetovne vojne odgovoren za zagotavljanje cepiv, laboratorijskih kemikalij, drugih sanitetnih 

materialov ter sredstev za dezinfekcijo in dezinsekcijo za partizansko vojaško zdravstveno 

službo (NIJZ 2014b). 

Vse do leta 1992, ko je bil z vladnim sklepom ustanovljen Inštitut za varovanje zdravja RS, je 

organizacija delovala pod različnimi organizacijskimi oblikami, od inštituta, laboratorija, do 

zavoda, področja dela pa so načeloma ostajala ista oz. so se dopolnjevala. Leta 2013 je Vlada 

RS sprejela sklep o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je pričel veljati s 1. 

1. 2014 (NIJZ 2014b). 

2.3.2   Predstavitev zavoda 

Zavod je ustanovila Republika Slovenija. Sestavljajo ga naslednji organi: svet zavoda, direktor 

in strokovni svet. Najvišji organ upravljanja predstavlja svet zavoda s sedmimi člani: štirimi 

predstavniki ustanovitelja, dvema predstavnikoma uporabnikov (imenovanima s strani Zavoda 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije) in enim predstavnikom zaposlenih. Strokovni svet 

načrtuje, obravnava in usmerja strokovno dejavnost zavoda (NIJZ b. l.). 

NIJZ je razdeljen na območne enote: 

- Centralna enota, 

- Območna enota Ljubljana, 

- Območna enota Maribor, 

- Območna enota Kranj, 

- Območna enota Novo mesto, 

- Območna enota Celje, 

- Območna enota Koper, 

- Območna enota Nova Gorica, 
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- Območna enota Murska Sobota in 

- Območna enota Ravne na Koroškem. 

Po namenu, ciljih in delovnih procesih je Centralna enota NIJZ-ja razdeljena še na posamezna 

strokovna področja – notranje organizacijske enote: 

- Center za zdravstveno varstvo, 

- Center za nalezljive bolezni, 

- Center za zdravstveno ekologijo, 

- Center za proučevanje in razvoj zdravja, 

- Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, 

- Center za upravljanje projektov in raziskovalno dejavnost, 

- Center za informatiko v zdravstvu in 

- Zdravstveno podatkovni center. 

2.3.3   Dejavnosti in področja dela zavoda 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Ur. l. RS št. 23/05, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – 

ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) NIJZ-ju v 23. a členu nalaga naslednje 

naloge: 

- »proučevanje zdravja in zdravstvenega stanja prebivalstva, 

- spremljanje in vrednotenje zdravstvenega varstva ter proučevanje dostopnosti z vidika 

zadovoljevanja potreb prebivalstva ter priprava strokovnih podlag za načrtovanje 

zdravstvenih zmogljivosti, 

- vodenje in upravljanje zbirk podatkov s področij zdravja in zdravstvenega varstva v skladu 

s posebnimi predpisi, 

- načrtovanje, koordinacija razvoja in spremljanje delovanja informacijskih sistemov, ki 

podpirajo zbiranje in izmenjavo zdravstvenih podatkov ter kazalnikov javnega zdravja, 

- nudenje statističnih in drugih javno dostopnih podatkov s področja zdravstvenega varstva 

za ponovno uporabo v skladu s predpisi, 

- spremljanje in proučevanje dejavnikov, ki vplivajo na zdravje, in priprava predlogov 

ukrepov za zgodnje odkrivanje in omilitev njihovega vpliva, 

- izdelava celovitih ocen tveganj za zdravje, 

- spremljanje nalezljivih bolezni, vključno z okužbami, povezanimi z zdravstveno oskrbo ter 

zgodnje zaznavanje in odzivanje na dogodke, ki pomenijo nevarnost za javno zdravje, 

- načrtovanje programov, vključno s programom cepljenja in zaščite z zdravili, in ukrepov 

za obvladovanje nalezljivih in drugih bolezni, povezanih s posebnimi izpostavljenostmi v 

naravnem okolju, 

- načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in izvajanje programov za krepitev zdravja in 

preprečevanje bolezni, 

- načrtovanje, spremljanje, vrednotenje, upravljanje in izvajanje preventivnih in presejalnih 

programov v zdravstveni dejavnosti, 
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- zagotavljanje strokovne podpore ministrstvu in inšpektoratu, pristojnemu za zdravje, 

- strokovna podpora v postopkih presoj vplivov okolja na zdravje v skladu s posebnimi 

predpisi, 

- priprava strokovnih podlag za oblikovanje javnih politik in programov na področju javnega 

zdravja in zdravstvenega varstva, 

- sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za uvajanje novih metod dela v zdravstveni 

dejavnosti in presoji zdravstvenih tehnologij, 

- sodelovanje z NLZOH in drugimi znanstveno raziskovalnimi inštitucijami na področju 

javnega zdravja, 

- sodelovanje v delovnih telesih uradnih inštitucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske 

unije in na mednarodni ravni, 

- seznanjanje strokovne in splošne javnosti o stanju, raziskavah in ugotovitvah na področju 

javnega zdravja, 

- obveščanje in osveščanje splošne javnosti za dvig zdravstvene pismenosti ter 

- pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo na področju javnega zdravja, v 

skladu s posebnimi predpisi.« 

2.3.4   Poslanstvo, vizija, vrednote in načela ter strategija 

»Poslanstvo NIJZ je prispevati k boljšemu zdravju in blaginji prebivalcev Slovenije. 

Skupaj s partnerji je NIJZ vir podatkov in informacij, ki so podlaga za odločanje in ukrepanje 

posameznikov, strokovnjakov in zdravstvene politike.  

NIJZ prepoznava ključne izzive na področju javnega zdravja, vključno z determinantami, ki 

vplivajo na zdravje, in predlaga ukrepe za izboljšanje zdravja.  

NIJZ spremlja sistem zdravstvenega varstva, pripravlja analize delovanja sistema in predlaga 

ukrepe za večjo dostopnost in učinkovitost ter razvoj prioritet.  

NIJZ prepoznava morebitne grožnje zdravju, ocenjuje tveganja in pripravlja ukrepe za 

varovanje in zaščito zdravja.  

Z raziskovanjem in mednarodnim sodelovanjem NIJZ prispeva k novim spoznanjem ter razširja 

nova vedenja in dobre prakse.« NIJZ (2014a) 

»NIJZ je ugleden inštitut, ki pomembno vpliva na zdravje prebivalcev in razvoj sistema 

zdravstvenega varstva v Sloveniji. 

NIJZ je najpomembnejši partner v programih in projektih za krepitev in varovanje zdravja. 

NIJZ ponuja zaposlitev v spodbudnem in prijetnem delovnem okolju.« NIJZ (2014a)  
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Zaposleni delujejo pošteno, etično in strokovno. Zdravje prebivalstva predstavlja 

najpomembnejšo skrb. Potrebe prebivalstva zadovoljujejo z dokazi, podprtimi znanji in 

najboljšimi praksami. Spoštovanje in sodelovanje med zaposlenimi omogočata ustvarjalni 

delovni prostor. Veliko pozornosti namenjajo izobraževanju in razvoju zaposlenih ter 

spodbujajo drugačne ideje in izkušnje, saj menijo, da nas različna stališča bogatijo. Poslovanje 

zavoda je javno in pregledno. Sodelovanje s posamezniki, strokovnjaki in z odločevalci 

dokazuje interdisciplinarnost in multidisciplinarnost. Skrbijo za prepoznavnost in ugled NIJZ 

v Sloveniji in v tujini (NIJZ b. l.). 

Svet zavoda Inštituta za varovanje zdravja RS je v letu 2010 sprejel Strateški razvojni načrt 

2010–2015. Strategijo z jasnimi področji razvoja, natančnimi cilji in dejavnostmi inštituta, ki 

bodo vodile do ciljev, je ob nastanku leta 2014 od svojega pravnega prednika Inštituta za 

varovanje zdravja RS prevzel NIJZ. Strategija NIJZ do leta 2025 je še v pripravi (NIJZ b. l.). 

2.3.5   Analiza strukture zaposlenih 

V zavodu je bilo v januarju 2016 zaposlenih 435 ljudi, od tega 358 žensk in 77 moških. 

Zaposleni v zavodu so stari od 23 do 76 let, povprečna starost zaposlenih je 43 let. V zavodu 

imajo zaposleni IV. do IX. stopnjo izobrazbe. Največ, približno tretjina zaposlenih, ima VII/1. 

stopnjo izobrazbe, 24,8 % zaposlenih v zavodu ima VII/2 stopnjo izobrazbe, 17,5 % zaposlenih 

ima VIII. stopnjo izobrazbe, 9,9 % zaposlenih v zavodu ima IX. stopnjo izobrazbe, ostali pa 

imajo končano osnovnošolsko izobrazbo, končani IV. in V. stopnjo izobrazbe.  

1. 1. 2016 je bilo v zavodu zaposlenih 19 pripravnikov, 19 zdravnikov specializantov in en 

mladi raziskovalec. 29 zaposlenih je bilo zaposlenih za krajši delovni čas od polnega (od tega 

11 v skladu s predpisi s področja starševskega varstva in 10 v skladu s predpisi s področja 

invalidskega zavarovanja), 12 zaposlenih pa za dopolnilno delo (po 147. členu Zakona o 

delovnih razmerjih). Za nadomeščanje odsotnih zaposlenih je bilo 31. 12. 2015 v delovnem 

razmerju v zavodu 7 zaposlenih.  

1. 1. 2016 je bilo 394 zaposlenih za polni delovni čas, 29 za polovični delovni čas in 12 

zaposlenih za dopolnilno delo. V letu 2015 so imeli zaposleni od 22 do 35 dni letnega dopusta, 

v povprečju pa 27,6 dneva. Zaposleni so bili v letu 2015 uvrščeni od 16. do 57. plačnega 

razreda, povprečni plačni razred v zavodu pa je 33. 
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3   EMPIRIČNA RAZISKAVA 

Vpliv rabe aktivnega transporta na zmanjšanje stresa ob prihodu na delo v izbranem zavodu 

smo proučili z raziskavo, ki je predstavljena v nadaljevanju. Predstavljeni so rezultati raziskave 

in njihova interpretacija. V sklepnem delu so podane potrditve oz. zavrnitve postavljenih 

hipotez in glavne ugotovitve raziskave. 

3.1   Opis metodologije 

Poglavje je namenjeno predstavitvi opisa postopka izvedbe raziskave, uporabljenega 

inštrumenta in predstavitvi uporabljenih statističnih analiz. 

3.1.1   Opis postopka 

Kvantitativno raziskavo smo izvedli med zaposlenimi v centralni enoti in vseh devetih 

območnih enotah NIJZ-ja v decembru 2015 in je bila zaključena v januarju 2016. Podatke smo 

pridobili s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. Pred pričetkom zbiranja podatkov smo 

med petimi zaposlenimi izvedli pilotno raziskavo z namenom testiranja vprašalnika. Pri 

oblikovanju anketnega vprašalnika smo uporabili nekatera vprašanja iz raziskave, ki je bila 

opravljena med zdravstvenim osebjem v Liverpool Hospital v Sydneyju septembra 2011 in 

delno iz raziskave, ki je bila opravljena leta 2008 v programu CINDI (Active travel 2014; 

Hlastan Ribič idr. 2010). 

Za izvedbo raziskave smo pridobili soglasje vodstva zavoda. Iz Urada direktorja zavoda je bilo 

po elektronski pošti poslano vabilo v spletno anketo, ki mu je bila priložena tudi povezava do 

spletne ankete. Vabilo je bilo poslano na 435 elektronskih naslovov oseb, kolikor  je bilo v času 

anketiranja zaposlenih. V uvodnem nagovoru anketnega vprašalnika smo poleg predstavitve 

navedli namen raziskave ter pomen sodelovanja v raziskavi. Anketirance smo seznanili smo o 

potrebnem času za reševanje ankete in jih obvestili o anonimnosti ter zaupnosti pridobljenih in 

kasneje uporabljenih podatkov izključno za pripravo magistrske naloge. Skupaj je zbiranje 

podatkov trajalo 30 dni. Po sedmih dneh trajanja spletne ankete smo zaposlenim poslali 

opomnik za sodelovanje v raziskavi. Za izvedbo raziskave je bilo kot najmanjše število v vzorcu 

predvidenih vsaj ¼ v celoti izpolnjenih vrnjenih vprašalnikov. Priprava in statistična obdelava 

pridobljenih podatkov iz izpolnjenih anketnih vprašalnikov je bila opravljena s pomočjo 

programa Excel ter programskega paketa SPSS. 

3.1.2   Opis uporabljenega inštrumenta 

V raziskavi je bil za zbiranje podatkov uporabljen spletni anketni vprašalnik. Sestavljen je iz 

26 zaprtih, pol odprtih in odprtih vprašanj s področij transporta, zdravja in splošnega 

zadovoljstva, ki so bila razdeljena v petih glavnih sklopov. 
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V prvem sklopu smo anketirancem postavili vprašanja, s katerimi smo želeli preveriti 

značilnosti uporabljenega transporta zaposlenih ob prihodu na delo. Zanimalo nas je, s katerimi 

prevoznimi sredstvi ponavadi potujejo v službo in koliko časa porabijo za potovanje. Prosili 

smo jih, da ocenijo čas, ki ga porabijo za prihod na delo in jim ponudili odgovore  na lestvici 

od 1 do 7. Spraševali smo jih, kako udobno se jim zdi potovanje, ki ga opravijo od doma do 

službe in nazaj. Ocene so podali na lestvici od 1 do 5. 

Sledila so vprašanja, ki so preverjala, kateri dejavniki vplivajo na izbiro načina transporta. 

