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NACIONALNA AKCIJA 0,0 ŠOFER –TREZNA ODLOČITEV

Na podlagi Resolucije Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje
2013 - 2022 (NPVCP) država stremi v smeri doseganja skupnega evropskega cilja
»Vizija nič«. Za dosego cilja tega cilja NPVCP vključuje tudi ukrepe preprečevanje
vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi.

Država je v zadnjih letih uvedla strožje zakonodajne ukrepe, nove rehabilitacijske
ukrepe in okrepila izvajanje vsakoletnih preventivnih akcij državnih in strokovnih
institucij ter civilne družbe na področju preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola,
drog in drugih psihoaktivnih snovi.

V zadnjih letih so bili narejeni nekateri pomembni koraki v smeri učinkovite alkoholne
politike. Z uveljavitvijo sprememb prometne zakonodaje, ki po novem vključuje tudi
zdravstvene ukrepe, se je zmanjšalo število prometnih nezgod, v katerih je bil prisoten
alkohol. Z uvedbo referenčnih ambulant v primarnem zdravstvu so se

povečale

kapacitete za preventivno obravnavo tistih, ki tvegano in škodljivo pijejo. K boljšemu
povezovanju vseh ključnih akterjev so pripomogla tudi vlaganja države v spletni portal
MOSA – Mobilizacija skupnosti za odgovornejši odnos do alkohola (www.infomosa.si)
in redna strokovna srečanja na nacionalni in lokalni ravni.

Aprila 2015 je Vlada RS sprejela Akcijski načrt na področju prepovedanih drog za
obdobje 2015–2016, za katerega podlaga je Resolucija o nacionalnem programu
Slovenije na področju drog za obdobje 2014–2020. Z nacionalnim program in njegovim
izvedbenim akcijskim načrtom se nadaljuje celovit in uravnotežen pristop na področju
drog v Sloveniji, ki zajema tako programe zmanjševanja povpraševanja in ponudbe po
prepovedanih drogah.

Celovit pristop na področju preprečevanja tvegane uporabe alkohola, prepovedanih
drog in drugih psihoaktivnih snovi je najpomembnejši ukrep za preprečevanje vožnje
pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi.

Krovna dolgoletna nacionalna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola,
drog in drugih psihoaktivnih snovi poteka pod geslom "0,0 šofer – trezna odločitev".
Koordinira jo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z drugimi vladnimi resorji in civilno
družbo. V času akcije potekajo poostreni nadzori s strani policije in pristojnih
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inšpekcijskih služb, v akciji pa že vrsto let uspešno sodelujejo tudi nevladne
organizacije. Mnoge druge aktivnosti potekajo preko celega leta.
Namen akcije je prispevati k zmanjšanemu številu voznikov pod vplivom alkohola,
prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi in s tem k manjšemu številu prometnih
nesreč, pri katerih se kot sekundarni dejavnik (sovzrok) pojavljajo alkohol ali droge.

Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola se sicer zgodi ob koncih tedna ob
petkih in sobotah in v poznih nočnih in zgodnjih jutranjih urah, in sicer jih je največ na
cestah v naseljih in v njihovi bližini (regionalne in lokalne povezave). Vse pogosteje so
alkoholizirani vozniki odkriti tudi pri vožnjah na avtocestah in hitrih cestah, kjer obstaja
manjša možnost, da bo voznik ustavljen in preizkušen. Kljub strožji zakonodaji se
alkohol v povezavi s cestnim prometom pojavlja zlasti med populacijo v starosti med 18
in 54 leti, najbolj pa izstopa starostna skupina med 24 in 34 leti. Po vrsti udeležencev
so v prometnih nesrečah najpogostejše udeleženi vozniki osebnih vozil. Alkohol je
najpogosteje sovzrok skupaj s hitrostjo in nepravilno stranjo ali smerjo vožnje.

