
Analiza potovalnih navad 
dijakov in njihovih staršev v 

občinah Kamnik in Litija 

ŠCRM in Gimnazija Litija



1. Čas poti v šolo

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: Čas poti dijakov ŠCRM v šolo             Tabela 2: Čas poti dijakov Gim. Litija v šolo
•



Analiza
• V analizo in primerjavo smo dali tabeli (grafikona) časa poti 

dijakov v šolo med dijaki ŠCRM Kamnik in dijaki Gimnazije 
Litija. Na šoli ŠCRM Kamnik smo prejeli 63 izpolnjenih anket, 
na Gimnaziji Litija pa 69 izpolnjenih anket. Od dijakov ŠCRM 
Kamnik jih 36 hodi v času od 10 do 30 minut, sledijo jih dijaki, 
ki porabijo do šole več kot 30 minut (6 dijakov), od 2 do  pod 5 
minut porabijo 3 dijaki, medtem ko do  pod 2 minuti časa 
porabi samo 1 dijak.
Med dijaki Gimnazije Litija je prav tako največ dijakov, ki za 
pot do šole porabijo od 10 do pod 30 min (37 dijakov), sledijo 
jim dijaki, ki z pot porabijo nad 30 minut (27 dijakov), 4 dijaki 
porabijo od 5 do pod 10 minut do šole, od 2 do pod 5 minut 
časa pa porabi samo 1 dijak.
Na podlagi te analize smo ugotovili, da so dijaki Gimnazije 
Litija bolj oddaljeni od šole kot dijaki ŠCRM Kamnik.



2. Čas poti iz šole

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: Čas poti dijakov ŠCRM iz šole            Tabela 2: Čas poti dijakov Gim. Litija iz šole
•



Analiza
• V analizo in primerjavo smo dobili tabeli (grafikona) čas poti iz 

šole med dijaki ŠCRM in Gimnazije Litija. Na ŠCRM smo 
prejeli 63 izpolnjenih anket, na Gimnaziji Litija pa 69. Na 
ŠCRM največ dijakov (36) porabi od 10 do pod 30 minut časa 
iz šole, od 5 do pod 10 minut jih porabi 16 dijakov, od 2 do 
pod 5 minut časa porabijo 3 dijaki,  do pod 2 minuti pa samo 1 
dijak, medtem ko 7 dijakov porabi več kot 30 minut časa iz 
šole.
Na Gimnaziji Litija enako kot na ŠCRM največ dijakov za pot 
iz šole porabi od 10 do pod 30 minut, kar 29 dijakov porabi 
več kot 30 minut, od 5 do pod 10 minut porabijo 4 dijaki, od 2 
do pod 5 minut časa porabi 1 dijak, od pod 2 minuti pa noben 
dijak.
S to analizo smo ugotovili, enako kot pri poti v šolo, da so 
dijaki gimnazije Litija bolj oddaljeni od šole kot dijaki ŠCRM 
Kamnik.



3. Način poti v šolo

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: Način poti v šolo – dijaki ŠCRM             Tabela 2: Način poti v šolo - Gim. Litija



Analiza
• Analiza anket dijakov Gimnazije Litija in dijakov ŠCRM je dala 

sledeče rezultate. Na Gimnaziji Litija je bilo 69 vprašanih. četrtina 
teh oz. 25,6% v šolo hodi peš. Največ jih uporablja javni prevoz 
in sicer šolski avtobus kar 43 dijakov kar znaša 36,8%. 12,8% 
jih uporablja vlak, en dijak je motorist, 20 dijakov pripeljejo 
starši, 6 dijakov prihaja z lastnim prevozom, 2 dijaka pa 
uporabljata drug način prihoda v šolo.
Dijaki ŠCRM-ja prav tako najpogosteje uporabljajo šolski 
avtobus in sicer 28% (26) dijakov, 18,3% (17) dijakov jih pride 
v šolo s starši, enako število dijakov (17) pa jih pride z lastnim 
prevozom. S kolesom prihajata v šolo 2 dijaka, z motorjem pa 
nihče. 11,8% (11) dijakov se pripelje v šolo z vlakom, 4% (4) 
dijaki pa uporabljajo drug prevoz. Število vseh anketirancev je 
bilo 63.
Največja razlika v odstotkih je pri prihodu v šolo z avtobusom, 
saj pri Gimnazij Litija 8% več dijakov uporablja šolski avtobus. 
Tudi peš jih je več na Gimnaziji Litija. Razlika pa je tudi pri 
prevozu z avtomobilom (druge osebe), saj dijaki ŠCRM-ja  
bolj uporabljajo ta način prevoza za prihod v šolo.