Glede na pridobljene odgovore iz prvega sklopa anketnega vprašalnika, kjer so zaposleni 

izbirali med naštetimi prevoznimi sredstvi, mi pa smo jih glede na uporabljeni način transporta 

razdelili med aktivna in pasivna prevozna sredstva, smo v tem delu anketirance razdelili v dve 

skupini. Oblikovali smo dve proučevani skupini, skupino zaposlenih, ki v večini delovnih dni 

za prihod na delo uporabljajo aktivna prevozna sredstva, in skupino zaposlenih, ki večino 

delovnih dni za prihod na delo uporabljajo pasivna prevozna sredstva. Večino pomeni, da 

določen način transporta uporabljajo vsaj trikrat na teden. Za nadaljnjo raziskavo smo 

zaposlene/opazovance v različnih skupinah poimenovali uporabniki aktivnega transporta in 

uporabniki pasivnega transporta. Navedli smo nekaj trditev, zakaj uporabljajo določen način 

transporta za aktivne uporabnike transporta in nekaj trditev za pasivne uporabnike transporta 

ter jih prosili, da jih ocenijo od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne drži« in 5 »popolnoma 

drži«. 

V naslednjem sklopu smo preverili, kateri pogoji pozitivno vplivajo na izbiro aktivnega 

transporta. Spraševali smo jih, ali delodajalec dovolj dobro zagotavlja pogoje za rabo aktivnega 

transporta. Našteli smo nekaj pogojev (kolesarnica, nadstrešek, omogočen lahek dostop do 

zgradbe, prostori za osvežitev, omarice za garderobo, gibljiv delovni čas, materialna spodbuda 

za rabo aktivnega transporta) in jih prosili, naj izbrane pogoje ocenijo od 1 do 5. Zanimalo nas 

je, ali bi se ob izboljšanih pogojih za rabo aktivnega transporta odločili drugače. Ponudili smo 

jim nekaj odgovorov, pogojev, za katere ni nujno, da so jim bili ob anketiranju na voljo, in jih 

prosili, da označijo tiste, ki bi vplivali na njihovo drugačno odločitev glede rabe načina 

transporta. Na voljo so imeli odgovore: izboljšani prostori za osvežitev, izposoja službenega 

kolesa, izboljšani pogoji za shranjevanje koles, finančne vzpodbude za vzdrževanje lastnih 

koles, posojila za nakup kolesa oz. dogovorjeni popusti pri ponudnikih, omogočen dostop do 

uporabe Biciklja, svetovalne delavnice o spodbujanju in varni vožnji s kolesom, aktivna malica, 

večja podpora pri organiziranju skupinskih voženj s kolesom, višje kazni za nepravilno 

parkiranje, izboljšani varnostni pogoji na peš poteh do javnega prevoza, bolje urejene 

kolesarske in peš poti, nižji stroški mesečnih vozovnic javnega prevoza, izboljšana zanesljivost 

in pogostost javnega prevoza, bolj čista prevozna sredstva javnega prevoza in drugo, kjer so 

lahko navedli še druge razloge. 

Predzadnji sklop je vseboval vprašanja, povezana s stresom ob prihodu na delo. V tem delu 

vprašalnika smo želeli izvedeti čim več o počutju zaposlenih ob prihodu na delo, kakšen vpliv 
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ima na občutke ob prihodu potovanje, ki so ga opravili, da so prispeli na delovno mesto in kako 

jih potovanje na delo zaznamuje skozi dan. Spraševali smo jih, kako se počutijo, ko prispejo v 

službo in kako stresno se jim zdi potovanje v in iz službe v primerjavi z ostalimi deli dneva. 

Prosili smo jih, naj pomislijo na trenutek, ko prispejo na svoje delovno mesto. Ponudili smo 

trditvi, da se ob prihodu na delo največkrat počutijo sproščeno in umirjeno ter da še razmišljajo 

o prihodu, ko prispejo na delovno mesto. Na lestvici od 1 do 5 so ocenili svoje občutke.  

V zadnjem delu vprašalnika so sledila še demografska vprašanja o spolu, starosti, izobrazbi, 

vrsti naselja, v katerem živijo, območni enoti, v kateri delajo, in o poklicni skupini. 

3.1.3   Vrste uporabljenih statističnih analiz 

Po začetni analizi odzivnosti na anketo in pripravi podatkov za analizo smo opravili osnovni 

pregled rezultatov raziskave. Z anketiranjem pridobljene podatke smo uredili v MS Excelovi 

preglednici in jih kasneje prenesli v programski paket SPSS 21.0. S pomočjo opisne statistike 

smo predstavili osnovni pregled rezultatov raziskave: stopnje stresa ob prihodu na delo in 

uporabe aktivnega transporta. Pri statistični analizi podatkov smo glede na število hkrati 

analiziranih spremenljivk izvedli univariatne in bivariatne statistične analize. Univariatne 

statistične analize smo uporabili za analizo ene opazovane spremenljivke, ko pa smo analizirali 

odnos (tj. odvisnost oz. povezanost) med dvema spremenljivkama, smo uporabili bivariatno 

statistično analizo. Vplive ter povezanost posameznih spremenljivk (tj. demografske 

spremenljivke, aktivni transport, stres) smo preverjali z bivariatno analizo, kjer smo uporabili 

teste in metode, kot so hi-kvadrat, t-test in izračun stopnje pomembnosti. Pri tem smo si 

pomagali s statističnim orodjem SPSS. Uporaba bivariatnih metod za preverjanje prej 

omenjenih hipotez je natančneje prikazana v spodnji preglednici 7: 

Preglednica 7: Uporaba bivariatnih metod za preverjanje hipotez 

Hipoteza Ime spremenljivke 

Z. 

vrednosti1 Vrsta spremenljivke Test 

H1 
uporaba aktivnega transporta 

stres ob prihodu na delo 

DA, NE 

1–5 

nominalna 

intervalna 
Hi-kvadrat test 

H2 ocena dejavnika aktivnega transporta 1–5 intervalna / * 

 

 

H3 

uporaba aktivnega transporta DA, NE nominalna T-test za 

neodvisna 

vzorca ocena pogoja 1–5 intervalna 

* izračun stopnje pomembnosti 

Pri preverjanju domneve o razliki v doživljanju stresa med uporabniki aktivnega in uporabniki 

pasivnega transporta smo uporabili χ2 (hi-kvadrat) test. Gre za eno najbolj univerzalnih 

statističnih orodij, saj uporaba testa ni pogojena z vrsto spremenljivke. Redko se uporablja za 

številske spremenljive, saj imamo zanje na voljo boljše statistične metode, medtem ko je pri 

opisnih spremenljivkah velikokrat edina izbira. Ko proučujemo razlike med skupinama, ki so 

                                            
1 Zaloga vrednosti (tj. vrednosti, ki se lahko pojavijo pri spremenljivki) 
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posledica vpliva enih pojavov na druge, hkrati odgovarjamo na vprašanja o povezanosti 

spremenljivk. Pri preverjanju domnev o razlikah v resnici raziskujemo vplive in povezanosti 

(Kožuh 2013, 183–200). 

Velikost razhajanja med empiričnimi frekvencami, ki odražajo dejansko stanje med anketiranci, 

in teoretičnimi frekvencami (pričakovanimi frekvencami), ki se nahajajo v kontingenčni tabeli, 

če povezave med spremenljivkama ni moč zaznati, merimo z omenjenim testom (Ferligoj, 

Lozar Manfreda in Žiberna 2011). Vrednost statistike χ2 je vedno pozitivna in velja, da kadar 

je χ2 = 0, spremenljivki nista povezani, v primeru χ2 > 0 pa spremenljivki sta povezani. Ob 

majhnih razlikah med frekvencami smo zaključili, da so razlike slučajne. Pri dovolj velikem 

razhajanju med frekvencami pa smo sklepali, da te razlike bolj verjetno temeljijo na razlikah v 

osnovni proučevani množici. Hipotezo enake verjetnosti smo označili kot nepravilno in jo 

zavrnili, hkrati pa nasprotno hipotezo označili kot veljavno. Med uporabniki aktivnega in 

uporabniki pasivnega transporta v doživljanju stresa obstaja statistična povezanost, če se bodo 

empirične frekvence zadosti razlikovale od teoretičnih frekvenc.  

Na osnovi vzorčnih podatkov pri nominalnem tipu spremenljivke smo za preverjanje domnev 

o razliki zaznavanja zagotovljenih pogojev med omenjenima skupinama (ki je hkrati domneva 

o povezanosti med dvema spremenljivkama) prav tako uporabili χ2 (hi-kvadrat) test. 

Pri preverjanju domneve o razliki v ocenjevanju posameznih zagotovljenih pogojev za rabo 

aktivnega transporta med uporabniki aktivnega in uporabniki pasivnega transporta, kjer so 

slednji podajali svoje ocene na lestvici od 1 do 5, smo uporabili t-test za neodvisna vzorca. S t-

testom za neodvisna vzorca ugotavljamo, ali med dvema neodvisnima skupinama obstajajo 

statistično pomembne razlike (Košmelj 2007). Preverjali smo domnevo o enakosti povprečij – 

ali je povprečna vrednost spremenljivke v eni skupini enot značilno različna od povprečne 

vrednosti v drugi skupini enot. 

Glavni opazovani spremenljivki v statistični analizi sta bili stres ob prihodu na delo in transport 

zaposlenih. Kot pojasnjevalne spremenljivke smo uporabili socio-demografske spremenljike, 

kot so spol, starost, izobrazba, poklicna skupina ter lokacija, kjer zaposleni živijo in delajo. 

3.2   Analiza in rezultati 

Poglavje je namenjeno opisu vzorca, na katerem je bila raziskava izvedena, predstavljene so 

vse uporabljene statistične analize in testi ter rezultati raziskave. Po začetni analizi odzivnosti 

na anketo in pripravi podatkov za analizo smo opravili osnovni pregled rezultatov raziskave. 
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3.2.1   Opis vzorca 

Anketno raziskavo smo izvedli na populaciji zaposlenih v zavodu, ki so razdeljeni v centralno 

enoto in 9 območnih enot, kar predstavlja 435 oseb. Na anketo je odgovorilo 238 oseb, kar 

predstavlja 54,7 % celotne ciljne populacije. V celoti izpolnjenih je bilo 209 anketnih 

vprašalnikov, kar znaša 48,0 %.  

Vzorec sestavlja 15 % moških in 85 % žensk, nekoliko več anketiranih oseb je oseb, starih med 

21–35 ter 36–50 let. Osebe so večinoma srednje ali visoko izobražene, 64 % jih prihaja iz 

urbanega okolja, 68 % iz Ljubljanske regije (Centralne enote in OE LJ), v vzorcu je 81 % 

nezdravnikov, velika večina anketirancev pa ima na voljo gibljiv delovni čas. Preglednica 8 

številsko in odstotkovno prikazuje opis vzorca, ki je sodeloval v raziskavi. 
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Preglednica 8: Opis vzorca 

  N % 

Spol   Moški 32 15,3 

Ženski 177 84,7 

Skupaj 209 100,0 

Starost   21–35 let 73 34,9 

36–50 let 80 38,3 

51–65 let 56 26,8 

Skupaj 209 100,0 

Izobrazba   Srednja strokovna izobrazba 7 3,4 

Srednja splošna izobrazba 3 1,5 

Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 17 8,3 

Visokošolska strokovna izobrazba (vključuje tudi 1. 
bolonjsko stopnjo) 

46 22,3 

Visokošolska univerzitetna izobrazba (vključuje tudi 2. 
bolonjsko stopnjo) 76 36,9 

Specializacija 18 8,7 

Magisterij 20 9,7 

Doktorat 19 9,2 

Skupaj 206 100,0 

Vrsta naselja, v 

katerem živite 

  Samotne kmetije (imajo 1–3 kmetije) 2 1,0 

Zaselek (ima 3–15 domov) 20 9,7 

Vas (ima vaško jedro in do 3.000 prebivalcev) 53 25,7 

Manjše mesto (ima mestno jedro in nad 3.000 
prebivalcev) 

37 18,0 

Večje mesto (ima mestno jedro in nad 20.000 
prebivalcev) 

29 14,1 

Velemesto (ima nad 100.000 prebivalcev) 65 31,6 

Skupaj 206 100,0 

Območna enota, v 
kateri ste zaposleni 

  Centralna enota 94 47,2 

OE CE 8 4,0 

OE KP 8 4,0 

OE KR 7 3,5 

OE LJ 41 20,6 

OE MB 14 7,0 

OE MS 11 5,5 

OE NG 3 1,5 

OE NM 7 3,5 

OE RAVNE 6 3,0 

Skupaj 199 100,0 

Vaša poklicna 
skupina 

  Zdravniki 39 19,1 

Administrativno podporno osebje (kadrovska, 

finančna, pravna služba ...) 
27 13,2 

IT služba 7 3,4 

Drugo strokovno osebje 131 64,2 

Skupaj 204 100,0 

Gibljivost delovnega 

časa 

  Fiksen delovni čas 20 9,7 

Gibljiv delovni čas 186 90,3 

Skupaj 206 100,0 
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3.2.2   Značilnosti uporabnikov aktivnega in pasivnega transporta 

Med zaposlenimi na NIJZ je na osnovi podatkov pridobljenih iz raziskave 46,4 % oseb, ki 

uporabljajo aktivni transport, in 53,6 % oseb, ki uporabljajo pasivni transport. Raba aktivnega 

transporta je bila nekoliko večja pri ženskah kot pri moških. Aktivni transport uporablja 46,9 

% žensk in 43,8 % moških. Zaposleni, stari od 21 do 35 let, aktivni transport uporabljajo najbolj 

pogosto (49,3 %), najmanj pogosto pa ga uporabljajo starejši v skupini od 51 do 65 let (41,1 

%). 