Z namenom povečanja stopnje pričakovanja med vozniki, da bodo ob morebitni vožnji
pod vplivom alkohola ali mamil pri vožnji odkriti, bodo aktivnosti usmerjene zlasti v
bližino gostinskih lokalov, zabaviščnih prostorov in v kraje, kjer se zadržuje večje
število ljudi. Akcija bo potekala v mesecu juniju, ki je poln najrazličnejših zabavnih
prireditev za mlade, ki so najbolj kritična starostna skupina glede vožnje pod vplivom
alkohola ali drog, nadaljevala pa se bo v jesenskih in zimskih mesecih, ko znova
nastopijo kritična obdobja v letu, kot sta martinovanje in prednovoletni čas.

Termini so naslednji:
6. do 12. junij 2016
4. do 13. november 2016
2. do 20. december 2016
Glede na namen akcije so v akciji opredeljeni naslednji cilji:

1. ZMANJŠANJE

DELEŽA

POVZROČITELJEV

PROMETNIH

NESREČ

NA

SLOVENSKIH CESTAH, KI SO POD VPLIVOM ALKOHOLA, PREPOVEDANIH
DROG IN DRUGIH PSIHOAKTIVNIH SNOVI
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V zadnjih letih se število voznikov pod vplivom alkohola in prepovedanih drog med
povzročitelji prometnih nesreč zmanjšuje. Še vedno pa so problematični zlasti
povratniki (t. i. "kronični" uživalci alkohola) in tisti, ki spadajo v starostno skupino med
24 in 34 let. Če želimo zmanjšati število opitih in omamljenih voznikov, moramo k
problemu pristopiti celovito in ne zgolj z nadzorom v cestnem prometu s strani policije,
temveč z usklajeno akcijo vseh pristojnih ministrstev, inšpektoratov, strokovnih
institucij, medijev ter nevladnih organizacij, ki naj ob tem opozarjajo na škodljivost
alkohola za posameznika in družbo tudi širše in ne zgolj v prometu. S tega
vidika je ključno izvajanje celovite alkoholne politike in politike zmanjševanja
škode zaradi uporabe prepovedanih in drugih drog.

2. ZMANJŠANJE ŠTEVILA PROMETNIH NESREČ, PRI KATERIH JE KOT
SEKUNDARNI DEJAVNIK PRISOTEN ALKOHOL, PREPOVEDANE DROGE ALI
DRUGE PSIHOAKTIVNE SNOVI

Tudi število prometnih nesreč, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol,
se v zadnjih letih zmanjšuje. Najpogosteje je alkohol kot sovzrok prisoten skupaj s
hitrostjo v 34,6 %, pri nepravilni smeri ali strani vožnje pa 28,8 %. V zadnjem letu
se je povečal delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim
izidom. Leta 2014 je bilo 23,4 % tistih, ki so povzročili prometno nesrečo s
smrtnim izidom pod vplivom alkohola, leta 2015 pa je bilo takih 29 %. Sicer je bilo
v zadnjih petnajstih letih najmanj alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč
s smrtnim izidom leta 2011 in leta 2014 (23%) (Tabela 1).

2. ANALIZA STANJA

Eden od ključnih problemov, ki je povezan z uporabo alkohola, prepovedanih drog in
drugih psihoaktivnih snovi je število prometnih nesreč. Po podatkih iz analize stanja na
tem področju so ključne ugotovitve naslednje:
-

približno vsaka deseta prometna nesreča nastane kot posledica uporabe
alkohola, pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom pa povprečno vsaka tretja;

-

alkohol vsako leto samo v Evropi povzroči skoraj 20.000 mrtvih v prometnih
nesrečah;

-

posebej izpostavljeni tveganju za povzročitev prometne nesreče pod vplivom
alkohola so osebe v starosti od 24 do 34;
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-

polovica udeležencev, ki vozijo pod vplivom alkohola, je starih od 18 do 44 let,
pri tem pa je velika večina moških.

