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V projektu sodelujejo: Projekt podpirajo: 

• Zavod Varna pot 
• Responsible Young Drivers 
• Gostinski lokali  
• Katedra za družinsko medicino, 

Medicinska fakulteta v Ljubljani - Projekt 
Sporočilo v steklenici 

• Mediji 

• EU, Evropska komisija 
• Javna agencija za varnost prometa 
• Mestna občina Ljubljana 
• Zavarovalnica Generali d.d. 
• Petrol d.d. 
• Porsche Slovenija d.o.o. 
• Ministrstvo za notranje zadeve – Policija 
• Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS -

Soča  
• Taxi Rondo Ljubljana d.o.o. 

 
 



 

1. UVOD 
 
Alkohol, prepovedane droge, življenjski stil mladih, je le nekaj najpogostejših razlogov za najhujše 
prometne nesreče, v katerih mladi izgubijo svoja življenja oziroma utrpijo hude telesne poškodbe. 
Vzroki ter ciljna skupina, ki sami po sebi pomenijo skupen problem in na drugi strani tudi  poseben  
izziv za celotno EU. Slovenija pri tem ni nobena izjema.  
 
Po podatkih policije so mladi vozniki glede na udeležbo v prometu najpogostejši povzročitelji 
prometnih nesreč in skupaj s potniki v osebnih avtomobilih tudi najpogostejše žrtve (Policija, 
2011). V obdobju med 18. in 20. letom povzročijo dva do štirikrat več prometnih nesreč pod 
vplivom alkohola kot ljudje starejši od 40 let (Policija 2011). Mladi so najpogosteje žrtve prometnih 
nesreč ob petkih, sobotah in nedeljah med 18.00 uro in 4.00 uro zjutraj. 
 
Belgijska nevladna organizacija Responsible Young Drivers (RYD) je tako že leta 1995 tretjo 
soboto v oktobru namenila organiziranju prometno-preventivnih aktivnosti v številnih nočnih klubih 
v Belgiji. V petnajstih letih aktivnosti je organizacija zasledila upad števila hujših prometnih nesreč 
v povezavi z alkoholom in zmanjšanje števila vinjenih voznikov, zlasti med mladimi. 
 
Projekt »Evropska noč brez prometnih nesreč« je v letu  2003 podprla tudi Evropska komisija 
in ga tako razširila tudi na ostale evropske države. Leta 2005 so projekt izvajali v 10 državah, leta 
2008 pa že v 20 državah. Zavod Varna pot se je pridružil v letu 2009, s čimer se je tudi Slovenija 
umestila med izvajalce mednarodnega projekta, ki so bile prvič izvedene v vseh 27 državah 
Evropske unije.  
 
Zaveza, sodelovanje in spodbujanje zastavljenega cilja: preživimo eno noč brez prometnih nesreč 
in se na tak način pridružimo tudi ostalim državam znotraj EU,  tako torej ostaja tudi v soboto 15. 
oktobra 2011. 
 
Dosedanjim preventivnim aktivnostim v gostinskih lokalih v sobotni noči, bi želeli v Sloveniji ob 
aktivni podpori sodelujočih ustanov in organizacij dodati vsebine in jih razširiti tudi na čas od 14. 
do 15. oktobra 2011.   
 
 
2. NAMEN 
 
Osnovni namen projekta je spodbujanje primernega odnosa in odgovornosti do prometne varnosti 
zlasti med mladimi udeleženci v prometu. Mladi – študenti demonstratorji, ki sodelujejo v projektu 
seznanjajo svoje vrstnike o pomenu odnosa do alkohola, prepovedanih drog in ostalih substanc,  
odgovornega ravnanja v prometu,  še posebej ko prevzamejo vlogo voznika. 
 
Projekt je še posebej namenjen mladim, ki predstavljajo posebno rizično skupino v prometu zaradi 
njihovega življenjskega stila. Aktivnosti so zaradi tega osredotočene prav na mesta, kjer se 
najpogosteje družijo mladi (gostilne, diskoteke, pubi, fakultete, srednje šole…) 
 
Cilj projekta tako ni represija ali širjenje negativnega sporočila, temveč spodbujanje diskusije, 
predvsem z mladimi in med mladimi ter skupno iskanje in spodbujanje najprimernejše oblike 
prevoza, da bi vsi varno prispeli domov. 
 
S preventivnimi aktivnostmi tako vsi skupaj nameravamo doseči enostaven, a večkrat težko 
uresničljiv cilj: preživeti eno noč brez prometnih nesreč v celotni Evropski uniji. 
 
 
 



 

3. AKTIVNOSTI 
 

• Novinarska konferenca 
V petek, 14. 10. 2011 bomo na Petrolovem bencinskem servisu, ki se nahaja na Celovški cesti 
organizirali novinarsko konferenco z namenom, da javnost seznanimo z aktivnostmi, projektom in 
problematiko vožnje pod vplivom alkohola. 
 