Ko smo z raziskavo opazovali anketrirance po izobrazbi, smo pri določenih stopnjah izobrazbe  

opazili zelo nizko število vzorčnih podatkov. Zaradi manjše razdrobljenosti in bolj pregledne 

intrepretacije podatkov smo se odločili, da posamezne kategorije stopnje izobrazbe združimo 

in izobrazbeno spremenljivko opazujemo zgolj v treh skupinah (srednja in višješolska 

izobrazba, dodiplomski študij in podiplomski študij). Najvišjo stopnjo rabe aktivnega transporta 

(57,9 %) je mogoče opaziti pri zaposlenih, ki imajo opravljen podiplomski študij. Najvišjo 

stopnjo rabe pasivnega transporta (74,1 %) pa je mogoče zaznati pri zaposlenih s srednjo in 

višješolsko izobrazbo. Zaposleni, ki imajo opravljen dodiplomski študij, v večji meri (54,1 %) 

predstavljajo uporabnike pasivnega transporta. Izkazalo se je, da najbolj izobraženi zaposleni 

bolj posegajo po rabi aktivnega transporta. Višje izobraženi zaposleni so navadno bolj 

vsestransko razgledani in seznanjeni s koristnimi učinki, ki jih ima aktivni transport na zdravje, 

kar lahko vpliva tudi na to, da se v večji meri poslužujejo rabe aktivnega transporta. 

Nizko število vzorčnih podatkov smo pridobili tudi v določenih skupinah naselij, v katerih 

zaposleni živijo, zato smo anketirance opazovali le glede na ruralno in urbano okolje. Ruralno 

okolje predstavljajo samotne kmetije, zaselki in vasi, urbano pa manjša in večja mesta ter 

velemesta. Ugotovitve, ki smo jih pridobili z raziskavo, kažejo, da se zaposleni, ki živijo v 

urbanem okolju, bolj poslužujejo aktivnega transporta. Delež rabe aktivnega transporta pri njih 

znaša 64,9 %. Pri zaposlenih, ki živijo v ruralnem okolju, je delež rabe pasivnega transporta 

precej visok in znaša 82,6 %. K višji rabi pasivnega transporta med zaposlenimi, ki živijo v 

ruralnih okoljih, zagotovo pripomore dejstvo, da osebe iz ruralnih okolij pogosteje nimajo 

nobene druge možnosti kot transport z osebnim avtomobilom. Prav tako je zanimivo dejstvo, 

da se lokacije območnih enot zavoda nahajajo v centrih večjih mest, postavljene so v urbana 

okolja. Večja razdalja zaposlenih, ki živijo v ruralnih okoljih, med domom in službo pomembno 

vpliva na izbiro vrste transporta.  

Pričakovali smo, da bo raba aktivnega transporta višja med zaposlenimi, ki so po poklicu 

zdravniki, saj so ravno zdravniki tisti, ki naj bi najbolje poznali koristne vplive telesne 

dejavnosti na boljše počutje in zdravje ljudi. Vendar pa iz pridobljenih podatkov raziskave ni 

bilo moč zaznati večjih razlik/odstopanj glede rabe aktivnega načina transporta pri različnih 

poklicnih skupinah. Z raziskavo smo ugotovili, da je skoraj enak delež rabe aktivnega transporta 

opaziti tako pri zdravnikih (46,2 %) kot pri ne zdravnikih (47,3 %). Presenetljivo je malce nižji 

delež aktivnih uporabnikov moč opaziti med zdravniki, kar lahko morda pojasnimo z njihovim 
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boljšim družbenim statusom. Zdravniki so verjetno bolj ozaveščeni glede zdravstvenih koristi 

aktivnega transporta, po drugi strani pa jim ravno ekonomska moč dopušča večjo uporabo 

pasivnega transporta (npr. uprabo taksijev, plačilo parkirnin). Smiselno je opozoriti, da je 

razlika med zdravniki in nezdravniki glede rabe aktivnega transporta zares majhna in zato 

zanemarljiva.  

Uporabnikov aktivnega transporta je med zaposlenimi s fiksnim delovnim časom polovica, 

medtem ko jih je med zaposlenimi z gibljivim delovnim časom nekoliko manj kot polovica 

(46,8 %). Način delovnega časa z vidika gibljivosti prihoda in odhoda torej ne vpliva na izbiro 

načina transporta. 

Preverili smo podatke o deležu aktivnih uporabnikov glede na območne enote zavoda. 

Ugotovili smo, da je bilo v posameznih območnih enotah število odgovorov oz. izpolnjenih 

anket nizko, kar pomeni, da so rezultati v tem primeru lahko manj natančni. Tako smo pogledali 

le odgovore, ki smo jih pridobili od dveh najštevilčnejših območnih enot, Centralne enote in 

OE LJ. Pridobljeni podatki kažejo, da je v Centralni enoti delež aktivnih uporabnikov transporta 

večji kot v OE LJ. To zanimivo ugotovitev lahko med drugim pripišemo parkirnim mestom, ki 

so zaposlenim v OE LJ na voljo, medtem ko zaposleni v Centralni enoti parkirnega mesta 

nimajo zagotovljenega. Kot namreč pravijo Simons idr. (2014, 155) se ljudje odločijo za večjo 

rabo avtomobila zaradi možnosti parkiranja, medtem ko tisti, ki te možnosti nimajo, izbirajo 

med ostalimi možnostmi in posledično več posegajo po rabi aktivnega transporta. 

Socio-demografske značilnosti uporabnikov aktivnega in pasivnega transporta so prikazane v 

preglednici 9.
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Za razumevanje celotne raziskovane problematike je čas, ki ga zaposleni namenijo za prihod v 

in iz službe, pomemben dejavnik. Za prihod na delo zaposleni v povprečju porabijo 36 minut. 

Najdaljša pot na delovno mesto traja 2 uri in 20 minut, najkrajša pa 1 minuto. Čas trajanja 

prihoda na delo smo preverili za obe skupini uporabnikov. Osebe, ki uporabljajo aktivni 

transport, porabijo v povprečju nekoliko manj časa za prihod na delo (32,69 minut) kot 

uporabniki pasivnega transporta, ki v povprečju potujejo na delo 38,26 minut. To lahko izhaja 

iz večje razdalje, ki jo imajo za opraviti uporabniki pasivnega transporta, zastojev in gneče na 

cestah, iskanja parkirnega mesta ... V preglednici 10 so prikazani rezultati glede porabljenega 

časa za prihod na delo po obeh skupinah uporabnikov transporta. 

Preglednica 10: Čas trajanja prihoda na delo 

Koliko časa 
običajno traja vaš 
prihod na delo (od 

domačih vrat do 
službe)? (min.) N Povprečje 

Aritmetična 
sredina 

Minimalna 

vrednost Maksimalna vrednost 
Aktivni transport 111 32,69 30,00 1 100 

Pasivni transport 121 38,26 30,00 10 140 

Skupaj 232 35,60 30,00 1 140 

3.2.3   Potovalne značilnosti in mnenja o potovanju uporabnikov aktivnega in pasivnega 

transporta 

Najbolj uporabljeno sredstvo za prihod na delo med zaposlenimi v zavodu predstavlja 

avtomobil. Kar 52,4 % zaposlenih prispe na delo z avtomobilom, kot voznik avtomobila jih 

prispe 45,5 %. Najbolj pogosto uporabljeni prevozni sredstvi med aktivnim transportom sta bili 

kolo s 16,3 % in avtobus s 15,9 %. Najmanj uporabljena načina prihoda na delo med 

zaposlenimi predstavljata hoja in uporaba vlaka. Le 6,7 % zaposlenih na delo in domov pešači, 

8,2 % zaposlenih pa se na delo vozi z vlakom. Način uporabljenega transporta pri zaposlenih je 

prikazan na sliki 6. 
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Slika 6: Način uporabljenega transporta pri zaposlenih 

Preglednica 11 prikazuje, da zaposleni svoj čas, namenjen za prihod na delo, na lestvici od 1 

do 7, kjer 1 pomeni »zelo slabo porabljen čas«, 7 pa »zelo dobro porabljen čas«, v povprečju 

ocenjujejo s 4,17. Uporabniki aktivnega transporta čas, namenjen za prihod na delo, ocenjujejo 

s 4,96, kar je občutno bolje kot uporabniki pasivnega transporta, ki ga ocenjujejo s 3,44. Aktivni 

uporabniki v poti na delo vidijo neko dodano vrednost, da naredijo nekaj koristnega za sebe in 

svoje zdravje in ne samo kot izgubljeni čas. Pasivni uporabniki ta čas slabše zaznajo kot dobro 

porabljen čas in ne vidijo takšne dodane vrednosti, kot jo na primer vidijo aktivni uporabniki. 

Zaposleni so na 5-stopenjski lestvici ocenjevalil udobnost potovanja v in iz službe. 68,1 % 

zaposlenim se zdi potovanje na delo in domov zelo udobno ali udobno, le 3,0 % zaposlenih je 

menilo, da je njihovo potovanje zelo neudobno. Razlike v zaznavanju udobnosti potovanja med 

uporabniki aktivnega in pasivnega transporta nismo zaznali. 

Preglednica 11: Značilnosti prihoda na delo 

  

Aktivni 

transport 

Pasivni 

transport Skupaj 

T-test 

(p-

vrednost) 

Kako ocenjujete vaš porabljeni čas za prihod 
na delo?  

Povprečje 4,96 3,44 4,17 

0,000 N 
112 121 233 

Kako udobno se vam zdi potovanje, ki ga 

opravite od doma do službe in nazaj? 

Povprečje 3,80 3,81 3,81 

0,970 N 
112 120 232 

Poleg dojemanja kvalitete potovanja nas je zanimala tudi motivacija za rabo aktivnega in 

pasivnega transporta. V nadaljevanju smo preverili, kateri so tisti dejavniki, ki spodbujajo 

zaposlene k rabi določenega načina transporta. Dejavnike smo ločili v dve glavni skupini – 

7%

16%

46%

6%

16%

8%

1%

Hoja

Kolesarjenje

Voznik avtomobila

Sopotnik v avtomobilu

Avtobus

Vlak

Delo na domu
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okoljski in osebni, kjer prvi pomenijo, da prihajajo od zunaj in zaposleni nanje nimajo 

neposrednega vpliva, drugi pa izhajajo iz potreb in sposobnosti posameznika. 

Na sliki 7 je prikazana ocena dejavnikov, ki vplivajo na izbor aktivnega transporta, na sliki 8 

pa ocena dejavnikov, ki vplivajo na izbor pasivnega transporta. Tako uporabniki aktivnega kot 

pasivnega transporta so ocenili, da je okoljski dejavnik razdalja med službo in domom 

najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na izbor načina transporta. Aktivne uporabnike transporta 

pomembno motivirata tudi osebna dejavnika, kot sta potreba po ekološki osveščenosti in 

samoučinkovitosti/neodvisnosti od drugih ter manjša odvisnost od razmer na cesti. Kot najmanj 

pomembne dejavnike navajajo pomanjkanje spretnosti ali znanja za vožnjo avtomobila ali 

motornega kolesa ter pomanjkanje komunikacijskih spretnosti za organiziranje prevoza s 

pomočjo drugih oseb. Velja dodati, da med vsemi zaposlenimi dva ocenjujeta, da je za njiju 

telesna okvara tisti dejavnik, ki vpliva na uporabo transporta. Uporabniki pasivnega transporta 

med najpomembnejše dejavnike za izbor načina transporta štejejo prihranek časa, ki ga 

uvrščamo med osebne dejavnike ter okoljski dejavnik slabo dostopen in nezanesljiv javni 

prevoz. Pomanjkanje spretnosti ali znanja (pri vožnji s kolesom) in zanimanja za telesno 

dejavnost najmanj vplivajo na njihovo odločitev pri izboru. 

 

 

Slika 7: Ocena dejavnikov pri rabi aktivnega transporta 
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Slika 8: Ocena dejavnikov pri rabi pasivnega transporta 

Z raziskavo smo proučili tudi pogoje za rabo aktivnega transporta na zavodu. Prišli smo do 

zanimive ugotovitve, da večina zaposlenih ni seznanjena, kakšni pogoji za rabo aktivnega 

transporta so na zavodu na voljo. Kar 100 (46,9 %) zaposlenih je ocenilo, da ne vedo, ali 

delodajalec dobro zagotavlja pogoje za rabo aktivnega transporta. Dobro zagotovljene pogoje 

s strani delodajalca je ocenilo 22,1 % zaposlenih, 31 % pa jih meni, da pogoji niso dobro 

zagotovljeni. Slika 9 prikazuje, kako so zaposleni ocenili zagotovljene pogoje s strani 

delodajalca. 
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Slika 9: Zagotovljeni pogoji za rabo aktivnega transporta 

Poleg splošne ocene pogojev, ki jih za rabo aktivnega transporta zagotavlja delodajalec, smo v 

nadaljevanju želeli preveriti tudi oceno posameznih pogojev, kot so kolesarnica, prostori za 

osvežitev in podobno. 

Proučili smo zaznavanje zaposlenih glede posameznih pogojev, ki so na zavodu na voljo za 

rabo aktivnega transporta. Iz slike 10 so razvidne ocene zaposlenih. Glede na pridobljene ocene 

smo razvrstili pogoje za rabo aktivnega transporta glede na njihovo ustreznost in dosegljivost. 