Evropska komisija kot primere dobre prakse za zmanjševanje prometnih nesreč, ki
nastanejo zaradi uporabe alkohola predlaga: zmanjšanje najvišje dovoljene meje
koncentracije alkohola v krvi na 0,5 g/l (za mlade voznike še nižje - 0,2 g/l), redna
in

naključna

preverjanja

alkoholiziranosti

voznikov,

odvzem

vozniškega

dovoljenja ob morebitni alkoholiziranosti ter obsežne kampanje, ki so namenjene
informiranju, ozaveščanju in izobraževanju splošne populacije. Celovito in
dosledno izvajanje omenjenih ukrepov je praviloma visoko učinkovito, kar potrjujejo
številne raziskave in študije.

Ministrstvo za zdravje, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
Policija, inšpekcijske in strokovne službe ter nevladne organizacije so zadnja leta pred
vsemi termini začetka izvajanja akcije javnost in medije seznanjali z izvajanjem
aktivnosti in objavljali priporočila za voznike. Navedene aktivnosti so bile medijsko
izjemno odmevne.

Dokazano je, da so najpogostejši dejavniki tveganja za prometno nesrečo značilnosti
voznika in predvsem njegovo obnašanje. Alkohol, prepovedane droge ter druge
psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, zato
prispevajo k večjemu tveganju za nastanek prometne nezgode, nekatere raziskave pa
nakazujejo tudi pomemben vpliv alkohola na težo poškodbe v prometni nesreči.

3. PODATKI (leto 2015)

Delež povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, v zadnjih letih
upada sorazmerno z zmanjševanjem števila prometnih nesreč in se giblje okoli 10 %.
Delež prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročili alkoholizirani povzročitelji,
se je do leta 2007 gibal nad tretjino. Zmanjševati se je začel po letu 2008 in je leta
2015 znašal 29 %. Število prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročili
alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč, se je v letu 2015 v primerjavi z letom
2014 povečalo za 48 %, delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s
smrtnim izidom pa se je povečal iz 23,4 % v letu 2014 na 29% v letu 2015.
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Na slovenskih cestah se je v letu 2015 zgodilo 17.887 (leta 2014: 18.314)
prometnih nesreč, kar je 2 % manj kot leta 2014. V njih je 120 (leta 2014: 108)
oseb izgubilo življenje, 918 (leta 2014: 835) je bilo hudo in 7.733 (leta 2014: 7.477)
lahko telesno poškodovanih.

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, v primerjavi z vsemi
povzročitelji prometnih nesreč je v zadnjem letu ostal na enaki ravni 9,8 %. Delež
alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom se je v letu
2015, glede na leto 2014 povečal iz 23,4 % na 29 %. (Tabela 1). Povprečna stopnja
alkohola v krvi, tistih, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom, pa se je v
primerjavi s prejšnjimi leti znižala.
Tabela 1: Število prometnih nesreč s smrtnim izidom, število in delež alkoholiziranih
povzročiteljev ter povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev

Leto

Št. PN s
smrtnim
izidom

Št. vseh
povzr.

Št. alko.
Povzr.

Delež alko.
Povzr.

Povp. St.
alkohola v
krvi (g/kg)

2000

290

305

112

37 %

1,74

2001

243

261

101

39 %

1,65

2002

240

254

92

36 %

1,64

2003

220

234

84

36 %

1,60

2004

253

261

97

37 %

1,59

2005

229

241

83

34 %

1,62

2006

233

242

97

40 %

1,62

2007

264

271

109

40 %

1,63

2008

200

212

71

33 %

1,62

2009

154

160

51

32 %

1,51

2010

127

153

46

30%

1,51

2011

129

136

31

23%

1,46

2012

122

122

43

35%

1,55

2013

116

114

35

31%

1,62

2014

97

98

23

23%

1,54

2015

113

117

34

29%

1,50
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Graf 1: Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč na slovenskih cestah
glede na vse povzročitelje prometnih nesreč