4. Največja razdalja ,ki bi jo še 
opravil peš  do šole

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: dijaki ŠCRM                                               Tabela 2: dijaki Gimnazije Litija
•



Analiza
• V analizo in primerjavo smo dobili tabeli in grafikona  

največje razdalje, ki bi jo še opravili peš  do šole dijaki 
ŠCRM in Gimnazije Litija. Na ŠCRM smo prejeli 63 
izpolnjenih anket, na Gimnaziji Litija pa 69.
Med dijaki ŠCRM jih 11,9% že sedaj hodi peš, na 
Gimnaziji Litija pa 13%. 18,6% dijakov ŠCRM bi 
prehodilo pot od 200 do 500 m, na Gimnaziji Litija pa bi 
to pot prehodilo 11,6%, Na ŠCRM bi največ dijakov 
prehodilo nad 1.000 m, teh je 35,6%, na Gimnaziji Litija 
pa so dijaki najbolj pripravljeni prehoditi pot od 500 do 
1.000 m , teh je kar 44,9%. Na Gimnaziji Litija pa je nad 
1.000 m pripravljenih prehoditi le 27,5% dijakov.



5. Način poti na delo starši - mati

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: Način poti na delo starši - mati   Tabela 2: Način poti na delo starši - mati
•



Analiza
• Primerjali smo način poti na delo med materami dijakov 

ŠCRM in Gimnazije Litija. Na ŠCRM-ju smo prejeli odgovore 
od 56 dijakov, na Gimnaziji Litija pa 81 odgovorov. Na ŠCRM-
ju je od 56 dijakov odgovorilo, da večina mater hodi v službo z 
avtomobilom, ravno tako pa je bil ta odgovor najpogostejši 
tudi na Gimnaziji Litija. Od dijakov ŠCRM-ja 12,5% mater hodi 
v službo peš, na Gimnaziji Litija jih pa hodi peš 18,5%. Od 
dijakov ŠCRM-ja nobena mati ne uporablja kolesa ali motorja, 
medtem ko 2 matere dijakov Gimnazije Litija uporabljata kolo, 
1 mati pa motor. 1,8% mater dijakov ŠCRM-ja uporablja za 
prihod v službo avtobus, na Gimnaziji Litija pa  6,2%. Na 
ŠCRM-ju jih 3,6% hodi na vlak, na Gimnaziji Litija pa 11,1%.
Razlika je v tem, da matere dijakov na ŠCRM-ju uporabljajo le 
5 načinov prevoza, na Gimnaziji Litija pa 7 načinov.



6. Način poti z dela starši - mati

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: Način poti z dela starši - mati            Tabela 2: Način poti z dela starši - mati 



Analiza
• V analizo in primerjavo smo dobili tabeli in grafikona 

načina poti z dela mater dijakov ŠCRM-ja in dijakov 
Gimnazije Litija. Na ŠCRM-ju smo prejeli 57 odgovorov, 
na Gimnaziji Litija pa 82 odgovorov. Največ mater 
dijakov ŠCRM se na delo vozi z avtomobilom (70,2%), 
tako tudi na Gimnaziji Litija (53,7%). Matere dijakov 
ŠCRM-ja  ne uporabljajo kolesa in motorja, matere 
dijakov Gimnazije Litija pa uporabljajo kolo (2,4%) in 
motor (1,2%). Javni prevoz (avtobus) uporablja 305% 
mater dijakov ŠCRM-ja, 8,5% mater pa dijakov 
Gimnazije Litija. Z vlakom se vozi z dela 5,3% mater 
dijakov ŠCRM in 11,0% mater dijakov Gimnazije Litija.



7. Čas poti do dela starši - mati

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: Čas poti do dela starši - mati                  Tabela 2: Čas poti do dela starši - mati
•



Analiza
• V analizo in primerjavo smo dobili tabeli časa poti do dela 

starši – mati med dijaki ŠCRM in dijaki Gimnazije Litija. Na 
ŠCRM smo prejeli 52 odgovorov, na Gimnaziji Litija pa 61 
odgovorov. Na šoli ŠCRM so dijaki odgovarjali, da ima največ 
mater od 5 do pod 15 min do službe, in od 15 do pod 30 minut 
(26,9%). 13 dijakov je odgovorilo, da njihova mati potrebuje 
od 30 do pod 1h da pride do delovnega mesta (25,0%). 11 
dijakov pa je odgovorilo, da potrebuje mati do pod 5 minut, da 
pride do delovnega mesta (21,2%).
Na Gimnaziji Litija pa jih največ od 5 do pod 15 minut 
potrebuje do službe (31,1%). Od 30 do pod 1h jih je 26,2%. 
Od 15 do pod 30 minut pa 23,0%. 8 mater potrebuje  do pod 5 
minut (13,1%) in nazadnje 4 matere potrebujejo nad 1h 
(6,6%).