Zaposleni so med zagotovljenimi pogoji najbolje ocenili gibljiv delovni čas in omogočen lahek 

dostop do zgradbe, po njihovem mnenju pa delodajalec najslabše zagotavlja prostore za 

osvežitev in materialno spodbudo za rabo aktivnega transporta. 

 

47%

22%

31% Ne vem

Delodajalec dovolj dobro

zagotavlja pogoje

Delodajalec ne zagotavlja

pogojev dovolj dobro
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Slika 10: Ocena zagotovljenih pogojev s strani delodajalca 

Pogoje za rabo aktivnega transporta smo proučevali tudi z zanimanjem, ali bi izboljšani pogoji 

vplivali na odločitev o načinu transporta. Pri aktivnih uporabnikih nas je predvsem zanimalo, 

ali bi rabo aktivnega transporta zaradi boljših pogojev še povečali, medtem ko smo pri pasivnih 

uporabnikih predvsem želeli odkriti, ali bi spremenili način transporta in se ob boljših pogojih 

odločili za rabo aktivnega transporta. Uporabniki aktivnega transporta so v 55,0 % soglašali, da 

bi se za še večjo rabo aktivnega transporta odločili, če bi bili pogoji za njegovo rabo 

zagotovljeni in izboljšani. Medtem ko je 48 % uporabnikov pasivnega transporta mnenja, da bi 

pričelo uporabljati aktivni transport, če bi bili zagotovljeni oziroma izboljšani pogoji. 

Rabo aktivnega transporta ob izboljšanih pogojih v obeh skupinah zaposlenih prikazujeta slika 

11 in slika 12. 

 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Gibljiv delovni čas

Omogočen lahek dostop do zgradbe

Kolesarnica

Nadstrešek

Omarice za garderobo

Materialna spodbuda za rabo aktivnega transporta

Prostori za osvežitev (garderoba, prha …)

Ocena zagotovljenih pogojev
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Slika 11: Večja raba aktivnega transporta ob izboljšanih pogojih 

 

Slika 12: Odločitev za rabo aktivnega transporta ob izboljšanih pogojih 

Anketiranci, ki so bili mnenja, da bi aktivni transport pričeli uporabljati še v večji meri oz. da 

bi ga sploh začeli uporabljati v primeru izboljšanih pogojev, so nadalje ocenili, kateri so ti 

pogoji, ki bi po njihovem mnenju morali biti izboljšani. 

V preglednici 12 so prikazani pogoji, ki bi morali biti izboljšani in pri katerih so zaposlenih 

ocenjevali, ali vplivajo na rabo aktivnega transporta. Med najbolj zaželenimi zagotovljenimi in 

izboljšanimi pogoji so zaposleni izbrali izboljšane prostore za osvežitev in izboljšane pogoje za 

shranjevanje koles. Gre za dva pogoja, na katera ima delodajalec neposreden vpliv. Raziskava 

je pokazala, da je precej zaželeni izboljšani pogoj tudi bolj zanesljiv in pogost javni prevoz. Kot 

najmanj pomembne so označili višje kazni za nepravilno parkiranje, kar lahko zgolj dokazuje, 

da se zaposleni ne poslužujejo parkiranja na nedovoljenih mestih ali pa jih to enostavno ne 
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gane. Med manj zaželene pogoje so uvrstili svetovalne delavnice o spodbujanju in varni vožnji 

s kolesom ter večjo podporo pri organiziranju skupinskih voženj s kolesom. Skupno 

organizirane pobude se jim ne zdijo dovolj zanimive in koristne za spodbujanje aktivnega 

transporta. 

Preglednica 12: Ocena pogojev, ki bi morali biti izboljšani 

Kateri pogoji bi morali biti zagotovljeni ali izboljšani za večjo rabo 
aktivnega transporta? N % 

     

izboljšani prostori za osvežitev (tuši, omarice ...) 60 57,1 

     

izboljšani pogoji za shranjevanje koles 56 53,3 

 

izboljšana zanesljivost in pogostost javnega prevoza 54 51,4 

  

finančne vzpodbude za vzdrževanje lastnih koles 44 41,9 

 

nižji stroški mesečnih vozovnic javnega prevoza 44 41,9 

 

bolje urejene kolesarske in pešpoti 43 41,0 

 

omogočen dostop do uporabe Biciklja (Urbana kartica na voljo zaposlenim) 41 39,0 

 

izposoja službenega kolesa 40 38,1 

 

kolesarji 1x na teden upravičeni do 1-urne malice 37 35,2 

 

izboljšani varnostni pogoji na peš poteh do javnega prevoza 25 23,8 

 

posojila za nakup kolesa oz. dogovorjeni popusti pri ponudnikih 24 22,9 

 

bolj čista prevozna sredstva javnega prevoza 24 22,9 

 

večja podpora pri organiziranju skupinskih voženj s kolesom 14 13,3 

 

svetovalne delavnice o spodbujanju in varni vožnji s kolesom 8 7,6 

 

višje kazni za nepravilno parkiranje 4 3,8 

Zaposleni so imeli na voljo dodati svoje predloge pogojev, za katere ocenjujejo, da bi lahko 

pripomogli k povečani rabi aktivnega transporta. Med drugimi predlogi, ki so jih navedli 

zaposleni, je denimo predlog za prilagoditev službene lokacije glede na lokacijo bivanja. Kar 

nekaj zaposlenih potuje na delo v ne najbližjo območno enoto svojemu domu. Razloge za 

takšno stanje je prinesla združitev zavoda z območnimi enotami, ko so predvsem zaposleni, ki 

živijo izven osrednje slovenske regije, pridobili območno enoto bližje svojemu kraju bivanja. 

Zaradi narave dela pa so še vedno primorani opravljati vsakodnevna potovanja v prestolnico. 
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Predlagali so selitev centralne enote zavoda, ki se nahaja v ožjem središču glavnega mesta, na 

manj elitno lokacijo, ki bi bila lažje dostopna. 

Navedli so željo po plačilu mesečnih vozovnic za javni prevoz v celoti. Nova ureditev povračila 

stroškov prevoza na delo in z dela, ki jo ureja Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS 

št. 40/12), določa, da zaposleni dobijo povrnjene stroške le za dejansko prisotne dneve na 

delovnem mestu in pa za najugodnejšo različico javnega prevoza, če tudi uporaba tega ni na 

voljo ob pravem času oz. je druga možnost javnega prevoza bolj enostavna in primerna. 

Izpostavili so željo po uvedbi 30 minutnega bonusa k delovnemu času za tiste, ki na delo pridejo 

s kolesom. Bonus vidjo kot nagrado, ki bi spodbudila večjo rabo aktivnega transporta. 

Predlagali so uporabo Biciklja ali službenega kolesa za službene poti po Ljubljani in ne le za 

potovanje na in z dela ter dogovorjen popust s strani delodajalca pri ponudnikih električnih 

koles. 

Še enkrat so posebej izpostavili željo po bolj kvalitetnih prevoznih sredstvih javnega prevoza. 

3.2.4   Transport in doživljanje stresa 

Eden glavnih ciljev raziskave je bil raziskati morebitne povezave med načini prihoda na delo 

in stopnjo stresa kot posledico prihoda na delo. Tako smo pri raziskovanju ugotavljali tudi 

doživljanje stresa pri zaposlenih. Osredotočili smo se na stres, ki nastane ob prihodu na delo 

kot posledica prihoda. Proučili smo, ali način transporta ob prihodu na delo vpliva na zgoraj 

omenjeno obliko stresa in kako to doživljajo uporabniki ene in druge skupine transporta. V 

preglednici 13 so predstavljeni rezultati o počutju zaposlenih v zavodu ob prihodu na delovno 

mesto. Zaposleni so na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh ne drži«, 5 pa » popolnoma 

drži«, v povprečju s 3,7 ocenili, da je njihovo počutje, ko prispejo na delovno mesto, največkrat 

sproščeno in umirjeno. 66,7 % zaposlenih je menilo, da ko enkrat prispejo na delo, o prihodu 

na delo ne razmišljajo več. 69,0 % jih je ocenilo, da se ob prihodu na delo počutijo sproščeno. 

Prav tako jih je večina (45,7 %) ocenila, da se jim zdi potovanje v in iz službe v primerjavi z 

ostalimi deli dneva manj stresno. 
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Preglednica 13: Počutje ob prihodu na delovno mesto 

  N % Povprečje 

Ko prispem na delovno mesto, se največkrat počutim sproščeno in umirjeno. 
1 - Sploh ne drži 3 1,4 

3,7 

2 - Ne drži 17 8,1 

3 – Niti – niti 51 24,3 

4 - Drži 103 49,0 

5 - Popolnoma drži 36 17,1 

Skupaj 210 100,0 

Ko prispem na delovno mesto, ponavadi še razmišljam o tem, kako je pot na delo potekala (prometni zastoji, 
zamude, slabo vreme itd.). 

1 - Sploh ne drži 72 34,3 

2,1 

2 - Ne drži 68 32,4 

3 – Niti – niti 45 21,4 

4 - Drži 22 10,5 

5 - Popolnoma drži 3 1,4 

Skupaj 210 100,0 

Ljudje pogosto prispejo v službo pod stresom zaradi transporta (Gottholmseder idr. 2009). Kako se počutite vi, 
ko prispete do službe?   

1 - zelo stresno 1 0,5 

2,9 

2 - stresno 37 17,6 

3 - sproščeno 145 69,0 

4 - zelo sproščeno 27 12,9 

Skupaj 210 100,0 

V primerjavi z ostalimi deli dneva, kako stresno se vam zdi potovanje v in iz službe? 

1 - manj stresno 96 45,7 

1,7 
2 - približno enako stresno 79 37,6 

3 - bolj stresno 35 16,7 

Skupaj 210 100,0 

Ugotovili smo, da so stres ob prihodu na delo nekoliko bolj občutile ženske (3,75) kot moški 

(3,69), vendar so razlike izredno majhne. Prav tako so ženske po prihodu na delo bolj 

razmišljale o potovanju (2,18) kot moški (1,81). Stres ob prihodu na delo zaradi transporta je 

občutilo 14,3 % uporabnikov aktivnega transporta in 21,4 %  uporabnikov pasivnega transporta. 

Prav tako je 8,3 % več uporabnikov pasivnega transporta ocenilo, da je potovanje v in iz službe 

bolj stresno v primerjavi z ostalimi deli dneva. Uporabniki pasivnega transporta so ocenili, da 

med dnevom bolj razmišljajo o prihodu na delo (2,36) kot uporabniki aktivnega transporta 

(1,86). 

3.2.5   Obravnava postavljenih hipotez 

Vplive ter povezanost posameznih spremenljivk (tj. demografske spremenljivke, aktivni 

transport, stres ob prihodu na delo) smo preverjali z bivariatno statistično analizo, kjer smo 

uporabili hi-kvadrat test in t-test za neodvisna vzorca. Pri tem smo si pomagali s statističnim 
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orodjem SPSS. V nadaljevanju poglavja obravnavamo postavljene hipoteze z interpretacijo 

končnih rezultatov raziskave. 

Pri preverjanje prve hipoteze smo uporabili najbolj vsestransko statistično metodo, to je χ2 (hi-

kvadrat) test, s katerim ugotavljamo, ali obstajajo statistično značilne razlike med dvema 

neodvisnima skupinama. Ugotavljali smo povezavo med stresom ob prihodu na delo in načinom 

transporta. Povezavo smo preverjali s štirimi vprašanji, oblikovali smo štiri podhipoteze. 

H1.1: Zaposleni, ki uporabljajo aktivni transport, se na splošno počutijo bolj sproščeno in 

umirjeno, ko prispejo na delovno mesto, kot zaposleni, ki uporabljajo pasivni transport. 

H1.2: Uporabniki aktivnega transporta čez dan manj razmišljajo o potovanju na delo kot 

uporabniki pasivnega transporta. 

H1.3: Zaposleni, ki uporabljajo pasivni transport, bolj pogosto prispejo v službo pod stresom 

zaradi transporta kot zaposleni, ki uporabljajo aktivni transport. 

H1.4: Zaposleni, ki uporabljajo aktivni transport, ocenjujejo pot v službo kot manj stresno v 

primerjavi z ostalimi deli dneva. 

S prvim vprašanjem smo preverili, kako se zaposleni počutijo ob prihodu na delo. Anketiranci 

so na splošno ocenjevali svoje počutje, koliko so pod stresom zjutraj (npr. zaradi veliko dela, 

ki jih čaka, zaradi sestanka …). Ugotovili smo, da med uporabniki aktivnega transporta in 

uporabniki pasivnega transporta ne obstajajo statistično značilne razlike. Razhajanje med 

stvarnimi in pričakovanimi frekvencami je premajhno, zato si ne upamo o osnovni množici 

trditi ničesar. 

Pri preverjanju drugega primera, koliko zaposleni razmišljajo o prihodu na delo, so se pokazale 

statistično značilne razlike med uporabniki aktivnega in pasivnega transporta. Ugotovili smo, 

da uporabniki aktivnega transporta po prihodu na delo manj razmišljajo o potovanju na delo 

(5,1 %) kot uporabniki pasivnega transporta (17,9 %). 

