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Kdo smo in kaj počnemo …

Uresničujemo Vizijo NIČ
•

Zavod Varna pot (ZVP) je civilna, neprofitna, humanitarna in nepolitična organizacija.

•

Sestavljamo jo žrtve prometnih nesreč in naši bližnji, strokovnjaki ter simpatizerji,
ki si želimo soustvarjati varnejšo mobilnost.

•

Združuje in zavezuje nas Vizija NIČ z uresničevanjem katere želimo ustvariti višjo in varnejšo
kakovost vsakdanjega življenja v naši družbi.

•

Delujemo na naslednjih področjih dela in poslanstva:
•

pomoč in podpora žrtvam prometnih nesreč,

•

izvajanje preventivno-izobraževalnih vsebin,

•

zagovorništvo,

•

različne prireditve za otroke, mladostnike in odrasle,

•

mednarodno sodelovanje,

•

priznanja in zahvale Zavoda Varna pot.

•

Nahajamo se v prostorih URI Soča (2 pisarni).

•

Dosegljivi smo na naslednjih kontaktih: Zavod Varna pot, Linhartova 51,
1000 Ljubljana; info@varna-pot.si; 05/99 55 022.

•

Naše aktivnosti lahko spremljate na www.varna-pot.si, www.vizijanic.si,
www.facebook.com/VarnaPot, https://www.instagram.com/zavodvarnapot/.

Ekipa in oprema
•

Aktivnosti Zavoda Varna pot pripravljajo, koordinirajo in izvajajo:
• 3 zaposleni: Robert Štaba, predsednik ter Tanja Wondra in Sara Tamše, projektni vodji
• 9 pogodbeno sodelujočih strokovnjakov različnih strok
• 40 usposobljenih moderatorjev – študentov različnih smeri (pedagogika, psihologija, medicina,
šport, komunikacija … )
• Z nami na različne načine sodeluje okoli 200 ambasadorjev, prostovoljcev in drugih
podpornikov ter 450 oseb ki so jih prometne nesreče najhuje prizadele z izgubo
bližnjega ali s poškodbo.

•

Strokovni svet zavoda je sestavljen iz predsednika in 11 članov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

red. prof. dr. Matija Svetina, (Filozofska fakulteta v Ljubljani) – predsednik strokovnega sveta
red. prof. dr. Milan Batista, (Fakulteta za pomorstvo in promet)
dr. Vesna Radonjič - Miholič, spec. klin. psih., (Inštitut RS za rehabilitacijo)
Breda Marija Kovše – članica Upravnega odbora
Vesna Džakulin Pekarović dr. med., spec. družinske medicine in medicine dela in športa
Teja Tamše
dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih., univ. dipl. psih., (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča)
Tihomir Kovačič, (Proevent)
doc. dr. Peter Lipar, (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani)
Roman Mavec
Lilijana Mavec
Andrej Pečnik (DASOF) – predsednik Nadzornega odbora

•

Dnevno sodelujemo z domačimi in tujimi strokovnjaki različnih strok.

•

Za terenske aktivnosti uporabljamo 3 vozila Volkswagen in demonstracijsko premo
(otroški varnostni sedež, poligon, tehtnice za prikaz naletnih tež, električni alkotesterji …)

Statistika

Na spletni strani www.varna-pot.si na tedenski ravni objavljamo trend stanja varnosti slovenskih cest, ki nam ga
posreduje Policija.

Za številkami stojijo ljudje –
naši ambasadorji

Povzetek naših aktivnosti

•

Na nas se je v sklopu programa Skupaj iz stiske obrnilo več kot 1.000 oseb, ki so jih
zaznamovale prometne nesreče.

•

Izvedli smo več kot 500 preventivno-izobraževalnih delavnic in prireditev.

•

S preventivno-izobraževalnimi programi smo nagovorili več kot 20.000 otrok in
mladostnikov.

•

V naše aktivnosti smo vključili 150 izobraževalnih institucij.

•

Z našimi aktivnostmi smo nagovorili več kot 170.000 ljudi.

•

Organizirali smo 8 izobraževanj za mlade moderatorje.

•

Prek socialnih medijev smo dosegli več kot 1.000.000 ljudi.