 

• Aktivnosti na Petrolovih bencinskih servisih 
V petek, 14. 10. 2011 in soboto 15. 10. 2011 bodo demonstratorji Zavoda Varna pot na štirih 
določenih Petrolovih bencinskih servisih po Sloveniji informirali obiskovalce (predvsem mlade 
voznike in potnike) o preventivnih aktivnostih in problematiki alkohola v družbi ter delili 
promocijsko-informativne letake projekta Sporočilo v steklenici (Medicinska fakulteta), izvedli 
anketo in zbirali podpise v podporo projektu in aktivnostim. Za nagrado se bo aktivnim in treznim 
voznikom izročil alkotest za samotestiranje (za enkratno uporabo) in druga gradiva v dogovoru s 
sponzorji (sponzorska gradiva). 
 
Sodelujoči bencinski servisi: 

Kraj: Bencinski servis: 

Ljubljana 

- BS Vič 
- BS Štepanjsko naselje 
- BS Bežigrad  
- BS Šiška 

 
Utrinki iz aktivnosti v letu 2010: 

 
 

 

 
 

• Aktivnosti po nočnih lokalih 
Skladno z metodologijo Belgijske nevladne organizacije Responsible Young Drivers (RYD)  
bomo demonstratorji Zavoda Varna pot v soboto, 15.10.2011 v nočnih lokalih po različnih krajih v 
Sloveniji izvedli naslednje aktivnosti, ki bi jih želeli ponoviti tudi letos:  
 

� Spodbujanje mladih, da ne pijejo alkohola 
V nočnih klubih bomo pri vhodu nagovorili obiskovalce, še posebej voznike in jih spodbujali k 
odgovornemu ravnanju v prometu. Vsako skupino mladih bomo pozvali, da izbere »odgovornega 
voznika«, ki bo obljubil, da ne bo pil alkohola oz. da bo trezen, ko bo sedel za volan. Sodelujoči 
vozniki bodo dobili posebne zapestnice, s čimer bodo dokazali svojo obvezo. 
 
 
 



 

� Povabilo k sodelovanju pri preizkusu alkoholiziranosti 
Preden bodo sodelujoči »odgovorni vozniki« (označeni z zapestnico) zapustili gostinski lokal, ga 
bodo demonstratorji pozvali k prostovoljnemu in brezplačnemu preizkusu alkoholiziranosti.  
 

� Nagrajevanje oseb, ki bodo držale obljubo (ostali trezni)  
V primeru rezultata 0.0 mg alkohola na liter izdihanega zraka, bodo »odgovornega voznika« 
pohvalili za držano obljubo, odgovorno ravnanje in odnos v prometu. Nagrajen bo bil s 
sponzorskim darilom in alkotestom za samotestiranje (za enkratno uporabo).  
V primeru rezultata več kot 0.0 mg alkohola na liter izdihanega zraka pri t.i. »mladem vozniku« ali 
v primeru, da test pokaže opitost, ga bodo demonstratorji opozorili na zakonska določila in 
voznika spodbudili, da ne bo vozil in mu bodo predlagali drugačne alternative (Taxi, javni potniški 
promet) oziroma prepusti ključe prijatelju, ki ni pil alkohola. 
 
Aktivnosti bomo izvajali po različnih lokalih po Sloveniji od 21.00 do 04.00 ure zjutraj. 
 
Aktivnosti bomo izvajali po naslednjih lokalih po Sloveniji: 
 

Kraj: Nočni lokal: 

Ljubljana - Na balanci 
- Sputnik 
- Cvetličarna 

Maribor - Ribičija 

Koper  - Disco planet – Planet Tuš Koper 
Novo mesto - Big star 

 
Utrinki iz leta 2010: 

   

  
 

 
 
 
 
 



 

• Mobilna patrulja 
V projekt bomo vključiti tudi mobilno patruljo, s katero smo imeli že ob akciji 0,0 šofer pozitivne 
izkušnje. Z avtomobili bodo naši ambasadorji prisotni na različnih lokacijah, kjer se zbirajo mladi z 
namenom pitja alkohola in udeležence v prometu osveščali o namenu projekta ter jih pozivali k 
previdnosti na cesti. Z mobilno patruljo bomo tako razširili krog ljudi, ki jih lahko dosežemo. 
 

 
 
 

• Sodelovanje s Policijo 
Policisti bodo, tako kot preteklo leto, po predhodni javni najavi izvajali poostren nadzor 
alkoholiziranosti voznikov in tako preventivnim aktivnostim v gostinskih lokalih in celotni akciji po 
slovenskih cestah dodali še odgovornejšo noto. Policisti bodo voznikom, katerih preizkus 
alkoholiziranosti bo pokazal 0.0 mg alkohola na liter izdihanega zraka, podarili alkotest za 
samotestiranje (za enkratno uporabo), informativno brošuro ter jih seznanili s preventivno akcijo. 
 