Prav tako smo ugotovili statistično značilno razliko med osebami pri tretjem in četrtem 

proučevanem primeru. V tretjem primeru smo v primerjavi s prvim preverili, kako se zaposleni 

počutijo ob prihodu na delo zaradi transporta. Anketiranci so ocenjevali svoje počutje ob 

prihodu na delo, koliko so v stresu zaradi uporabljenega načina transporta. Uporabniki 

aktivnega transporta so se zaradi izbire načina transporta počutili bolj sproščeno (85,7 %) kot 

uporabniki pasivnega transporta (78,6 %). V četrtem primeru pa prihaja do razlik med 

skupinama pri oceni počutja. Uporabniki aktivnega transporta so ocenili, da v primerjavi z 

ostalimi deli dneva občutijo potovanje v in iz službe manj stresno, kot so to ocenili pasivni 

uporabniki.  
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P-vrednosti hi-kvadrat testa v treh od štirih primerov znašajo manj kot 0,05, zato lahko pri teh 

primerih ob 5% tveganju trdimo, da obstaja statistično značilna razlika o doživljanju stresa ob 

prihodu na delo med uporabniki aktivnega in pasivnega transporta. Rezultati raziskave za 

preverjanje prve hipoteze so predstavljeni v preglednici 14. 

Preglednica 14: Način transporta in stres zaposlenih 

  

 

Skupaj 

Hi-kvadrat 

test  

(p-vrednost) 

Aktivni 

transport 

Pasivni 

transport 

Ko prispem na delovno mesto, 

se največkrat počutim 
sproščeno in umirjeno. 

1 - Sploh ne drži N 1 2 3 

0,446 

% 1,0 % 1,8 % 1,4 % 

2 - Ne drži N 6 11 17 

% 6,1 % 9,8 % 8,1 % 

3 – Niti – niti N 21 30 51 

% 21,4 % 26,8 % 24,3 % 

4 - Drži N 49 54 103 

% 50,0 % 48,2 % 49,0 % 

5 - Popolnoma drži N 21 15 36 

% 21,4 % 13,4 % 17,1 % 

Ko prispem na delovno mesto, 

ponavadi še razmišljam o tem, 
kako je pot na delo potekala 

(prometni zastoji, zamude, 

slabo vreme itd.). 

1 - Sploh ne drži N 44 28 72 

0,007 

% 44,9 % 25,0 % 34,3 % 

2 - Ne drži N 29 39 68 

% 29,6 % 34,8 % 32,4 % 

3 – Niti – niti N 20 25 45 

% 20,4 % 22,3 % 21,4 % 

4 - Drži N 5 17 22 

% 5,1 % 15,2 % 10,5 % 

5 - Popolnoma drži N 0 3 3 

% 0,0 % 2,7 % 1,4 % 

Ljudje pogosto prispejo v 

službo pod stresom zaradi 
transporta (Gottholmseder idr. 

2009). Kako se počutite vi, ko 
prispete do službe?   

zelo stresno N 0 1 1 

0,014 

% 0,0 % 0,9 % 0,5% 

stresno N 14 23 37 

% 14,3 % 20,5 % 17,6 % 

sproščeno N 64 81 145 

% 65,3 % 72,3 % 69,0 % 

zelo sproščeno N 20 7 27 

% 20,4 % 6,3 % 12,9 % 

V primerjavi z ostalimi deli 

dneva, kako stresno se vam zdi 

potovanje v in iz službe? 

bolj stresno N 12 23 35 

0,032 

% 12,2 % 20,5 % 16,7 % 

manj stresno N 54 42 96 

% 55,1 % 37,5 % 45,7 % 

približno enako 
stresno 

N 32 47 79 

% 32,7 % 42,0 % 37,6 % 

Skupaj N 98 112 210   

% 100,0 % 100,0 % 100,0 %   

H1.1: Zaposleni, ki uporabljajo aktivni transport, se na splošno počutijo bolj sproščeno in 

umirjeno, ko prispejo na delovno mesto, kot zaposleni, ki uporabljajo pasivni transport. 

Zavračamo H1.1, saj nismo uspeli dokazati statistično pomembne povezanosti med skupinama 
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zaposlenih. Uporabniki aktivnega transporta se v primerjavi z uporabniki pasivnega transporta 

ob prihodu na delo na splošno ne počutijo bolj sproščeno in umirjeno.  

H1.2: Uporabniki aktivnega transporta čez dan manj razmišljajo o potovanju na delo kot 

uporabniki pasivnega transporta. Potrjujemo H1.2, saj smo predpostavljali in dokazali, da 

uporabniki aktivnega transporta, ko prispejo na delovno mesto, manj razmišljajo o tem, kako je 

pot na delo potekala. 

H1.3: Zaposleni, ki uporabljajo pasivni transport, bolj pogosto prispejo v službo pod stresom 

zaradi transporta kot zaposleni, ki uporabljajo aktivni transport. Potrjujemo H1.3, saj smo uspeli 

dokazati statistično pomembne povezanosti med skupinama zaposlenih. Zaposleni, ki 

uporabljajo pasivni transport, bolj pogosto prispejo na delo pod stresom zaradi transporta kot 

zaposleni, ki uporabljajo aktivni transport. 

H1.4: Zaposleni, ki uporabljajo aktivni transport, ocenjujejo pot v službo kot manj stresno v 

primerjavi z ostalimi deli dneva. Potrjujemo tudi H1.4, saj smo uspeli dokazati, da zaposleni, 

ki uporabljajo aktivni transport, v primerjavi z ostalimi deli dneva pot v službo ocenjujejo kot 

manj stresno. 

V prvem primeru, ko smo preverjali splošno počutje anketirancev ne glede na uporabljeni način 

transporta, ne moremo govoriti o statistično pomembni povezanosti med opazovanima 

spremenljivkama. Splošno počutje ob prihodu na delo se v večini ne spreminja glede na 

uporabnike aktivnega in pasivnega transporta, oboji se ob prihodu na delo počutijo približno 

enako. 

V treh primerih pa so dobljeni rezultati raziskave potrdili, da sta opazovani spremenljivki stres 

ob prihodu na delo in način transporta statistično pomembno povezani. Dokazali smo, da je 

razhajanje med dejanskimi in pričakovanimi frekvencami dovolj veliko, in da stanje v 

posamezni skupini uporabnikov ni takšno, kot trdi ničelna hipoteza. Prav tako smo dokazali, da 

vsi odgovori med različnima skupinama niso enako pogosti, uporabniki aktivnega transporta 

manj razmišljajo o potovanju na delo, prispejo v službo v manjšem stresu zaradi transporta in 

potovanje na delo v primerjavi z ostalimi deli dneva ocenjujejo za manj stresno kot zaposleni, 

ki uporabljajo pasivne oblike transporta. 

Pri preverjanju druge hipoteze, s katero smo ugotavljali, ali osebni dejavniki bolj kot okoljski 

vplivajo na izbor aktivnega transporta, so anketiranci odgovarjali na lestvici strinjanja za vsak 

posamezni dejavnik. Izračunali smo povprečja strinjanj za posamezni dejavnik, ki vpliva na 

izbor transporta pri uporabnikih aktivnega transporta. Iz pridobljenih podatkov smo pri 

uporabnikih aktivnega transporta preverjali pomembnost izbranih dejavnikov. Stopnja 

pomembnosti pri osebnih dejavnikih je znašala 2,80, stopnja pomembnosti pri okoljskih 

dejavnikih 3,06. Stopnji pomembnosti smo med seboj primerjali in ugotovili, da je stopnja 

pomembnosti pri okoljskih dejavnikih višja od stopnje pomembnosti pri osebnih dejavnikih. 
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Ko smo podatke pogledali bolj natančno, smo ugotovili, da povprečne vrednosti za tri osebne 

dejavnike ne odražajo ustreznih vrednosti. Povprečje strinjanja z osebnim dejavnikom »sem 

fizično omejen« znaša 1,3, kar verjetno pomeni, da se zaposleni v večini z njim niso strinjali, 

ker v večini nimajo fizičnih okvar. Če pa bi bili fizično omejeni, bi bil rezultat verjetno precej 

drugačen. S podobno situacijo smo se srečali še pri dveh osebnih dejavnikih: »primanjkuje mi 

spretnosti ali znanja za vožnjo z avtomobilom ali motornim kolesom« in »primanjkuje mi 

komunikacijskih spretnosti za organiziranje prevoza s pomočjo drugih oseb«. Oba dejavnika 

sta imela nizko povprečje strinjanja, najverjetneje ne zato, ker bi bila kot sama dejavnika 

nepomembna pri odločitvi za izbor načina transporta, ampak verjetno zato, ker so zaposleni v 

večini ocenili, da jim omenjenih spretnosti ne primanjkuje in zato ne vplivajo na izbor.   

Če zaposleni spretnosti ne bi imeli, bi predvidoma dejavnikoma pripisovali večji pomen. 

Odločili smo se, da omenjene tri osebne dejavnike izločimo iz nadaljnje analize, saj niso bili 

jasno predstavljeni in razumljeni. Ko smo ponovili postopek izračuna stopnje pomembnosti pri 

osebnih dejavnikih z izločenimi dejavniki, smo ugotovili, da znaša stopnja pomembnosti pri 

osebnih dejavnikih 3,39. Uporabniki aktivnega transporta so ocenili, da na njihov izbor 

transporta bolj vplivajo osebni dejavniki kot okoljski dejavniki. Preglednica 15 prikazuje 

rezultate raziskave, ki smo jih izračunali za preverjanje naše druge hipoteze. 
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Preglednica 15: Povprečna ocena dejavnikov pri rabi aktivnega transporta z 

izračunanimi stopnjami pomembnosti (ter izločenimi dejavniki) 

  Aktivni transport uporabljam, Povprečje 

Stopnja 

pomembnosti 

Stopnja 

pomembnosti 

z izločenimi 
dejavniki 

O
se

b
n

i 
d

ej
av

n
ik

i 

ker s tem izboljšujem svoje zdravje 3,5 

2,80 3,39 

želim biti telesno dejaven 3,5 

s tem prihranim denar (varčevanje z gorivom, gumami, 
ohranjanje vozila) 

3,3 

s tem prihranim čas 3,5 

sem ekološko osveščen 3,7 

želim biti samoučinkovit/neodvisen od drugih 3,7 

mi primanjkuje spretnosti ali znanja za vožnjo avtomobila ali 
motornega kolesa 

1,4 

mi primanjkuje komunikacijskih spretnosti za organiziranje 

prevoza s pomočjo drugih oseb (npr. car-sharing) 
1,5 

lahko na poti namenim čas drugim stvarem/opravilom, kot pa je 

vožnja avtomobila/motornega kolesa (npr. 
druženje/pogovarjanje s sopotniki, branje itd.) 

2,6 

sem fizično omejen (telesna okvara) 1,3 

O
k

o
lj

sk
i 

d
ej

av
n

ik
i 

nimam zagotovljenega parkirnega mesta v službi 3,2 

3,06 

  

imam obveznosti pred/po službi 2,6   

sem s tem manj odvisen od razmer na cesti (npr. prometni 

zastoji, nesreče) 
3,6 

  

zaradi bližine/oddaljenosti službe od mojega doma 4,0   

zaradi dostopnosti, zanesljivosti in pogostosti javnega prevoza 3,1   

sem s tem manj podvržen nevarnostim na cestah 2,7   

zaradi slabih prometnih razmer 2,5   

so na poti do službe urejene kolesarske in pešpoti 3,1   

kadar so ugodne vremenske razmere (toplo, sončno) 2,7   

Oceno strinjanja s posameznim dejavnikom pri uporabnikih aktivnega transporta smo grafično 

prikazali na spodnji sliki (Slika 13). Iz slike je razvidno, da pri višji povprečni stopnji strinjanja 

prevladujejo osebni dejavniki (temni stolpci), nato pa sledijo okoljski z nižjimi povprečnimi 

stopnjami strinjanja. Uporabniki aktivnega transporta so največji pomen pripisali okoljskemu 

dejavniku »bližina/oddaljenost službe od doma«, sledita osebna dejavnika »sem ekološko 

osveščen« in »želim biti samoučinkovit/neodvisen od drugih«, nato okoljski »sem manj odvisen 

od razmer na cesti«, nato pa vsi ostali osebni dejavniki pred okoljskimi. 
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Slika 13: Ocena dejavnikov pri rabi aktivnega transporta 

H2: Zaposleni se v večji meri odločajo za uporabo aktivnega transporta zaradi osebnih 

dejavnikov kot pa zaradi okoljskih dejavnikov. Potrjujemo H2, saj smo predpostavljali in 

dokazali višji vpliv osebnih dejavnikov na izbor aktivnega transporta. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je skupna izračunana stopnja pomembnosti pri osebnih 

dejavnikih pri osebah, ki uporabljajo aktivni transport, višja od skupne izračunane stopnje 

pomembnosti pri okoljskih dejavnikih, kar pomeni, da so pri uporabnikih aktivnega transporta 

osebni dejavniki bolj pomembni pri odločanju za rabo tega načina transporta. Tudi iz slike 13  

je razvidno, da se več osebnih dejavnikov nahaja med najpomembnejšimi (npr. med prvimi 8 

najpomembnejšimi dejavniki je 6 osebnih). 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

... zaradi bližine/oddaljenosti
službe od mojega doma.

... sem ekološko osveščen.

... želim biti samoučinkovit/neodvisen od drugih.

... sem s tem manj odvisen od razmer na cesti.

… želim biti telesno dejaven.

... s tem prihranim čas.

... ker s tem izboljšujem svoje zdravje.

... s tem prihranim denar.

... nimam zagotovljenega parkirnega mesta v službi.

... zaradi dostopnosti, zanesljivosti

in pogostosti javnega prevoza.

... so na poti do službe urejene kolesarske in pešpoti.

... sem s tem manj podvržen nevarnostim na cestah.

... kadar so ugodne vremenske razmere.

... lahko na poti namenim čas drugim
stvarem/opravilom…

... imam obveznosti pred/po službi.

... zaradi slabih prometnih razmer.