•

Povprečna ocena naših programov je 4,8 (od 5).

•

Podelili smo 2 zahvali za prizadevanja na področju varne mobilnosti in 4 priznanja
ambasadorjem in sodelavcem.

•

Uspešno smo se prijavili na 4 razpise s strani države.

•

Izdali smo novo programsko brošuro Živimo Vizijo NIČ in novo pesniško zbirko
Brezkončna zgodba 3 iz Opusa Obstoja.

•

Našim programom smo namenili najmanj 10.000 ur dela.

Program psihosocialne pomoči
Skupaj iz stiske

Program je namenjen:
•
•
•

uporabnikom, ki so se v prometni nesreči poškodovali in njihovim svojcem
uporabnikom, ki so v prometni nesreči izgubili bližnjo osebo in
uporabnikom, ki so povzročili prometno nesrečo.

Izvaja se kot:
• Individualna psihološka terapija
• Skupinska terapija
• Skupina za samopomoč in druženje
• Telefonska pomoč in svetovanje
V letu 2019 so program izvajale 3 strokovne sodelavke dr. klinične psihologije in
zaposlena univ. dipl. psih.

Rezultati programa
• Psihosocialno pomoč v obliki individualne terapije smo nudili 111 osebam.
• Uporabniki skupinske terapije so se v letu 2019 prestrukturirali v skupino za
samopomoč, ki so potekale od januarja do junija ter od oktobra do decembra.
• Prek telefona, e-pošte in osebno smo osebam, ki so jih prometne nesreče
zaznamovale, svetovali vsaj 1.000-krat.
• Organizirali smo 4 neformalna srečanja v obliki tematskih druženj žrtev prometnih
nesreč.
• V Zdravstvenih domovih, Postajah prometne policije in določenih Centrih za socialno
delo smo razdelili 400 brošur »Skupaj iz stiske« in razdelili več kot 500 knjižic o
žalovanju.

Projekt so podprli:
✓ Ministrstvo za zdravje
✓ Javna agencija RS za varnost prometa
✓ Policija
✓ Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

Spomin v Opomin Spomenik žrtvam prometnih
nesreč na Novih Žalah v Ljubljani

Na obeležju so se poklonili:
•

•

•

avtor spomenika, arhitekt in akademik
dr. Marko Marijan Mušič (nagovor
WDOR 2019)

•

Policijski orkester (spremljava ob
WDOR 2019)

•

mag. Robert Martinčič, direktor Žal

mag. Vesna Marinko, v. d. direktorice
Javne agencije za varnost prometa
(nagovor WDOR 2019)

•

Aleš Kocjančič, predsednik ZZŠAM

•

uniformirani člani ZZŠAM

mag. Tatjana Bobnar, generalna
direktorica Policije (nagovor WDOR
2019)

•

ambasadorji in mednarodni
podporniki ob obiskih v Sloveniji

•

škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji
Geza Filo (nagovor WDOR 2019)

•

namestnik muftija, mag. Nevzet Porić,
Islamska skupnost v RS (nagovor
WDOR 2019)

•

ljubljanski nadškof in metropolit msgr.
Stanislav Zore, Slovenska škofovska
konferenca (nagovor WDOR 2019)

Skladno s pogodbo z AVP, JP ŽALE
in ZVP so bila v letu 2019 na
spomeniku izvedena investicijska
in vzdrževalna dela.

Svetovni dan spomina
na žrtve prometnih nesreč

Gradiva WDOR (World day Of Rememberence)
•
•
•

Zasnova in krovno oblikovanje (plakat, spletni banner, video, logotip): FEVR
Oblika in prevod tiskanih in spletnih materialov
Video, jezikovno prilagojen za slovenski prostor

Globalni nosilci, partnerji in podporniki projekta:
•
•
•
•
•

Združeni narodi (ZN)
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)
Evropska komisija
Evropsko združenje žrtev prometnih nesreč (FEVR)
FIA Foundation

Nosilec in koordinator aktivnosti v Sloveniji je Zavod Varna pot.