OKC GPU bo naslednji dan, v nedeljo 16. oktobra 2011, v dopoldanskem času medijem in 
organizatorju sporočili število nesreč, posledice in število vinjenih voznikov. Zavod Varna 
pot pa bo poročilo posredovalo vodji projekta v EU.  
 
 

• Alternativni prevoz 
V primeru, da bodo vozniki napihali več kot 0.0 mg alkohola na liter izdihanega zraka pri t.i. 
»mladih voznikih« ali v primeru, da test pokaže opitost, bodo njim in njihovim sovoznikom 
demonstratorji ponudili alternativni prevoz pri Taxi Rondo Ljubljana d.o.o., ki jim bo ponudil 10 %.  
 
 

• Ostale aktivnosti 
Projekt se bo v noči na 16. oktober 2011  primerno medijsko podprl (nacionalni, regijski in lokalni 
mediji - javljanje v živo iz gostinskega lokala, predstavitev dela policistov...).  
 
Zaželeno in dobrodošlo je, da bi podporo, s krajšim obiskom v enem od lokalov, aktivno izrazili 
tudi odgovorni nosilci javnih funkcij (ministrica, ministri, odgovorni v policiji, šolstvu, zdravstvu, 
AVP, predsednika uprave sponzorjev, javne osebnosti...).  
 
 
 
4. MEDIJSKA IN PROMOCIJSKA ORODJA 
 
Projekt bomo javnosti predstavili z uvodno novinarsko konferenco, kjer bi bili kot govorci prisotni 
vsi predstavniki sodelujočih vladnih in nevladnih organizacij. 
 
 



 

Projekt bomo podprli z naslednjimi medijskimi in promocijskimi orodji: 
- novinarska konferenca  
- plakati - (razdelitev po lokalih, policijskih postajah, osnovnih in srednjih šolah, fakultetah, 

občinskih SPV kjer se izvajajo aktivnosti...) 
- informativne brošure o alkoholu 
- promocijski panoji in roll-up   
- T-shirt majice - (študenti demonstratorji), 
- reportaže o akciji s kraja dogajanja v lokalih in bencinskih servisih - (RA, TV, foto, 

spletna stran Zavoda Varna pot...) 
- spletna podpora - (organizator, sodelujoči...) 
- alkotesti za enkratno uporabo - (policisti, študenti demonstratorji) 
- promocijska darila za nagrajevanje treznih obiskovalcev v lokalih  
 

Skladno z metodologijo projekta bodo logotipi sodelujočih, podpornikov itd. objavljeni na: 
novinarski konferenci, plakatih, brošuri, promocijskih panojih, roll-up-ih, alkotestih za 
enkratno uporabo, majicah, spletni strani Zavoda Varna pot, sporočilih za javnost, poročilu 
Evropski komisiji itd. 
 
 
 
5. ZAKLJUČEK 
 
Mednarodni projekt »Evropska noč brez prometnih nesreč« v posameznih državah kot tudi v 
celotni EU nedvomno prispeva k celovitemu osveščanju javnosti o problematiki alkohola v 
prometu in družbi ter zagotavljanju preventivnega ravnanja mladih in ostalih udeležencev v 
cestnem prometu.  
 
Projekt pomeni korak k zastavljenim ciljem evropskega akcijskega načrta za zagotavljanje 
varnosti cestnega prometa do leta 2020.  
 
Cilji akcije sledijo ciljem Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa Republike 
Slovenije do leta 2011. Namen in cilji projekta so skladni s poslanstvom in programom 
Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR), Evropske listine o varnosti cestnega 
prometa, Zaveze ob Desetletju akcij za večjo prometno varnost ter Bruseljske deklaracije NVO 
katerih podpisnik je tudi Zavod Varna pot.  
 
Sodelovanje v projektu pomeni za vsako sodelujočo organizacijo ali posameznika aktivno in širšo 
družbeno podporo preventivno-izobraževalnim vsebinam, zagotavljanju aktivnosti in ciljev večje 
prometne varnosti, zdravstvenega varstva, zmanjšanja poškodb in smrti v prometnih nesrečah ter 
seveda zmanjšanju finančnega bremena države in posameznikov zaradi poškodb, bolezni, kot 
posledice prometnih nesreč, bolniških dni zaposlenih oseb ter dolgotrajnih zdravljenj. 
 
Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 05/99 55 022 (Katja Blatnik) ali elektronskem 
naslovu info@varna-pot.si.  
 
 
S spoštovanjem, 
 

 Robert Štaba, univ. dipl. inž. 
Zavod Varna pot 

Predsednik 
 
 



 

 
 