8. Čas poti z dela starši - mati

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: Čas poti z dela starši - mati                     Tabela 2: Čas poti z dela starši - mati
•



Analiza
• V analizo smo dobili podatke o času poti mater iz službe. Primerjali 

smo podatke iz ŠCRM Kamnik in Gimnazije Litija. Na ŠCRM-ju smo 
prejeli 52 izpolnjenih anket. Na Gimnaziji Litija pa 61 izpolnjenih 
anket.
10 dijakov (19,2%) iz ŠCRM je odgovorilo, da njihove matere 
potrebujejo za pot iz službe manj kot 5 minut. Na Gimnaziji Litija pa 
jih je 7 dijakov (11,5%) odgovorilo, da njihove matere potrebujejo 
manj kot 5 minut. 13 dijakov (25,0%) iz ŠCRM-ja je odgovorilo, da 
matere potrebujejo od 5 do pod 15 minut. V Gimnaziji Litija pa je 20 
dijakov (32,8) odgovorilo, da njihove matere potrebujejo za pot iz 
službe od 5 do pod 15 minut. 16 dijakov (30,8%) ŠCRM-ja je 
odgovorilo, da njihove matere potrebujejo od 15 do pod 30 minut za 
pot iz službe, medtem ko pri Gimnaziji Litija le eden manj, kar znaša 
(24,6%). Na ŠCRM-ju jih je 12 (23,1%) odgovorilo, da potrebujejo 
matere od 30 do pod 1h, na Gimnaziji Litija pa jih za ta čas 
potrebuje 15 mater (24,6%). Nad 1h časa za pot iz službe porabi le 
ena mati dijaka ŠCRM-ja in 4 matere dijakov Gimnazije Litija.
Največja razlika v odstotkih je pri poti iz službe v času od 5 do 15 
minut. Na ŠCRM-ju je na to vprašanje odgovorilo 7 dijakov manj kot 
na Gimnaziji Litija.



9. Oddaljenost od delovnega 
mesta - mati

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: Dijaki ŠCRM - mati                            Tabela 2: Dijaki Gimnazije Litija - mati
•



Analiza
• V analizo in primerjavo smo dobili tabeli in grafikona 

oddaljenosti od delovnega mesta med materami dijakov 
ŠCRM-ja in dijakov Gimnazije Litija. Na Gimnaziji Litija smo 
prejeli 61 odgovorov, na ŠCRM pa 52 odgovorov. Na ŠCRM, 
so matere oddaljene od delovnega mesta največ od 5 do 15 
km in sicer jih je 21 (40,0%). Takoj za temi jih je 12 (23,1%), 
ki so oddaljene od 15 do 30 km. Najmanj jih je  oddaljenih nad 
30 km in  sicer sta samo 2 (3,8%). Do 1 km oddaljenosti jih je 
9 (17,3%), od 1 do 5 km pa 8 (15,4%).
Na Gimnaziji Litija jih je največ oddaljenih nad 30 km in sicer 
16 mater (26,2%), takoj za njimi je 14 mater (23,0%), ki so 
oddaljene od 15 do 30 km. Ena mati manj -13 mater je 
oddaljenih od 1 do 5 km. Od 5 do 15 km je oddaljenih 10 
mater (16,4%). In na koncu je še najmanj mater -8, ki so od 
delovnega mesta oddaljene samo 1 km. To pomeni, da e 
samo 13,1% vseh anketiranih mater iz Gimnazije Litija.



10. Razlogi za neuporabo javnega 
prevoza - mati

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: Dijaki ŠCRM - mati                                   Tabela 2: Dijaki Gimnazije Litija - mati
•



Analiza
• V analizo in primerjavo smo dobili tabeli (grafikona) o razlogih 

za neuporabo javnega prevoza med materami dijakov ŠCRM-
ja in materami dijakov Gimnazije Litija. Na ŠCRM-ju smo 
prejeli 65 izpolnjenih anket, na Gimnaziji Litija pa 75 
izpolnjenih anket. Matere dijakov ŠCRM-ja najmanj 
uporabljajo javni potniški promet in sicer 4,6%. Največ pa se 
jih vozi z avtomobilom (41,5%) saj menijo, da so tako bolj 
mobilni. 33,8% mater meni, da so z avtomobilom hitrejše. 
Medtem, ko jih 20% meni, da je slaba kakovost / hitrost 
javnega prevoza.
Na Gimnaziji Litija pa v primerjavi z ŠCRM-jem največ matere 
uporabljajo avtomobile zaradi večje mobilnosti. 25,3% menijo, 
da so z avtomobilom hitrejši. Javni potniški promet pa je tukaj 
bolj v uporabi, kar 16,0% kot pri materah dijakov ŠCRM-ja. 
9,3% jih meni, da je slaba kakovost / hitrost javnega prevoza. 
21,3% pa jih je na anketo o razlogih za neuporabo javnega 
potniškega prometa obkrožilo odgovor drugo.