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč smo mednarodno obeležili 17.
novembra 2019 pod sloganom „Življenje ni rezervni del“. V Sloveniji smo žrtve
prometnih nesreč počastili z naslednjimi aktivnostmi:
•

Poklonitev žrtvam pri Osrednjem obeležju žrtvam prometnih nesreč: četrtek, 14. november, ob 11.
uri, na Ljubljanskih Žalah

•

Ponazoritev umrlih na slovenskih cestah v 2019 ter promocija Vizije NIČ: sobota, 16. november,
med 10. in 17. uro, pred Mestno hišo v Ljubljani.

•

Osrednja svetovna obeležitev s kulturnim programom: sobota, 16. november, ob 17. uri, v Rdeči
dvorani Mestne hiše v Ljubljani.

•

Sveta maša za žrtve prometnih nesreč: nedelja, 17. november, ob 10:30, v Ljubljanski stolnici Sv.
Nikolaja.

•

Lokalne obeležitve v občinah ter institucijah in izobraževalnih institucijah (v 18 občinah ter vsaj 60
vrtcih, osnovnih in srednjih šolah)

•

Oktobra smo sodelovali z Agencijo za varnost prometa in z Zavodom za šolstvo pri pripravi natečaja
na tematiko slogana WDOR 2019 „Življenje in zdravje ni rezervni del“ za osnovne in srednje šole

Aktivnosti se je skupno udeležilo okoli 10.000 posameznikov, družin, organizacij …
Naše aktivnosti smo objavili na:
varna-pot.si/aktivnosti-2019/ in www.worlddayofremembrance.org.

Osrednja slovesna prireditev v Rdeči dvorani Mestne hiše v Ljubljani,
sodelujoči v programu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V poslanici je države EU ob Svetovnem dnevu nagovorila EU komisarka mag. Violeta Bulc,
Rudi Medved, minister za javno upravo,
prim. Simona Repar Bornšek, državna sekretarka na Ministrstvo za zdravje,
mag. Andreja Knez, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet na Ministrstvu za
infrastrukturo,
Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot in podpredsednik FEVR
S prisotnostjo nas je počastila tudi članica kabineta evropske komisarke Violete Bulc Alisa Tiganj
Svoje zgodbe so predstavili 4 mladi ambasadorji: Kaja Kobal, Dario Divković, Jasna Škrgić, Taja
Metličar
ZVP je podelil zahvali za prizadevanja na področju varne mobilnosti Javni agenciji RS za varnost
prometa in Ministrstvu za zdravje RS; priznanja pa so prejeli ambasadorji in sodelavci Zavoda
Varna pot: Zdenka Vrečko, Anja Žurga ter Nevenka in Gregor Selan.
Na obeležitvi smo predstavili tudi novo pesniško zbirko Brezkončna zgodba 3 iz Opusa Obstoja
dolgoletne ambasadorke ZVP Brede Marije Kovše.
Za glasbene vložke je poskrbela skupina Buške čeče, ob kitarski spremljavi Janoša Srdoča.
Čaj za srečne poti, ki so ga udeleženci prireditve, poleg pesniške zbirke, prejeli kot darilo, je izdelala
ambasadorka Milena Marija Kepic.
Avtomobilčke, z napisi in dobrimi mislimi, smo – skupaj s tistimi, ki so jih pripravili učenci
v okviru naših delavnic – razdelili med udeležence osrednje prireditve.
Prireditve se je udeležilo 95 obiskovalcev.

Preventivno-izobraževalne
delavnice v vrtcih, OŠ in SŠ

S Pikapoko na pot, da ne bo nezgod
Lutkovna predstava je namenjen otrokom od 3. do 7. leta starosti.
Otrokom smo na enostaven in zabaven način predstavili najpomembnejše elemente
prometne varnosti ter jih na ta način spodbuditi k previdnosti in pozornosti v prometu ter
k uporabi varnostnih sistemov (čelada, varnostni pas/sedež).

V letu 2019 smo izvedli 5 lutkovnih predstav po vrtcih in osnovnih
šolah, v katere smo vključili okoli 370 otrok.