14,0%

12,6%
12,2%
11,7%

12,0%
10,0%

12,3%

10,7%
9,1%
9,0%

9,6%

10,2%

9,2%

9,9%

9,3%

9,1%

10,4%

9,9%

9,9%

2014

2015

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vzroki prometnih nesreč
700
578
521

600
500

476
434

400

2014
2015

300
200
163

200
99115
100

2828

91104

9296

6 7
o

i
os

ta
l

ik
em
pr

al
ja
ra
zd

dn
os
t

os
t
hi
tr

pr
e

ne
p

r.p

eš
c

a

nj
e
it e
va

pr
eh

st
ra
n/

sm
er

0

Graf 2: Število alkoholiziranih povzročiteljev po vzrokih prometnih nesreč

Kot sovzrok se je alkohol pojavil prav pri vseh primarnih vzrokih prometnih nesreč
(najpogosteje skupaj s hitrostjo in nepravilno smerjo ali stranjo vožnje) (Graf 2). V
primerjavi z enakim predhodnim obdobjem pa se je delež alkohola kot sovzrok
zmanjšal. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč v povezavi s
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posameznim vzrokom je največji pri hitrosti (34,6 %), nepravilni strani ali smeri
vožnje (28,8 %), nepravilnimi premiki vozila (13,2 %), neupoštevanju pravil
prednosti (7,6 %) itd.

Število povzročiteljev prometnih nesreč na nacionalni ravni se je zmanjšalo. Število
prometnih nesreč, pri katerih je bila ugotovljena povečana prisotnost alkohola,
se je v primerjavi z letom 2014 prav tako zmanjšalo.

Stanje po vrsti ceste se bistveno ne spreminja. Največ prometnih nesreč pod vplivom
alkohola kot sovzrokom se zgodi na cestah v naseljih in v njihovi bližini (regionalne in
lokalne povezave).
Največ alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je v starostni skupini med 24 in
34 let.

Ukrepi Policije v letih 2014 – 2015
Vir: http://www.policija.si/index.php/statistika/prometna-varnost

Tabela 2: Ukrepi Policije v letih 2014 - 2015
VRSTA UKREPA
Odrejen alkotest
Rezultat pozitiven
Delež pozitivnih
Odrejen strokovni
pregled – alkohol
Rezultat pozitiven
Delež pozitivnih
Odklon str. pregleda
Delež odklona
Odrejen strokovni
pregled – mamila
Rezultat pozitiven
Delež pozitivnih
Odklon str. pregleda –
mamila
Delež odklona
Število pridržanih po
1
ZPrCP

2014
ŠTEVILO
384.198
13.883
(3,6 %)
1.202

2015
ŠTEVILO
ODSTOTEK
320.913
- 16%
11.641 (3,6%) - 16%
+/- %
1.156
- 4%

501
(41,6%)

442
(38,2%)

- 12%
-3,4%

109
(9%)
788

140
(12,1%)
716

+ 28%
+ 3,1%
-9%

251
(31,8%)
181

137
(19,1%)
209

- 45%
- 12,7%
+ 15 %

(22,9%)
455

(29,1%)
297

+ 6,2%
- 35 %

1

Takšno obsežno zmanjšanje števila pridržanih lahko pripišemo spremenjeni zakonodaji (ZPrCP-A, UL
RS, št. 57/2012), ki od septembra leta 2012 pridržanja ne odredi več, če ima opit voznik motornega vozila
zagotovljen prevoz na naslov, na katerem dejansko biva.
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Začasni odvzem
vozniškega dovoljenja
Število prometnih nesreč
Število alkoholiziranih
povzročiteljev
Povprečna koncentracija
alkohola

6.900

5.661

- 18 %

18.314
1.533

17.887
1.505

-2%
-2%

1,45

1,44

- 0,34 %

Podatki v tabeli 2 prikazujejo, da se je število obravnavanih prometnih nesreč nekoliko
zmanjšalo, prav tako se je zmanjšalo število alkoholiziranih povzročiteljev in povprečna
stopnja alkoholiziranosti. V zadnjem letu se je sicer zmanjšalo število odrejenih
preizkusov alkoholiziranosti, vendar pa je odstotek pozitivnih alkotestov nekoliko višji
kot v letu 2014 in še vedno nižji kot je bil v zadnjih 13-tih letih. (Tabela 3).