... mi primanjkuje komunikacijskih spretnosti

za organiziranje prevoza s pomočjo drugih oseb.

... mi primanjkuje spretnosti ali znanja za

vožnjo avtomobila ali motornega kolesa.

... sem fizično omejen.

Ocena dejavnikaokoljski dejavniki         osebni dejavniki
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S tretjo postavljeno hipotezo smo preverjali, ali se ocena pogojev spreminja glede na 

uporabnike aktivnega in pasivnega transporta. Rezultati hi-kvadrat testa so prikazani v spodnji 

tabeli (preglednica 16). Kot je razvidno, znaša p-vrednost testa 0,478, kar pomeni, da razlika ni 

statistično pomembna, razhajanje med stvarnimi in pričakovanimi frekvencami je premajhno, 

zato o ocenjevanju pogojev po posameznih skupinah uporabnikov ne moremo trditi ničesar. To 

pomeni, da ne moremo zavrniti ničelne hipoteze ter trditi, da je ocena pogojev med uporabniki 

aktivnega in uporabniki pasivnega transporta različna. Uporabniki aktivnega transporta torej 

pogojev, ki jih zagotavlja delodajalec, ne ocenjujejo statistično značilno bolje kot uporabniki 

pasivnega transporta. 

Preglednica 16: Ocena pogojev glede na način transporta 

      

Aktivni 

transport 

Pasivni 

transport Skupaj 

Hi-kvadrat test 

(p-vrednost) 

Ali po vašem mnenju 
delodajalec (NIJZ) dovolj 

dobro zagotavlja pogoje za 

rabo aktivnega transporta? 

Ne vem N 43 57 100 

0,478 

% 42,6 % 50,9 % 46,9 % 

Da N 24 23 47 

% 23,8 % 20,5 % 22,1 % 

Ne N 34 32 66 

% 33,7 % 28,6 % 31,0 % 

Skupaj N 101 112 213 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Uporabili smo tudi t-test za neodvisna vzorca, s katerim smo ugotavljali, ali obstajajo statistično 

značilne razlike med osebami, ki uporabljajo aktivni transport, in osebami, ki uporabljajo 

pasivni transport pri ocenjevanju posameznih pogojev za rabo aktivnega transporta. Ugotovili 

smo, da prihaja do statistično značilnih razlik med aktivnimi uporabniki transporta in pasivnimi 

uporabniki transporta le pri drugem (p = 0,005) in šestem (p = 0,004) primeru. Tudi za peti 

primer bi lahko pri 8% tveganju  nekako trdili, da se nakazuje statistična značilna razlika med 

skupinama uporabnikov transporta. Torej uporabniki pasivnega transporta statistično značilno 

bolje kot uporabniki aktivnega transporta ocenjujejo naslednje pogoje delodajalca: nadstrešek, 

gibljiv delovni čas in omarice za garderobo. Pri drugih pogojih ni zaznati statistično značilnih 

razlik med proučevanima skupinama. Rezultati so prikazani v preglednici 17. 
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Preglednica 17: Ocena posameznih pogojev glede na način transporta 

Kako dobro vaš delodajalec (NIJZ) zagotavlja spodaj navedene pogoje 
za rabo aktivnega transporta? (1 – zelo slabo zagotavlja; 5 – zelo dobro 

zagotavlja)  
N Povprečje 

T-test 

(p-vrednost) 

Kolesarnica Uporabniki aktivnega transporta 
76 2,41 

0,405 
Uporabniki pasivnega 

transporta 79 2,59 

Nadstrešek Uporabniki aktivnega transporta 
72 1,93 

0,005 
Uporabniki pasivnega 

transporta 
80 2,55 

Omogočen lahek dostop do zgradbe Uporabniki aktivnega transporta 
93 3,83 

0,647 
Uporabniki pasivnega 

transporta 
99 3,90 

Prostori za osvežitev (garderoba, prha 
…) 

Uporabniki aktivnega transporta 
83 1,49 

0,790 
Uporabniki pasivnega 

transporta 
83 1,53 

Omarice za garderobo Uporabniki aktivnega transporta 
83 1,69 

0,083 
Uporabniki pasivnega 

transporta 
90 2,01 

Gibljiv delovni čas Uporabniki aktivnega transporta 
100 4,15 

0,004 
Uporabniki pasivnega 

transporta 
109 4,51 

Materialna spodbuda za rabo 

aktivnega transporta 

Uporabniki aktivnega transporta 
78 1,62 

0,989 
Uporabniki pasivnega 

transporta 
68 1,62 

H3: Zaposleni, ki uporabljajo aktivni transport, bolj pozitivno ocenjujejo pogoje za rabo 

aktivnega transporta, ki jih zagotavlja delodajalec, kot zaposleni, ki uporabljajo pasivni 

transport. Zavračamo H3, saj nismo uspeli dokazati statistično pomembne povezanosti. 

Uporabniki aktivnega transporta ne ocenjujejo pogojev bolje od uporabnikov pasivnega 

transporta. 

Presenetili so nas rezultati raziskave, ki smo jih pridobili ob preverjanju tretje hipoteze. 

Ugotovili smo, da ni moč govoriti o statistično pomembni povezanosti med spremenljivkama 

glede ocene pogojev, razen treh izjem. Te se v večini ne spreminjajo glede na uporabnike 

aktivnega in pasivnega transporta, oboji jih ocenjujejo približno enako. 

Prav tako je zanimiv rezultat, da pri določenih pogojih delodajalca celo uporabniki pasivnega 

transporta statistično značilno bolje ocenjujejo zagotovljene pogoje kot uporabniki aktivnega 

transporta. Eden od razlogov bi morda bil lahko, da uporabniki aktivnega transporta v primeru 

NIJZ v večji meri zaznajo potrebe oz. možnosti za izboljšanje kot uporabniki pasivnega 

transporta (ki teh pogojev ne potrebujejo oz. ne zaznajo), zato posledično ocenijo nekatere 
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pogoje tudi z nižjimi vrednostmi. Presenetil nas je tudi rezultat, da skoraj polovica zaposlenih 

ne ve, ali delodajalec dovolj dobro zagotavlja pogoje za rabo aktivnega transporta. Razlog za 

takšno odločitev morda lahko iščemo v nepoznavanju pogojev ali pa celo, da niso želeli izraziti 

dejanskega mnenja o pogojih, ki jih zagotavlja delodajalec.  

3.2.6   Interpretacija rezultatov 

V prvem delu raziskave smo ugotavljali značilnosti uporabnikov aktivnega in pasivnega 

transporta. Ugotovili smo, da aktivni transport uporablja malo manj kot polovica anketirancev 

(46,4 %), raba je nekoliko večja pri ženskah (za 3 %). Najbolj pogosto ga uporabljajo mlajši 

zaposleni (stari od 21 do 35 let) in bolj izobraženi (končan podiplomski študij). Večjo rabo je 

zaznati tudi med zaposlenimi, ki prihajajo iz urbanega okolja, saj imajo načeloma na voljo več 

oblik aktivnega transporta, prav tako pa se soočajo z manjšimi razdaljami med delovnim 

mestom in krajem bivanja. Več uporabnikov aktivnega transporta je bilo med zaposlenimi v 

Centralni enoti v primerjavi z zaposlenimi v OE LJ. Zaposlenim v OE LJ so na voljo parkirna 

mesta, ki dokazano vplivajo na večjo rabo pasivnega transporta, medtem ko zaposleni v 

Centralni enoti te možnosti nimajo. Raba aktivnega transporta pa je približno enako prisotna 

tako pri zdravnikih kot nezdravnikih. Kljub temu, da je pričakovati, da so zdravniki bolje 

seznanjeni s koristnimi učinki rabe aktivnega transporta, je verjetno njihova ekonomska moč 

tista, ki jim omogoča večjo rabo pasivnega transporta (npr. uporaba taksijev, plačilo parkirnin 

...). 

Na osnovi podatkov, pridobljenih iz anketnih vprašalnikov, smo v drugem delu analize 

ugotavljali povezanost med stresom ob prihodu na delo in uporabljenim načinom transporta. S 

testom hi-kvadrat smo uspeli potrditi tri od štirih postavljenih podhipotez. Dokazali smo 

statistično značilne razlike o doživljanju stresa ob prihodu na delo med dvema neodvisnima 

skupinama, med uporabniki aktivnega in uporabniki pasivnega transporta. Čez dan o potovanju 

na delo razmišlja 5,1 % uporabnikov aktivnega transporta in 17,9 % uporabnikov pasivnega 

transporta. Uporabniki aktivnega transporta so se zaradi izbire transporta za prihod na delo 

počutili bolj sproščeno ob prihodu na delo (85,7 %) kot uporabniki pasivnega transporta (78,6 

%). Prav tako pa so uporabniki aktivnega transporta v primerjavi z uporabniki pasivnega 

transporta ocenili pot v službo kot manj stresni del dneva. 55,1 % uporabnikov aktivnega 

transporta meni, da je potovanje v in iz službe manj stresno, medtem ko ga med uporabniki 

pasivnega transporta tako ocenjuje zgolj 37,5 %. Prve podhipoteze, kjer smo ugotavljali splošno 

počutje zaposlenih, ki ni vezano na potovalne značilnosti, s hi-kvadrat testom nismo mogli 

potrditi. Uporabniki aktivnega transporta se v primerjavi z uporabniki pasivnega transporta na 

splošno ne počutijo bolj sproščeno in umirjeno. 

Nadaljnja analiza pridobljenih podatkov je bila osredotočena na proučevanje osebnih in 

okoljskih dejavnikov, ki vplivajo na izbor načina transporta. Anketiranci so odgovarjali na 

lestvici strinjanja za vsak posamezni dejavnik. Izračunali smo povprečja strinjanj za posamezni 
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dejavnik in iz pridobljenih podatkov pri uporabnikih aktivnega transporta preverjali 

pomembnost osebnih in okoljski dejavnikov. Med analizo podatkov smo ugotovili, da trije 

osebni dejavniki niso bili jasno predstavljeni in zato niso bili ustrezno razumljeni s strani 

anketirancev. Zato smo jih izločili iz nadaljnje analize. Izračunali smo stopnjo pomembnosti za 

obe vrsti dejavnikov in ugotovili, da imajo osebni dejavniki večji pomen pri odločitvi rabe 

aktivnega transporta. 

V raziskavi smo ugotavljali, ali se ocena pogojev za rabo aktivnega transporta, ki jih zagotavlja 

delodajalec, razlikuje med uporabniki aktivnega in pasivnega transporta. S testom hi-kvadrat 

smo ugotovili, da razlika med skupinama uporabnikov ni statistično pomembna. Uporabniki 

aktivnega transporta pogojev, ki jih zagotavlja delodajalec, ne ocenjujejo statistično značilno 

bolje kot uporabniki pasivnega transporta. Uporabili smo tudi t-test za neodvisna vzorca, za 

ugotavljanje statistično značilnih razlik med osebami pri ocenjevanju posameznih pogojev za 

rabo aktivnega transporta, ki jih zagotavlja delodajalec. Ugotovili smo, da ni statistično 

pomembnih povezanosti med spremenljivkama glede ocene pogojev, razen dveh izjem. 

Zanimiva je ugotovitev, da so uporabniki pasivnega transporta tisti, ki so pogoja ocenili bolje 

v primerjavi z uporabniki aktivnega transporta. Predvidevamo, da uporabniki aktivnega 

transporta bolje poznajo pogoje in v večji meri zaznajo potrebe ter možnosti za izboljšanje, zato 

so posledično ocenili pogoje z nižjimi vrednostmi. Z raziskavo smo uspeli dokazati, kakšen 

pomen pri odločanju za rabo aktivnega transporta imajo pogoji za rabo aktivnega transporta. 

Ugotovili smo, da bi se ob zagotovljenih oziroma izboljšanih pogojih 48 % uporabnikov 

pasivnega transporta odločilo za rabo aktivnega transporta, 55 % uporabnikov aktivnega 

transporta pa bi se odločilo za večjo rabo aktivnega transporta. 

V nalogi smo že navedli nekaj raziskav, ki so pokazale pomembno povezavo med stresom, ki 

ga zaposleni občutijo ob prihodu na delo, in uporabljenim načinom transporta, npr. Rissel idr. 

(2014), Bhui (2012), Novaco in Gonzalez (2009). Statistično značilno povezavo med 

spremenljivkama smo uspeli dokazati tudi z našo raziskavo. Zaposleni, ki uporabljajo za prihod 

na delo aktivni transport, se počutijo bolje, so bolj umirjeni in bolj pripravljeni za delo. Z 

raziskavo smo ugotovili, da izbira aktivnega transporta v večji meri temelji na osebnih 

dejavnikih, kar so v omenjenih raziskavah v nalogi že poudarjali tudi Vernez Moudon idr. 

(2005), De Bourdeaudhuij idr. (2005), De Geus idr. (2008). Njihove ugotovitve pravijo, da 

ljudje uporabljajo aktivni transport neodvisno od okoljskih ovir in prometnih razmer ter se za 

omenjeni način transporta odločajo predvsem zaradi individualnih dejavnikov. Kljub temu, da 

so mnoge raziskave, npr. De Geus in idr. (2008), potrdile, da uporabniki aktivnega transporta 

bolje ocenjujejo zagotovljene pogoje za rabo aktivnega transporta, nam tega ni uspelo dokazati. 