Projekt so podprli:
✓ Javna agencija RS za varnost prometa
✓ Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter vrtci in OŠ

Vilko zasije na potepu
Igrana predstava je namenjen otrokom od 3. do 8. leta starosti.
Septembra 2019 smo vpeljali novo predstavo za najmlajše. Otroci
skozi igrano predstavo spoznavajo pomembnost upoštevanja
prometnih pravil in njihove vloge v prometu. Igrana predstava
opozarja na morebitne nevarnosti, do katerih pride, če prometnih
pravil ne bi bilo, ter opozarja na pomembnost tega, da smo v
prometu vidni.
V letu 2019 smo izvedli 4 predstave po osnovnih šolah in na
različnih prireditvah, v katere smo vključili 408 otrok.

Projekt so podprli:
✓ Javna agencija RS za varnost prometa
✓ Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter vrtci in OŠ
✓ Wheel Bee

4 Prometna deteljica in Klik je glas, ki varuje nas
Program je namenjen otrokom v vrtcih in učencem prvega vzgojno-izobraževalnega
obdobja v OŠ.
Otroci se seznanijo s/z:
• prometnimi znaki,
• pravilnim prečkanjem ceste in pravili varne hoje,
• pravilnim obnašanjem v križišču in drugje v prometu,
• pomenom varnostnega pasu,
• različnimi zvoki v prometu in se jih naučijo prepoznati.

Poudarek je na 4-ih
osnovnih načelih:
Pazi!
Poglej!
Poslušaj!
Pripni se!

V letu 2019 smo izvedli 64 izobraževalnih delavnic, v katere je
bilo vključenih 1.047 otrok.
Projekt so podprli:
✓ Javna agencija RS za varnost prometa
✓ Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter vrtci in OŠ
✓ Mestna občina Ljubljana
✓ Baby center (avtosedeži, zloženke)
✓ Enim (prometni znaki, poganjalci in čelade)
✓ Wheel Bee (demonstracijska oprema)

Ju3 na cesti
Program je namenjen učencem drugega vzgojno-izobraževalnega
obdobja osnovnih šol.
Učencem želimo zagotoviti varen jutri na cestah, kjer bodo odigrali
vlogo odgovornih in strpnih udeležencev cestnega prometa kot
pešci, kolesarji in sopotniki v avtomobilu.
Otroci skozi igro, diskusijo in simulacijo spoznavajo pomembnost
odgovornega ravnanja v prometu – upoštevanja pravil, uporabe
zaščitnih sredstev, zbranosti in strpnosti v prometu.
V letu 2019 smo izvedli 79 izobraževalnih delavnic,
v katere je bilo vključenih 1.352 otrok.
Projekt so podprli:
✓ Javna agencija RS za varnost prometa
✓ Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ter vrtci in OŠ
✓ Mestna občina Ljubljana
✓ Enim (prometni znaki, poganjalci in čelade)
✓ Wheel Bee (demonstracijska oprema)

5x STOP je kul in zvOzi
Program je namenjen učencem tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja osnovnih šol in dijakom
srednjih šol.
Z odpiranjem aktualnih tem mlade spodbujamo k
oblikovanju pozitivnega odnosa do prometne
varnosti. Vrstnik, ki je doživel hudo prometno
nesrečo, predstavi svojo življenjsko zgodbo.
Predstavimo nekaj poučnih videov na temo »Mladi
in promet« s komentarjem strokovnjaka.
V letu 2019 smo izvedli 166 izobraževalnih delavnic,
v katere je bilo vključenih 2.954 otrok in mladostnikov.
Projekt so podprli:
✓ Javna agencija za varnost prometa
✓ Ministrstvo za zdravje
✓ Urad RS za mladino
✓ Mestna občina Ljubljana
✓ Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter OŠ in SŠ
✓ Wheel Bee

V okviru delavnic 5x STOP je KUL
smo v sodelovanju z Osnovno šolo
Brezovica pripravili video, posnet s
strani našega donatorja Regia.
V sklopu ozaveščanja bodočih in
mladih voznikov, smo se pridružili
projektu Gašperjev izziv: Multitaskig
je kul, a ne za volanom.