Tabela 3: Odstotek pozitivnih alkotestov od 2001 – 2015

Leto

Vsi alkotesti

Pozitivni

Odstotek

2001

180.486

36.313

20,12 %

2002

188.326

34.759

18,45 %

2003

242.065

34.336

14,18 %

2004

255.434

31.740

12,43 %

2005

246.611

22.289

9,03 %

2006

323.649

25.883

7,99 %

2007

386.811

28.070

7,25 %

2008

405.975

23.745

5,84 %

2009

435.590

20.337

4,67 %

2010

406.705

19.102

4,70 %

2011

387.433

17.537

4,53 %

2012

330.315

12.918

3,91 %

2013

379.669

14.226

3,74 %

2014

384.198

13.883

3,61 %

2015

320.913

11.641

3,62 %
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4. UKREPI IN MEDIJSKE AKTIVNOSTI

VRSTA UKREPA

IZVAJALEC

ČAS IZVEDBE

KRAJ IZVEDBE

Koordiniranje akcije
0,0 šofer
Kampanja za
osveščanje o
škodljivosti alkohola
in vožnje v času
pomladanskih oz.
poletnih prireditev
Osveščanje preko
socialnih omrežij in
spletne strani MZ
Facebook 0,0 Šofer
Organizacija 4.
Alkohole konference
Izvajanje akcijskega
načrta o drogah
Strokovna okrogla
miza "Alkoholne
ključavnice"
Aktivnosti za
zmanjševanje
porabe alkohola med
mladimi ob
Maturantski paradi
Izvedba poostrenih
nadzorov po
metodologiji
PROMIL

AVP, MZ
MZ, MNZ, AVP,
NVO

maj, junij
november,
december

Nacionalna
kampanja

MZ

Vse leto

FB

MZ

22.- 23.11. 2016

LJ

MZ

Vse leto

AVP

5.2. 2016

MZ, NVO,
plesna zveza,
Združenje občin
Slovenije

20. 5. 2016

MNZ - Policija

najmanj enkrat v
času trajanje
akcije

Na območjih PU

Vsem kršiteljem
hujših prekrškov
(hitrost, nepravilno
prehitevanje in
neupoštevanje
določil o prednosti,
se odredi tudi
preizkus
alkoholiziranosti

MNZ - Policija

Vse dni trajanja
akcije

Na celotnem
območju RS

Nadzor nad
spoštovanjem določb
Zakona o
omejevanju porabe
alkohola (15. člen) v
neposredni povezavi
z akcijo.

MNZ - Policija

Ob rednem delu

Gostinski lokali,
zabavišča, nočni
klubi

OPOMBA

LJ

Po en poostren
nadzor se
izvede na
območju vsake
PU
Pri rednem delu
se poveča
odrejanje
preizkusov
alkoholiziranosti,
udeležencem v
postopkih,
zaradi hujših
prometnih
prekrškov
PU zagotovi, da
se preverja kje
so se vozniki
kontrolirani v
poostrenem
nadzoru
PROMIL in
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udeleženci
hujših PN z višjo
koncentracijo
alkohola v
izdihanem zraku
opili
Redni in izredni
inšpekcijski nadzor
določil ZOPA v
povezavi z ZVZD-1,
še zlasti v času
akcije 0,0 šofer