Iz rezultatov naše raziskave izhaja ravno nasprotna ugotovitev, da so uporabniki pasivnega 

transporta tisti, ki zagotovljene pogoje ocenjujejo bolje. Razloge za to lahko iščemo v tem, da 

uporabniki aktivnega transporta v večji meri zaznajo potrebe in možnosti za izboljšanje, zato 

so tudi ocenili pogoje z nižjimi vrednostmi. 
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4   PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE RABE AKTIVNEGA TRANSPORTA 

V poglavju predstavljamo predloge za izboljšanje in spodbujanje rabe aktivnega transporta in 

znižanje stopnje stresa ob prihodu na delo zaradi transporta ter načine, s katerimi lahko po 

našem mnenju zavod pripomore k izboljšanju stanja glede na dobljene rezultate naše raziskave. 

Mednarodna organizacija dela (ILO) označuje duševne in telesne zdravstvene težave 

posameznika kot težave celotne skupnosti. Pokažejo se lahko kot breme v smislu socialne 

izključenosti, stigmatizacije in gospodarskih stroškov. Obstaja vedno večje zavedanje o 

socialnih in gospodarskih stroških, ki nastajajo kot posledica nezdravega prebivalstva. 

Pomembno vlogo pri oblikovanju politik, ki vplivajo na razvoj trga dela, zdravstvenega varstva 

in socialnih storitev, imajo vlade posameznih držav. Pomembno vlogo pri  reševanju vprašanj 

s področja zdravja na delovnem mestu pa imajo predstavniki delavcev in delodajalcev. Delavci 

se soočajo z vrsto novih organizacijskih struktur in procesov, ki lahko vplivajo, da so 

izpostavljeni negativnim stresorjem. Da bi dosegli najboljše rezultate v mednarodni 

konkurenci, je v interesu delodajalcev, da svojim zaposlenim zagotovijo dostojne delovne 

pogoje. Tako mnogi delodajalci v zadnjih desetih letih aktivno spodbujajo promocijo zdravja 

na delovnem mestu, ki vključuje tudi spodbujanje telesne dejavnosti. Ključno vlogo pri 

ozaveščanju in širjenju informacij o pomembnosti promocije zdravja na delovnem mestu pa 

imajo tudi nevladne organizacije (Gabriel in Liimatainen 2000, 7–9). 

Promocija zdravja na delovnem mestu je učinkovit ukrep za doseganje cilja vsakega 

delodajalca, da ima zdrave in zadovoljne zaposlene, ki bodo učinkovito in motivirano opravljali 

svoje delo. Kot je predstavljeno v nalogi, spodbujanje zdravega načina življenja prinaša koristi, 

ne samo na delovnem mestu, ampak kot celovit ukrep pri vsakem posamezniku. Zakonodaja 

promocijo zdravja na delovnem mestu že vključuje v delovno okolje kot obvezen ukrep 

delodajalca in obveznost delavca, vendar je izvajanje zakona še precej nepopolno/ohlapno in 

brez ustreznega nadzora. Ko se bodo delodajalci začeli zavedati vseh razsežnosti, ki jih zdravi 

zaposleni doprinese organizaciji, bodo tudi promociji zdravja na delovnem mestu namenili več 

pozornosti. Potrebno bi bilo urediti bolj dosledno spoštovanje in izvajanje zakonodaje s strani 

delodajalcev, delavcev in zakonodajne oblasti, saj bi s tem ustvarili večjo blaginjo tako 

delodajalcev kot zaposlenih. 

Eden izmed ukrepov za doseganje bolj zdravih in zadovoljnih zaposlenih je spodbujanje 

aktivnega transporta. Kot je bilo opisano v nalogi, je telesno dejavnost težko vpeljati v 

vsakdanjik ljudi zaradi pomanjkanja časa, volje, že ustaljenega načina življenja ... Kot najboljša 

metoda za doseganje priporočene dnevne telesne dejavnosti, ki vpliva na boljše zdravje, se je 

izkazala uporaba aktivnega transporta. Ljudje morajo priti na delovno mesto, vsak dan za pot 

namenijo določeno količino časa. Če se odločijo za aktivni transport, jim lahko čas, namenjen 

prihodu na delo, predstavlja tudi čas, namenjen telesni dejavnosti. Gre za učinkovit ukrep, ki 

ne terja veliko odrekanja in sprememb. Zaposleni, ki uporabljajo aktivni transport, so telesno 
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bolj dejavni in v manjšem stresu ob prihodu na delo zaradi transporta, kot zaposleni, ki 

uporabljajo pasivne oblike transporta. 

Gottholmseder idr. (2009, 572) pojasnjujejo, da potovanje na delo predstavlja ključno vlogo pri 

pojasnjevanju stresa ob prihodu na delo. Prihod na delo in z njim povezane okoliščine, poleg 

lastnosti posameznikov in značilnosti delovnega okolja, je potrebno upoštevati pri ugotavljanju 

stresa med zaposlenim. Prav tako pa je potrebno stres in z njim povezane zdravstvene težave 

upoštevati pri analizi ekonomskih stroškov za prevoz na delo. 

Spodbujanje telesne dejavnosti je vključeno v promocijo zdravja na delovnem mestu. 

Spodbujanje aktivnega transporta za prihod na delo kot eden izmed učinkovitih ukrepov 

spodbujanja telesne dejavnosti pa med današnjimi delodajalci še ni dovolj prepoznan. Smiselno 

bi bilo vse akterje seznaniti z uporabo aktivnega transporta za prihod na delo in jim dodatno 

pojasniti prednosti, ki jih prinaša, tako za posameznika kot za delodajalca in končno tudi za 

državno blagajno/zdravstveni sistem. Uporabo aktivnega transporta bi bilo potrebno bolj 

konkretno opredeliti v programih promocije zdravja na delovnem mestu in jo bolj spodbujati z 

različnimi pristopi (nagrajevanje, izboljšanje pogojev ...). 

V naši raziskavi so se osebni dejavniki izkazali kot bolj pomembni prediktorji rabe aktivnega 

transporta kot okoljski dejavniki, zato predlagamo, da vodstvo zavoda natančno preuči, na 

katere osebne dejavnike lahko vpliva, s čimer bo vplivalo tudi na večjo rabo aktivnega 

transporta. Kot osebne dejavnike, na katere ima vodstvo zavoda vpliv, bi izpostavili ekološko 

osveščenost, samoučinkovitost in potrebo po telesni dejavnosti, nanje pa lahko vpliva predvsem 

preko informiranja in ozaveščanja zaposlenih. Zanemariti ne sme niti okoljskih dejavnikov, na 

katere ima neposredni vpliv (bližina/oddaljenost službe od doma, zagotovljeno parkirno mesto 

...). Na to opozarjajo tudi de Geus idr. (2008, 706), ko prikazujejo kombinacijo osebnih in 

okoljskih dejavnikov kot enega najbolj učinkovitih sredstev za doseganje več telesne 

dejavnosti. Rezultati njihove študije kažejo, da se morajo promocijske kampanje, katerih cilj je 

spodbujati kolesarjenje kot obliko transporta, osredotočiti na ustvarjanje socialne podpore s 

spodbujanjem kolesarjenja s kolesarskimi partnerji, na povečanje samoučinkovitosti, dvig 

ekološke in gospodarske zavesti, zmanjšanje pomanjkanja časa, interesa in ovir ter na 

zagotavljanje možnosti za kolesarjenje na delo. 

Rezultati raziskave so pokazali opredelitev večine zaposlenih, da ne pozna pogojev za rabo 

aktivnega transporta, ki jih zagotavlja delodajalec. Sklepamo lahko, da zaposleni teh pogojev 

ne poznajo, ker jih ne potrebujejo in jih zato tudi niso ocenili, ali pa niso želeli podati resničnih 

mnenj. Zanimiv pa je podatek, da bi se večina zaposlenih odločila za večjo rabo aktivnega 

transporta za prihod na delo, če bi bili pogoji za rabo izboljšani. Ugotavljamo, da je potrebno 

urediti zaželene pogoje. Delodajalec ima moč, da uredi in izboljša pogoje, na katere ima 

neposreden vpliv (prostori za osvežitev, prostori za shranjevanje koles ...) in ki so se tudi 

izkazali kot najbolj učinkoviti za povečanje rabe aktivnega transporta. 
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Raziskava ugotovlja, da uporabniki aktivnega transporta občutijo manj stresa, se počutijo boljše 

in so bolj pripravljeni za delo. Proučevano področje v nalogi je v Sloveniji slabo raziskano. 

Ugotovitve naše naloge podajajo zanimiva izhodišča, zaradi katerih bi bilo smiselno nadaljnje 

raziskovanje uporabe aktivnega transporta za prihod na delo ter njegovih vplivov na zaposlene 

in posredno na uspešnost organizacij v še drugih organizacijah in okoljih. Smotrno bi bilo 

ugotavljati dejavnike, ki so nekdanje uporabnike pasivnega transporta pripravili do tega, da so 

postali uporabniki aktivnega transporta. Proučevanje odločujočih dejavnikov bi lahko vodilo v 

oblikovanje strategije, kako uporabnike pasivnega transporta pripeljati do večje integracije rabe 

aktivnega transporta. Smiselno bi bilo natančno preučiti razloge za nerabo aktivnega transporta 

in ali so razlogi vsaj do neke mere spremenljivi. Zanimivo bi bilo proučiti stališča delodajalcev, 

ki jih imajo do prihoda na delo, saj ta del dneva ni vključen v delovni čas zaposlenih. Ali jih ta 

del dneva zanima, so pripravljeni prisluhniti zaposlenim in v sodelovanju z njimi oblikovati 

pristope za boljšo rabo aktivnega transporta. Predlagamo, da se raziskava opravi na širšem 

področju, npr. najprej v zdravstveni panogi, ki bi postregla še z novimi obširnejšimi 

ugotovitvami in rezultati, in pokazala, kako uporaba aktivnega transporta blagodejno vpliva na 

celovito delovno okolje. Z razpravami bi se odprla vprašanja širšega dometa, ki bi lahko 

oblikovala nove predloge in ukrepe spodbujanja aktivnega transporta v podobnih okoljih. 

Nadaljnje raziskovanje bi pomembno pripomoglo k večji prepoznavnosti proučevane vrste 

transporta in k njegovi večji uporabi. Obstaja vedno večje zavedanje o koristnih učinkih 

uporabe aktivnega transporta na celotno družbo, vendar pa je potrebno še veliko prizadevanj, 

da bomo dosegli premik od politik do konkretnih ukrepov pri spodbujanju aktivnega transporta 

za prihod na delo. 
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5   ZAKLJUČEK 

Teoretični prispevek naloge je prikaz značilnosti uporabljenega transporta za prihod na delo v 

povezavi s stresom ob prihodu na delo, ki nastane kot posledica transporta. Praktični prispevek 

raziskave predstavljajo rezultati, ki so lahko uporabni za vodstvo zavoda oz. druge organizacije, 

ki želijo izboljšati zdravje svojih zaposlenih s pomočjo rabe aktivnega transporta. Pričujoča 

naloga predstavlja pridobljene prve podatke o rabi aktivnega transporta v povezavi s stresom 

ob prihodu na delovno mesto v Sloveniji. Postavljena so izhodišča za nadaljnje raziskave. 

Aktivni transport za prihod na delo je slabo proučevan, vendar se področje hitro razvija in 

pridobiva na veljavi. Pomanjkanje raziskav, ki bi proučevale odnos med rabo aktivnega 

transporta in stresa ob prihodu na delo, omogoča, da so ugotovitve naše raziskave še bolj 

zanimive in pomembne, prav tako pa bo naloga pripomogla k večji prepoznavnosti 

proučevanega problema. Proučevali smo, kaj so odločilni razlogi za rabo aktivnega transporta 

in kaj je tisto, kar bi uporabnike pasivnega transporta prepričalo, da zamenjajo način transporta 

z aktivnimi. Ugotovili smo, da odločitev za način transporta ni odvisna le od ene vrste vpliva 

pač pa ima pri odločitvi pomembno vlogo skupek večih vplivov; nanjo vplivajo kombinacije 

tako osebnih kot nekaterih okoljskih dejavnikov, velik vpliv imajo zagotovljeni ustrezni pogoji. 

Raziskavo smo opravili v devetih večjih mestih in med zaposlenimi na NIJZ. Navade 

zaposlenih smo preverjali le v eni organizaciji, zato rezultatov ne bomo mogli posplošiti na 

druge populacije. 

Raziskava ne zajema vseh vidikov stresa, ampak samo stres na delovnem mestu, ki nastane kot 

posledica transporta na delo. Stres se lahko odraža tudi v drugih oblikah, ki pa v raziskavi niso 

bili preučevani. Zaposleni so sami presodili, kako stresen je za njih prihod na delo. Rezultati 

preiskave so torej subjektivna ocena anketirancev. Raziskava tudi ne zajema vseh vrst telesne 

dejavnosti, ki jo zaposleni na izbranem zavodu morda redno prakticirajo, v ospredju je bil le 

aktivni transport. 