11. Način poti na delo starši - oče

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: Način poti na delo – oče                    Tabela 2: Način poti na delo - oče
•



Analiza
• V analizo in primerjavo smo dobili tabeli in grafikona o načinu 

poti očetov na delovno mesto. Primerjali smo način poti na 
delo med očeti dijakov ŠCRM in Gimnazije Litija. Na ŠCRM-ju 
smo prejeli odgovore od 48 dijakov, na Gimnaziji Litija pa 68 
odgovorov. Na ŠCRM-ju je od 48 dijakov odgovorilo, da 
večina očetov hodi v službo z avtomobilom, ravno tako pa je 
bil ta odgovor najpogostejši tudi na Gimnaziji Litija. Od dijakov 
ŠCRM-ja 12,5% očetov hodi v službo peš, na Gimnaziji Litija 
jih pa hodi peš 10,3%. Od dijakov ŠCRM-ja noben oče ne 
uporablja kolesa ali motorja, medtem ko 2 očeta dijakov 
Gimnazije Litija uporabljata kolo, 1 oče pa motor. Noben oče 
dijakov ŠCRM-ja za prihod v službo ne uporablja avtobusa, 
na Gimnaziji Litija pa jih avtobus uporablja 6,2%. Na ŠCRM-ju 
jih 4,2% hodi na vlak, na Gimnaziji Litija pa 11,8%.



12. Način poti z dela starši - oče

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: Način poti z dela starši - oče                   Tabela 2: Način poti z dela starši - oče
•



Analiza
• V analizo in primerjavo smo dobili tabeli in grafikon, ki 

prikazujeta način poti z dela med očeti dijakov ŠCRM-ja in 
dijakov Gimnazije Litija. Na ŠCRM je anketo reševalo 48 
dijakov, na Gimnaziji Litija pa 69 dijakov. Očetje dijakov na 
ŠCRM-ju se največ vozijo z avtomobili in sicer kar 77,1%, 
medtem ko se jih na Gimnaziji Litija vozi z avtomobilom 
62,3%. Na ŠCRM-ju so očetje dijakov,ki hodijo v službo peš, 
teh je 12,5%, medtem, ko si na Gimnaziji Litija drugo mesto 
delita vlak in hoja v službo, teh je 10,1% za vsak način. Na 
ŠCRM-ju se očetje vozijo z avtomobili (druge oseb), teh je 
6,3%, medtem ko jih je na Gimnaziji Litija 7,2%. Na ŠCRM-ju 
očetje ne uporabljajo nobenega drugega načina poti v službo, 
medtem, ko se na Gimnaziji Litija na delo odpravljajo s kolesi 
(2,9%), z motorji (1,4%) in z avtobusom (5,8%).



13. Čas poti do dela starši - oče

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: Čas poti do dela starši – oče              Tabela 2: Čas poti do dela starši - oče
•



Analiza
• V analizo in primerjavo smo dobili tabeli časa poti do dela 

očetov med dijaki ŠCRM in dijaki Gimnazije Litija. Na ŠCRM 
smo prejeli 46 odgovorov, na Gimnaziji Litija pa 56 
odgovorov. Na šoli ŠCRM so dijaki odgovarjali, da ima največ 
očetov do pod 5 minut do službe (30,4%) in od 15 do pod 30 
minut (23,9%). 10 dijakov (21,7%) je odgovorilo, da njihovi 
očetje potrebujejo od 30 do pod 1h, da pridejo do delovnega 
mesta. Od 5 do pod 15 minut do delovnega mesta potrebuje 9 
očetov (19,6%). 2 očeta pa potrebujeta nad 1h časa.
Na Gimnaziji Litija pa je največ očetov, ki potrebujejo od 30 
minut do pod 1h do službe (30,4%). Od 5 do pod 15 minut jih 
je 28,6%. Od 15 do pod 30 minut pa 16,1%. 8 očetov 
potrebuje  do pod 5 minut (14,3%) in nazadnje 6 očetov 
potrebuje nad 1h (10,7%).