Inšpektorat RS
za delo

Redni nadzor nad
spoštovanjem določb
Zakona o
omejevanju porabe
alkohola
(7.,10.,11.,12.,13.,15
. in 16. člen)
Poostren nadzor nad
spoštovanjem določb
Zakona o
omejevanju porabe
alkohola
(7.,10.,11.,12.,13.,15
. in 16. člen)

Zdravstveni
inšpektorat RS

Nadzor nad prodajo
alkoholnih pijač v
prodajalnah v okivru
izvajanja Zakona
Zakona o
omejevanju porabe
alkohola
Novica in povezava
za osveščanje o
poteku akcije na
spletni strani

Tržni inšpektorat

Zdravstveni
inšpektorat RS

Združenje
DrogArt

Skozi vse leto
V okviru
koordinirane
akcije 0,0 šofer :
dne 10.06.2016
dne 04.11.2016
dne 11.11.2016
02.12.20.12.2016
Celo leto

Na območju celotne
Slovenije pri
delodajalcih na
delovnem mestu

Območje celotne
Slovenije

V skladu s
pristojnostmi se
bo nadzor
izvajal
predvsem v
gostinstvu.

Vsaj enkrat v
vsaki območni
enoti
inšpektorata v
času trajanja
akcije 0,0 šofer (
junij, november,
december).
Poostreni
nadzor v času
maturantske
četvorke (maj),
ob zaključku
(junij) in začetku
(september)
šolskega leta in
v času javnih
prireditev, ki so
namenjene
mladim.
Stalna naloga,
predvsem v
obdobjih, ko je
več prireditev

Območje celotne
Slovenije

Nadzor bo
usmerjen v
preverjanje
spoštovanja
prepovedi
ponudbe in
prodaje
alkoholnih pijač
mladoletnim .
Izvajal se bo v
dopoldanskih in
popoldanskih
urah, ko se
srednješolcem
konča pouk, ter
ob koncih tedna
v gostinstvu in
na javnih
prireditvah .

Ves čas trajanja
akcije

Območje celotne
Slovenije

svetovni splet
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www.izberisam.org,
prav tako na
socialnem omrežju
Facebook (stran
Izberi sam) ter
Twitter
Opozarjanje na
akcijo in deljenje
informativnega
materiala v DrogArt
Info točki
Deljenje
informativnih
materialov na
informiranjih in
terenskih akcijah
Združenja DrogArt.
Ob zaključku
prireditve
omogočanje
preverjanja
vsebnosti alkohola v
izdihanem zraku
obiskovalcev. V
primeru prisotnosti
alkohola informiranje
s konkretnimi napotki
za manj tvegano
možnost vračanja
domov.
Priprava in objava
novice o poteku
akcije na avtobusih
LPP (GEM)
Sodelovanje DrogArt
prostovoljcev pri
poostrenih nadzorih
psihofizičnega stanja
voznikov, izvedenih
s strani Policije,
informiranje
voznikov,
nagrajevanje treznih
voznikov
Promocija mobilne
aplikacije Furam 0,0
za informativen
izračun količine
alkohola v izdihanem
zraku
Osebni stik na
terenu; informiranje
o tveganjih zaradi

Združenje
DrogArt

Združenje
DrogArt

Združenje
DrogArt

Združenje
DrogArt

Združenje
DrogArt

NewPrevent
(društvo Svit
Koper)

Ves čas trajanja
akcije

Prečna ulica 6,
Ljubljana

Ves čas trajanja
akcije

Različne lokacije
nočnega življenja
po Sloveniji.

V času trajanja
akcije

Ljubljana

V času trajanja
akcije

Mesta po Sloveniji,
kjer bo policija
izvajala poostrene
nadzore
psihofizičnega
stanja voznikov.