Menimo, da je obravnavani tematiki v prihodnje smiselno posvečati še več pozornosti. Potrebne 

so obširnejše raziskave, ki bi proučevale odnos rabe aktivnega transporta in stresa ob prihodu 

na delo. Smiselno bi bilo raziskati, kako lahko pri uporabnikih pasivnega transporta vplivamo 

na spremembo v vedenju, da neaktivni transport zamenjajo z aktivnim načinom transporta. V 

nadaljnjih raziskavah bo potrebno ugotoviti, kateri so še drugi dejavniki in pogoji, ki najbolj 

vplivajo na odločitev za rabo aktivnega transporta (prometnost in varnost poti, finančna 

učinkovitost, starost, vpliv vremenskih pogojev, interes posameznikov in socialni vpliv, potreba 

po druženju). Proučiti bi bilo potrebno tako biološke kot fizične dejavnike, sociološke in 

demografske in jim nameniti dovolj sredstev za njihovo uresničevanje, da se bodo zaposleni 

počutili dobro ter bodo lahko organizacije delovale učinkovito in konkurenčno. 
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Priloga 1 

 

 

ANKETA O RABI AKTIVNEGA TRANSPORTA IN STRESU OB PRIHODU NA 

DELOVNO MESTO ZAPOSLENIH V ZAVODU 

 

Drage sodelavke in sodelavci, 

sem Petra Džinić, zaposlena v Centru za upravljanje projektov in raziskovalno dejavnost na 

Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Hkrati sem tudi študentka Fakultete za 

management na Univerzi na Primorskem, kjer pripravljam magistrsko nalogo na temo 

aktivnega transporta in zmanjševanja stresa na delovnem mestu. Eden od ključnih delov moje 

magistrske naloge je izvedba spletne ankete, katere namen je ugotoviti, kakšno obliko 

transporta uporabljajo zaposleni na NIJZ za prihod/odhod na/z dela ter kakšno je njihovo 

počutje ob prihodu na delovno mesto. 

Prosim vas, da si vzamete približno 10 minut časa in odgovorite na anketo. Vaše sodelovanje 

je za kakovost moje raziskave ključno, poleg tega bodo vaši odgovori pomembno prispevali k 

načrtovanju ukrepov/izboljšav, ki jih NIJZ lahko opravi na področju zagotavljanja pogojev za 

rabo aktivnega transporta. 

Naj poudarim, da je anketa anonimna. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in 

bodo objavljeni le v obliki skupnih, združenih podatkov. Uporabljeni bodo izključno za 

pripravo te magistrske naloge. 

V dogovoru z direktorjem inštituta vas vabim k sodelovanju. S klikom na Naslednja stran 

boste pričeli z izpolnjevanjem ankete. 

Petra Džinić 

 

Q1 - Kako ponavadi potujete v službo? Upoštevajte za vas najbolj običajen teden. Opomba: Če 
uporabljate več kot eno obliko transporta v istem dnevu, označite tisto, ki predstavlja največji del vaše 
poti.   
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Q2 - V minutah vpišite čas, ki ste ga porabili za zgoraj navedeno obliko potovanja na delo.    
 

 Število minut 
Ponedeljek   
Torek   
Sreda   
Četrtek   
Petek   

 
Q3 -  Koliko časa običajno traja vaš prihod na delo (od domačih vrat do službe)?  
 

 

  minut 

 

 
Q4 - Kako ocenjujete vaš porabljeni čas za prihod na delo? Prosimo, ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 

pomeni "zelo slabo porabljen čas" in 7 "zelo dobro porabljen čas". 
  

 

 1 - Zelo slabo porabljen čas  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7 - Zelo dobro porabljen čas  
 

 
Q5 - Kako udobno se vam zdi potovanje, ki ga opravite od doma do službe in nazaj. Ocenite na lestvici od 
1 do 5, pri čemer 1 pomeni "zelo neudobno" in 5 "zelo udobno".  
 

 1 - Zelo neudobno  

 2 - Neudobno  

 3 - Niti neudobno, niti udobno  

 4 - Udobno  

 5 - Zelo udobno  
 

 
Q6 - Za prihod na delo običajno torej uporabljate aktivni transport, kar pomeni, da večino delovnih dni 

za prihod na delo uporabljate kolo ali avtobus ali vlak ali se odpravite peš ....    
 
Q7 – Prosimo, ocenite v nadaljevanju, kako pomembno vplivajo na vaš izbor načina transporta spodaj 
našteti dejavniki. Ocenite vsako trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne drži« in 5 
»popolnoma drži«.  Aktivni transport uporabljam, ...   
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 1 - Sploh 

ne drži 
2 - Ne drži 3 - Niti –

niti 
4 - Drži 5 - 

Popolnom

a drži 
… ker s tem izboljšujem svoje zdravje.      
… ker želim biti telesno dejaven.      
... ker s tem prihranim denar (varčevanje z 
gorivom, gumami, ohranjanje vozila itd. ).      

... ker s tem prihranim čas.      

... ker sem ekološko osveščen.      

... ker želim biti samoučinkovit/neodvisen od 
drugih.      

... ker mi primanjkuje spretnosti ali znanja za 

vožnjo avtomobila ali motornega kolesa.      

... ker mi primanjkuje komunikacijskih 

spretnosti za organiziranje prevoza s pomočjo 
drugih oseb (npr. car-sharing). 

     

... ker lahko na poti namenim čas drugim 
stvarem/opravilom kot pa je vožnja 
avtomobila/motornega kolesa (npr. 

druženje/pogovarjanje s sopotniki, branje itd.). 

     

... ker sem fizično omejen (telesna okvara).      

... nimam zagotovljenega parkirnega mesta v 

službi.      

... ker imam obveznosti pred/po službi.      

... ker sem s tem manj odvisen od razmer na 

cesti (npr. prometni zastoji, nesreče).      

... zaradi bližine/oddaljenosti službe od mojega 
doma.      

... zaradi dostopnosti, zanesljivosti in pogostosti 

javnega prevoza.      

... ker sem s tem manj podvržen nevarnostim na 
cestah.      

... zaradi slabih prometnih razmer.      

... ker so na poti do službe urejene kolesarske in 
pešpoti      

... kadar so ugodne vremenske razmere (toplo, 

sončno).      

 

 
Q8 - Za prihod na delo običajno torej uporabljate pasivni transport, kar pomeni, da večino delovnih dni 

za prihod na delo uporabljate avtomobil, motorno kolo ali taksi.    
 
Q9 – Prosimo, ocenite v nadaljevanju, kako pomembno vplivajo na vaš izbor načina transporta spodaj 
našteti dejavniki. Ocenite vsako trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne drži« in 5 
»popolnoma drži«. Pasivni transport uporabljam, ...   
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 1 - Sploh 

ne drži 
2 - Ne drži 3 - Niti –

niti 
4 - Drži 5 - 

Popolnom

a drži 
... ker se v avtomobilu/na motorju počutim 
udobno in svobodno.      

... ker želim prihraniti čas (npr. čakanje na 
avtobus).      

... zaradi pomanjkanja zanimanja za telesno 

dejavnost.      

... ker se z drugimi oblikami transporta preveč 
prepotim.      

... ker mi primanjkuje spretnosti ali znanja (pri 

vožnji s kolesom).      

... ker mi avtomobil/motorno kolo prestavlja 

osnovno dobrino.      

... ker imam zagotovljeno parkirno mesto v 

službi.      

... ker mi omogoča lažji prenos stvari (npr. 
službena oprema, dodatna oblačila …).      

... ker lahko s tem nudim prevoz tudi drugim 

osebam (npr. prevoz otrok).      

... ker potrebujem avto pri delu v službi.      

... zaradi bližine/oddaljenosti službe od mojega 
doma.      

... ker imam obveznosti pred/po službi.      

... ker nisem tako izpostavljen izpušnim plinom 
in hrupom v mestu.      

... ker lahko na poti namenim čas drugim 
stvarem/opravilom (npr. pogovor s sopotniki, 

poslušanje radia). 
     

... ker je javni prevoz slabo dostopen ali 

nezanesljiv.      

... ker sem manj odvisen od vremenskih razmer.      
 

 
Q10 - Ali po vašem mnenju delodajalec (NIJZ) dovolj dobro zagotavlja pogoje za rabo aktivnega 
transporta?  
Opomba: Aktivni transport je oblika transporta, kjer je uporabljen človeški pogon (hoja, kolesarjenje, uporaba javnega transporta).  
 

 Da  

 Ne  

 Ne vem  
 

 
Q11 - Kako dobro vaš delodajalec (NIJZ) zagotavlja spodaj navedene pogoje za rabo aktivnega 
transporta? Odgovor označite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni "zelo slabo zagotavlja" in 5 "zelo dobro 

zagotavlja". V kolikor niste seznanjeni, ali je določen pogoj zagotovljen, označite odgovor "nisem 

seznanjen". 
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 1 - Zelo 

slabo 

zagotavlja 

2 - Slabo 

zagotavlja 
3 - Niti – niti 4 - Dobro 

zagotavlja 
5 - Zelo 

dobro 

zagotavlja 

Nisem 

seznanjen 

Kolesarnica       
Nadstrešek       
Omogočen lahek 
dostop do zgradbe       

Prostori za osvežitev 
(garderoba, prha …)       

Omarice za garderobo       
Gibljiv delovni čas       
 

 

 

Q12 - Ali bi aktivni transport za pot v službo uporabljali še v večji meri, če bi bili zagotovljeni ali 

izboljšani pogoji za rabo aktivnega transporta?  
 

 Da.  

 Ne.  
 

 
Q13 - Ali bi se odločili za uporabo aktivnega transporta za pot v službo, če bi bili zagotovljeni ali 
izboljšani pogoji za rabo aktivnega transporta?  
 

 Da.  

 Ne.  
 

 
Q14 - Kateri pogoji bi morali biti zagotovljeni ali izboljšani? Označite lahko več odgovorov.    
 

 Izboljšani prostori za osvežitev (tuši, omarice ...)  

 Izposoja službenega kolesa  

 Izboljšani pogoji za shranjevanje koles  

 Finančne vzpodbude za vzdrževanje lastnih koles  

 Posojila za nakup kolesa oz. dogovorjeni popusti pri ponudnikih  

 Omogočen dostop do uporabe Biciklja (Urbana kartica na voljo zaposlenim)  

 Svetovalne delavnice o spodbujanju in varni vožnji s kolesom  

 Aktivna malica (kolesarji 1x na teden upravičeni do 1-urne malice)  

 Večja podpora pri organiziranju skupinskih voženj s kolesom (bike buddy schemes, bike user group)  

 Višje kazni za nepravilno parkiranje  

 Izboljšani varnostni pogoji na peš poteh do javnega prevoza (zlasti ponoči, urejeni pločniki ...)  

 Bolje urejene kolesarske in peš poti  

 Nižji stroški mesečnih vozovnic javnega prevoza  

 Izboljšani zanesljivost in pogostost javnega prevoza  

 Bolj čista prevozna sredstva javnega prevoza  

 Drugo, navedite:   
 

 
Q15 - Za konec nas zanima še vaše počutje ob prihodu na delovno mesto. 
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Q16 - Pomislite na trenutek, ko prispete na svoje delovno mesto, in ocenite na lestvici od 1 do 5, v kakšni 
meri naslednji trditvi veljata za vas.  
 

 1 - Sploh 

ne drži 
2 - Ne drži 3 - Niti –

niti 
4 - Drži 5 - 

Popolnom

a drži 
Ko prispem na delovno mesto, se največkrat 
počutim sproščeno in umirjeno.      

Ko prispem na delovno mesto, ponavadi še 
razmišljam o tem, kako je pot na delo potekala 
(prometni zastoji, zamude, slabo vreme itd.). 

     

 

 
Q17 - Ljudje pogosto prispejo v službo pod stresom zaradi transporta (Gottholmseder idr. 2009). Kako se 
počutite vi, ko prispete do službe?    
 

 Zelo stresno  

 Stresno  

 Sproščeno  

 Zelo sproščeno  
 

 
Q18 - V primerjavi z ostalimi deli dneva, kako stresno se vam zdi potovanje v in iz službe?  
 

 Bolj stresno  

 Manj stresno  

 Približno enako stresno  
 

 
Q19 - Označite vaš spol.    
 

 Moški   

 Ženski  
 

 
Q20 - Starost.  
 

 do 20 let  

 21–35 let  

 36–50 let  

 51–65 let  

 66 let ali več  
 

 
Q21 - Izobrazba.  
 

 Osnovnošolska izobrazba.  

 Nižja ali srednja poklicna izobrazba.  

 Srednja strokovna izobrazba.  

 Srednja splošna izobrazba.  

 Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba. 
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 Visokošolska strokovna izobrazba (vključuje tudi 1. bolonjsko stopnjo).  

 Visokošolska univerzitetna izobrazba (vključuje tudi 2. bolonjsko stopnjo).  

 Specializacija.  

 Magisterij.  

 Doktorat.  
 

 
Q22 - Vrsta naselja, v katerem živite.  
 

 Samotne kmetije (imajo 1–3 kmetije)  

 Zaselek (ima 3–15 domov)  

 Vas (ima vaško jedro in do 3.000 prebivalcev)  

 Manjše mesto (ima mestno jedro in nad 3.000 prebivalcev)  

 Večje mesto (ima mestno jedro in nad 20.000 prebivalcev)  

 Velemesto (ima nad 100.000 prebivalcev)  
 

 
Q23 - Območna enota, v kateri ste zaposleni.   
 

 Centralna enota  

 OE CE  

 OE KP  

 OE KR  

 OE LJ  

 OE MB  

 OE MS  

 OE NG  

 OE NM  

 OE RAVNE  
 

 
Q24 - Vaša poklicna skupina.  
 

 Zdravniki  

 Administrativno podporno osebje (kadrovska, finančna, pravna služba ...)  

 IT služba  

 Drugo strokovno osebje  
 

 
Q25 - Gibljivost delovnega časa (tj. možnost gibljivega prihoda/odhoda na/z delovnega mesta).  
 

 Fiksen delovni čas  

 Gibljiv delovni čas  
 

 
Q26 - Katera prevozna sredstva, primerna za pot v službo, imate vi doma na voljo?    
Možnih je več odgovorov  
 

 osebni avto  

 motorno kolo 
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 kolo z motorjem  

 kolo  

 skiro  

 rolka  

 rolerji  

 drugo, navedite: 

 