Rdeča luč za starše

Program je namenjen staršem, vzgojiteljem, učiteljem in drugim
odraslim.
S programom na roditeljskih sestankih v vrtcih in šolah ter na
srečanjih zaposlenih v ostalih organizacijah osveščamo starše,
vzgojitelje, učitelje in druge odrasle o odgovorni vlogi, ki jo imajo pri
prometni vzgoji (svojih) otrok. Na delavnici rušimo stereotipe, ki so v
našem prostoru aktualni in problematični. Prav tako odpiramo
probleme, ki starše spodbudijo, da začnejo o prometu razmišljati
drugače in to s pravilnim zgledom prenesti tudi na svoje otroke.
Svojo zgodbo in nasvete na delavnici predstavita tudi starša, ki sta bila žrtvi prometne
nesreče, danes pa sta ambasadorja Zavoda Varna pot.
V letu 2019 smo izvedli 17 izobraževalnih predavanj, v katere je bilo vključenih
okoli 1.144 staršev oz. odraslih.

Projekt so podprli:
✓ Javna agencija RS za varnost prometa
✓ Ministrstvo za zdravje
✓ Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter OŠ in SŠ

Iz življenja se učimo
Predavanje je namenjeno vodstvenim in strokovnim delavcem v
vrtcu in osnovni ter srednji šoli
Cilji je ozavestiti o vsebinah in pomenu podajanja vsebin varne
mobilnosti. Opolnomočiti vodstvene in strokovne delavce za
ustrezno uporabo didaktičnih pristopov na področju varne
mobilnosti. Soustvarjati kulturo vedenja v šoli s ciljem uresničevanja in
udejanja vizije nič. Analizirati in povezati pomen ozaveščanja vsebin
varne mobilnosti. Opolnomočiti vodstvene in strokovne delavce za
ustrezna ravnanja ob posledicah prometnih nesreč. Ozavestiti
vodstvene in strokovne delavce o pomenu in vlogi strokovnih
delavcev v osnovni šoli in vrtcu v odnosu do žrtev prometni nesreč.
Seznaniti strokovne delavce s pristopi ob primerih nesreč.
V letu 2019 smo izvedli 2 seminarja Iz življenja se učimo, v katere
je bilo vključenih 82 udeležencev.

Projekt so podprli:
✓ Javna agencija RS za varnost prometa
✓ Ministrstvo za zdravje
✓ Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport

Preventivne aktivnosti alkohol

Čista nula, čista vest: Spodbujanje primernega odnosa in odgovornosti do
alkohola, zlasti med mladimi.
V letu 2019 smo bili na naslednjih prireditvah:
• Škisova tržnica: 10.5.
• Maturantska parada: 17.5.
• Prireditve in veselice: 21.6., 22.6., 12.7., 13.7.,
19.7. in 20.7.
• Martinovanja po Sloveniji: 8.11., 9.11., 11.11.
• in 14.11.
• Ritem mladosti, Stožice: 13.12.
• „Veseli“ december v središču Ljubljane: 16.12.

Program zagovarja filozofijo:
»Ko vozim ne pijem,
ko pijem ne vozim!«. Je
pozitivno naravnan, saj
spodbuja in nagrajuje
pravilno ravnanje
udeležencev.

V letu 2019 smo s projektom direktno nagovorili skoraj 20.000 voznikov, med
katerimi smo nagradili več kot 5.000 odgovornih voznikov.

Projekt so v letu 2019 podprli:
✓ Javna agencija RS za varnost prometa
✓ Ministrstvo za zdravje
✓ Urad za mladino
✓ Zavarovalnica Generali
✓ Porsche Slovenija
✓ Policija

Prireditve

Park varne mobilnosti
Skupno smo v letu 2019 na 6 prireditvah po vsej Sloveniji, naše preventivno –
izobraževalne vsebine predstavili približno 20.000 obiskovalcem (otroci, starši,
mimoidoči, strokovni delavci), aktivno pa je sodelovalo več kot 2.500 udeležencev.

Prireditve, kjer smo sodelovali, so potekale na:
• 5.6.2019: OŠ Škofljica
• 7.9.2019: Planet Koper
• 13.9.20196: Supernova Ljubljana (dogodka se je udeležilo tudi 54 otrok iz OŠ Majde
Vrhovnik in 121 otrok iz Vrtca Galjevica),
• 21.9.2019: Evropski teden mobilnosti v Ljubljani
• 5.10.2019: Istrski maraton
• 9.10.2019: Vrtec Galjevica

Demonstracijsko opremo so prispevali:
✓ Baby center (avtosedeži, zloženke)
✓ Enim (prometni znaki, poganjalci in čelade)
✓ Wheel Bee (demonstracijska oprema)