Ves čas trajanja
akcije

Po Sloveniji

Čez leto
(predvsem
vikendi)

Teren – lokacija
nočne zabave
mladih na Obali

Predvsem
»hauba party«
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uživanja alkohola,
terenska info-postaja
z info-gradivom,
opozarjanje na manj
tvegane možnosti
vrnitve domov.
Objava novice o
poteku akcije na naši
FB strani

NewPrevent
(društvo Svit
Koper)

Osveščanje mladih
in širše javnosti z
medijsko podporo

NewPrevent
(društvo Svit
Koper)

Medijske aktivnosti
na temo "alkohol
škoduje"

NIJZ v
sodelovanju z
NVO

Izvedba preventivne
akcije »Otroci za
varnost v prometu«

NIJZ, Vse
območne enote
NIJZ

Preventivnoizobraževalne
delavnice 5xSTOP je
COOL za
osnovnošolce 3.
vzgojnoizobraževalnega
(VIO) in srednješolce

Zavod Varna pot

Čas trajanja
akcije

Facebook

December

Avtobusna linija
Koper–Piran,
postajališča

1. maj – en
teden pred
"maturantsko
parado /
četvorko";
2. junij – pred in
med akcijo »0,0
šofer – trezna
odločitev«;
3. november –
pred in med
»martinovim«;
4. december v
času »veselega
decembra«
Maj in junij –
obveščanje šol;
September in
oktober –
prejem izdelkov;
November (na
Martinovo) –
distribucija
izdelkov in
gradiv

Strokovni prispevki
v tiskanih in
elektronskih medijih

Vse zdravstvene
regije, OŠ in VVZ,
ki se bojo odzvali
povabilu na natečaj

Celo leto

Osnovne in srednje
šole po Sloveniji

Združeno z
akcijo ob dnevu
boja proti
AIDSu.
1. pričetek sredi
maja
(podaljševanje
medijske
pozornosti)
2. Navezava na
čas dopustov in
zaključek
šolskega leta
3. Martinovo
4. pričetek po
10.12.

Aktivnosti:
Ustvarjalni
natečaj;
distribucija
izdelkov in
preventivnih
gradiv
udeležencem v
prometu;
medijske
aktivnosti v
lokalnih medijih
Moderatorji
učencem in
dijakom
predstavijo in
razložijo: - vpliv
alkohola na
delovanje telesa
in opravljanje
kompleksnih
delovnih nalog; pomen
reakcijskih
časov pri
ustavljanju ter
vpliv stanja
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Projekt Čista nulačista vest:
Izvedba 4 dogodkov,
po 3-5 lokacij po
Sloveniji /dogodek

Zavod Varna pot

Preventivnoizobraževalna
delavnica Rdeča luč
za starše

Zavod Varna pot

februar,
junij,oktober in
december 2016

Celo leto

Javne prireditve in
gostinski lokali po
Sloveniji

Izobraževalne
institucije in druge
organizacije po
Sloveniji

alkoholiziranosti
na reakcijski
čas; problematičnost
vožnje pod
vplivom alkohola
in alternativne
možnosti
izhoda.
Udeleženci
preizkusijo
''simulacijska
očala'', ki
simulirajo
motorično
gibalne
sposobnosti
osebe pod
vplivom
alkohola.
moderatorji: mlade
osveščajo o
vplivu alkohola
na delovanje
telesa in
izvajanje
enostavnih in
kompleksnih
nalog; - mlade
preko diskusije
in
promocijskega
materiala
spodbujajo k
varni, odgovorni
in trezni vožnji
Moderatorji
starše in druge
odrasle
osveščajo o
pomenu: pozitivnega
zgleda pri
prometni vzgoji
otrok, pri čemer
poudarijo vožnjo
pod vplivom
alkohola kot
problematičen
sekundarni
dejavnik za
nastanek hude
prometne
nesreče pri nas.
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Informiranje in
osveščanje o poteku
akcije na spletni
strani www.varnapot.si, objava novic
na socialnem
omrežju Facebook in
Twitter ter portalu
www.mlad.si

Zavod Varna pot

V času trajanja
akcije in
preventivnih
aktivnosti ZVP

Splet
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