14. Čas poti z dela starši - oče

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: Čas poti z dela starši – oče              Tabela 2: Čas poti z dela starši - oče
•



Analiza
• V analizo smo dobili podatke o času poti očetov iz službe. Primerjali smo 

podatke iz ŠCRM Kamnik in Gimnazije Litija. Na ŠCRM-ju smo prejeli 46 
izpolnjenih anket. Na Gimnaziji Litija pa 56 izpolnjenih anket.
12 dijakov (26,1%) iz ŠCRM je odgovorilo, da njihovi očetje potrebujejo za 
pot iz službe manj kot 5 minut. Na Gimnaziji Litija pa jih je 8 dijakov (14,3%) 
odgovorilo, da njihovi očetje potrebujejo manj kot 5 minut. 11 dijakov 
(23,9%) iz ŠCRM-ja je odgovorilo, da očetje potrebujejo od 5 do pod 15 
minut. V Gimnaziji Litija pa je 15 dijakov (26,8%) odgovorilo, da njihovi 
očetje potrebujejo za pot iz službe od 5 do pod 15 minut. 10 dijakov (21,7%) 
ŠCRM-ja je odgovorilo, da njihovi očetje potrebujejo od 15 do pod 30 minut 
za pot iz službe, medtem ko pri Gimnaziji Litija dva manj manj, kar znaša 
(14,3%). Na ŠCRM-ju jih je 11 (23,9%) odgovorilo, da potrebujejo očetje od 
30 do pod 1h, na Gimnaziji Litija pa jih za ta čas potrebuje 19 očetov 
(33,9%). Nad 1h časa za pot iz službe porabita 2 očeta dijakov ŠCRM-ja in 
6 očetov dijakov Gimnazije Litija.



15. Oddaljenost od delovnega 
mesta - oče

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: Dijaki ŠCRM – oče                                   Tabela 2: Dijaki Gimnazije Litija - oče
•



Analiza
• V analizo in primerjavo smo dobili tabeli oddaljenosti od 

delovnega mesta očetov dijakov ŠCRM-ja in Gimnazije Litija. 
Iz ŠCRM-ja smo prejeli 46 odgovorov, iz Gimnazije Litija pa 
56 odgovorov. Iz ŠCRM-ja je največ očetov (28,3%) 
oddaljenih od delovnega mesta od 5 do 15 km, v Gimnaziji 
Litija pa nad 30 km (41,1%). Iz ŠCRM-ja so nad 30 km 
oddaljeni 4 očetje, sledijo jim očetje oddaljeni od 1 km do 5 
km (15,2%), do 1 km pa je oddaljenih 10 očetov (21,7%). Od 
15 km do 30 km pa jih je oddaljenih 12 očetov (26,1%).
Iz Gimnazije Litija je najmanj očetov (10,7%) oddaljenih do 1 
km. Sledijo jim očetje, ki so oddaljeni od 15 do 30 km, teh je 7 
(12,5%). 20 očetov pa je takih, ki so od delovnega mesta 
oddaljeni od 1 km do 5 km in od 5 km do 15 km.



16. Razlogi za neuporabo javnega 
prevoza - oče 

• dijaki ŠCRM dijaki Gim. Litija
• Tabela 1: Dijaki ŠCRM – oče                                   Tabela 2: Dijaki Gimnazije Litija - oče
•



Analiza
• V analizo in primerjavo smo dobili tabeli (grafikona) o razlogih 

za neuporabo javnega prevoza med očeti dijakov ŠCRM-ja in 
očeti dijakov Gimnazije Litija. Na ŠCRM-ju smo prejeli 50 
izpolnjenih anket, na Gimnaziji Litija pa 67 izpolnjenih anket. 
Očetje dijakov ŠCRM-ja najmanj uporabljajo javni potniški 
promet in sicer 2,0%. Največ pa se jih vozi z avtomobilom 
(50,0%) saj menijo, da so tako hitrejši. 30,0% očetov meni, da 
so z avtomobilom bolj mobilni. Medtem, ko jih 18,0% meni, da 
je slaba kakovost / hitrost javnega prevoza.
Na Gimnaziji Litija pa v primerjavi z ŠCRM-jem največ očetov 
uporablja avtomobile zaradi večje mobilnosti (31,3%). 17,9% 
menijo, da so z avtomobilom hitrejši. Javni potniški promet pa 
je tukaj bolj v uporabi, kar 13,4% kot pri očetih dijakov ŠCRM-
ja. 10,4% jih meni, da je slaba kakovost / hitrost javnega 
prevoza. 26,9% pa jih je na anketo o razlogih za neuporabo 
javnega potniškega prometa obkrožilo odgovor drugo.
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