Vizija NIČ

•

•
•

•

V letu 2019 smo izvedli 19 predavanj na tematiko Vizija NIČ, v različnih podjetjih in institucijah.
Skupno je predavanja poslušalo 1442 udeležencev različnih področij in strok: ravnatelji, učitelji,
vzgojitelji, policisti, psihologi, zdravniki, gasilci … Udeleženci delavnic so prejeli potrdila o
udeležbi.
Aktivno deluje spletna stran www.vizijanic.si.
Glavni cilj je ozavestiti o pomenu varne mobilnosti, soustvarjati kulturo vedenja posameznikov v
kolektivih in v družbi, povečati zavedanje, da lahko vsak sam veliko naredi za zavarovanje zdravja
in življenj na cestah, krepiti in varovati zdravje ter zmanjšati poškodbe in bolniške staleže v
kolektivih, pridobitev certifikata Vizija NIČ.
S certifikacijsko shemo VIZIJA NIČ - CERTIFIKAT Živimo Vizijo NIČ pozivamo posameznike,
podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, nevladne organizacije ter državne institucije
in organe k aktivnemu prispevku za zagotovitev varne mobilnosti, s tem pa postopno približevanje
ultimativnemu cilju Vizije NIČ, to je zmanjšanju števila smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih
na 0. Poudarjamo, da vsak posameznik lahko prispeva k uresničevanju Vizije NIČ.

Izobraževanja za moderatorje

V letu 2019 smo organizirali 1 dvodnevno in 3 enodnevna izobraževanja za mlade
moderatorje. Pridobili smo 29 novih izvajalcev preventivno izobraževalnih programov.
Izvedli smo 4 izobraževanja na temo alkohola, za moderatorje, ki na terenu izvajajo
projekt Čista nula, čista vest:
•

10.5.2019 (vključili smo 6 moderatorjev)

•

17.5.2019 (vključili smo 7 moderatorjev)

•

21.6.2019 (vključili smo 15 moderatorjev)

•

7.11.2019 (vključili smo 4 moderatorje)

Na izobraževanjih so spregovorili strokovnjaki, ki so mladim prikazali celostno sliko dela
zavoda ter predstavili naslednje teme: poškodba glave, vpliv alkohola na
vožnjo, pravilno pripenjanje otrok v varnostne sedeže, slovenski šolski
sistem, način dela z mladostniki …

Zagovorništvo

Konec leta 2018 je bila podana pobuda Zavoda Varna pot za spremembo zakonodaje na področju
alkohola (alkohol kot primarni vzrok prometne nesreče, sedaj se v zakonodaji smatra kot sekundarni).
V letu 2019 amo nadaljevali z zagovorništvom na tem področju - o pobudi smo informirali:
•

državni vrh, pomembne institucije s področja prometa, člane strokovnega sveta ZVP in medije

•

udeležili smo se delovnih srečanj in predstavili pobudo na:

•

•

Ministrstvu za infrastrukturo
(5. december 2018; 16. december 2019)

•

Vrhovnem državnem tožilstvu (18. februar 2019)

•

Ministrstvu za pravosodje (22. marec 2019)

•

Ministrstvu za finance (9. julij 2019)

informirali smo Ministrstvo za zdravje in
Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada je konec januarja 2019 sprejela besedilo predloga novele
zakona o kazenskem postopku. 26. marca je Državni zbor s 46
glasovi za in 33 proti sprejel vladni predlog novele. S tem se je
uveljavila Direktiva 2012/29/EU, s katero več pravic dobivajo
tudi svojci žrtev prometnih nesreč.
Pri aktivnostih za implementacijo direktive nam je pomagala
ambasadorka Zdenka Vrečko.

Sodelovanje na
razpisih države

✓ Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov nevladnih organizacij za leto 2019,
Javne agencije RS za varnost prometa.
Na razpis smo se uspešno prijavili s programi: Za varen začetek šolskega leta, Čista nula, čista vest,
Recimo stop hitrosti, Varnostni pas.
✓ Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko
leto 2019/2020, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Na razpis smo se uspešno prijavili s projektoma Iz življenja se učimo in Varna mobilnost.
✓ Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019, Ministrstvo za javno
upravo.
Na razpis smo se uspešno prijavili s programom Živimo Vizijo NIČ.

✓ Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do 2022, Ministrstvo
za zdravje
Na razpis smo se uspešno prijavili s programom Varna mobilnost brez alkohola in prepovedanih
substanc.
Aktualni razpisi z lanskega leta, kjer smo bili uspešni:
• Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letu 2017 do 2019,
Ministrstva za zdravje (Varna mobilnost brez alkohola in prepovedanih substanc in Skupaj iz stiske).
• Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela za leti 2018 in 2019, Urada RS za mladino
(5x STOP je KUL).
• Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2018-2020:
Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto (Varno življenje.
Varna mobilnost).

Sodelovanje na
nacionalnem nivoju

Izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega
prometa in sodelovanje z drugimi organizacijami
•

#VarnoVPoletje

•

Preventivna platforma

•

0,0 Šofer

•

Slovenija piha 0,0

•

Pešci

•

Mobilni telefoni

•

Motoristi

•

Kolesarji

•

Varnostni pas in otroški varnostni sedeži

•

Hitrost

•

Alkohol

•

Začetek šole in varnost otrok

•

Evropski teden mobilnosti

•

40 dni brez alkohola

Naše aktivnosti in programi so uvrščeni v:
•
•
•

Katalog programov obveznih vsebin Zavoda RS za šolstvo
Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013
do 2022 (ReNPVCP)
Katalog programov profesionalnega usposabljanja Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport

Leta 2013 smo pridobili status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju
mladinskega dela.

Srečanja in dogodki
Naše aktivnosti in možnosti sodelovanja predstavili tudi na uradnih nacionalnih srečanjih
in obiskih s/z/na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ministrstvu za zdravje
Ministrstvu za infrastrukturo
Ministrstvu za pravosodje
Ministrstvu za finance
Ministrstvu za notranje zadeve
Vrhovnem državnem tožilstvu
Evropsko komisarko za promet mag. Violeto Bulc
Predsedniki občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in župani
Posvetu Varna mobilnost Zavoda RS za šolstvo
Strokovnem posvetu na temo varnosti cestnega prometa v Sloveniji v Državnem svetu (organizator
AVP)
Strokovnem posvetu na temo zakonodaje na področju vožnje pod vplivom alkohola, hitrosti ter
problematike osebnih podatkov in odgovornosti lastnikov vozila (organizator AVP)
Delavnicah Dijaki dijakom
Partnerji, sponzorji, direktorji podjetij …
Drugimi državnimi in lokalnimi osebnostmi in skupnostmi

✓ Kot predavatelji, moderatorji ali razstavljavci smo sodelovali na 5 odmevnih
domačih dogodkih s področja varne mobilnosti ter predstavili aktivnosti
in Vizijo NIČ.

Sodelovanje na
mednarodnem nivoju

Smo podpisniki:
•
•
•
•

Zaveze ob Desetletju akcij za večjo varnost v prometu 2011 – 2020,
Evropske listine varnosti cestnega prometa,
Bruseljske deklaracije nevladnih organizacij in
Evropske deklaracije mladih o varnosti v prometu.

Od leta 2008 smo polnopravni člani Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč
(FEVR). Z letom 2010 smo postali tudi člani strokovnega odbora FEVR.

Sodelovali smo na uradnih mednarodnih prireditvah in srečanjih s/z/na:
•
•
•
•
•
•

Izvršnim direktorjem MADD New York Richardom C. Mallowom
Izvršnim direktorjem MADD Kanada Andyjem Murrayjem
Posebnim odposlancem za varnost v cestnem prometu pri Združenih narodih Jeanom Todtom
Predsedujočim programu EuroRAP Ferryjem Smithom
Direktorico španske organizacije za pomoč žrtvam prometnih nesreč PAT A PAT (članica FEVR)
Yolando Domenech
Strokovnih mednarodnih srečanjih s/z FEVR, TISPOL, ETSC

•

Generalni skupščini FEVR, Münster

•

4 video konferencah upravnega odbora FEVR

•

Generalni skupščini EuroRAP, Sofia

•

2 srečanjih upravnega odbora EuroRAP

•

Mednarodnem srečanju NVO s področja varne mobilnosti in pomoči žrtvam pr.nesreč, Chania

•

Mednarodni konferenci o varnosti otrok, Novi Sad

•

Sklepni prireditvi od mednarodnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, Bruselj

Posebno priznanje našim prizadevanjem
Izvršni direktor MADD New York Richard C. Mallow je ob desetletnem sodelovanju
predsedniku Zavoda Varna pot Robertu Štaba podelil posebno priznanje MADD
(kovanec).
Pospremil ga je z besedami, »da smo pred desetimi leti spoznali prvo in nastajajočo
organizacijo za pomoč in podporo žrtvam
prometnih nesreč iz Slovenije, danes je z nami
organizacija, na katero so v Sloveniji in EU lahko
ponosni, ponosni pa smo tudi mi, da imamo
takšnega partnerja od katerega se lahko, kljub
skoraj 50 letni zgodovini, marsikaj tudi sami naučimo.«

Komunikacija, promocija in mediji

Komunikacijski kanali
•
•
•

•
•
•

Na spletnih straneh varna-pot.si, nazdravi.si, vizijanic.si smo skupno objavili več kot 700
različnih novic, reportaž in komentarjev s področja varne mobilnosti ter ažurno objavljali
statistiko (vir: Policija) in informacije o nastalih prometnih nesrečah.
Na You tube kanal smo sproti objavljali aktualne videe s področja medijskih objav ter
programov Vizije NIČ in ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, na kanalu
smo dosegli dobrih 216.500 ogledov.
Na socialnih omrežjih Facebook, Twitter in Instagram smo objavili okoli 500 novic,
komentarjev, zanimivosti itd. ter več kot 1.000 slik in videov.
Facebook ZVP je v letu 2019 dosegel 2.600 všečkov strani, objavili smo več kot 350 objav
Preko socialnih medijev smo dosegli več kot 1.000.000 ljudi.
Javnost smo neposredno nagovarjali na prireditvah, srečanjih ter delavnicah in s prikazom
videa Vizija NIČ.

Medijem smo svoja stališča in dejavnosti predstavili:
•
•
•

z izjavami, napotki in intervjuji na radijskih postajah (Radio Slovenija 1 in Val 202,
Radio 1, Radio SI International, Radio Maribor, Radio Celje, Radio City, Radio Center,
Radio Hit, Radio Ognjišče, ter druge lokalne in regionalne radijske postaje …)
z izjavami na TV postajah in sodelovanji v TV oddajah (TV Slovenija, POP TV,
Kanal A, Planet TV ...)
v več kot 200 prispevkih tiskanih in spletnih medijev (Delo, Dnevnik, 24ur, STA,
rtvslo.si, Med.Over.Net, Motosvet, Planet.si, Siol, Večer, Družina, Vaš kanal, Gorenjski
glas, Lokalno.si, avto.info, Primorske novice, mlad.si ...)

Partnerji in podporniki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport - Urad RS za
mladino
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za notranje zadeve –
Policija
Ministrstvo za infrastrukturo
Mestna občina Ljubljana
Javna agencija Republike Slovenije
za varnost prometa
Zavod RS za šolstvo
Družba za avtoceste v RS d.d. –
DARS
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS
- Soča
Slovensko zavarovalno združenje
Zavarovalnica Generali
Porsche Slovenija
Baby center
Wheel Bee
Enim
RECARO Slovenija
Regia d.d.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solos, realizacija grafičnih idej
Net ideje
TriTim
ZZŠAM - Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov
Žale Javno podjetje
Med.Over.Net
Slovenska Karitas
Rdeči Križ Slovenije
Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu
Vrtci ter osnovne in srednje šole
ter ostali podporniki in ambasadorji Zavoda Varna pot

DOHODNINSKA DONACIJA

Zavod Varna pot je na seznamu upravičencev do donacij.
Davčni zavezanci so lahko v letu 2019 zavodu namenili do
0,5% dohodnine.

Finance
Priloga: Letno poročilo o finančnem poslovanju –
Računovodski servis, Proevent d.o.o.

Poročilo pripravili:
Tanja Wondra, projektna vodja
Sara Tamše, projektna vodja

Robert Štaba
Predsednik

Ljubljana, 3. februar 2019

