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Kdo smo in kaj počnemo …



Uresničujemo Vizijo NIČ 

• Zavod Varna pot (v nadaljevanju 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 

ter različne prireditve za otroke, mladostnike in odrasle, ki kreirajo varno življenje 

in varno mobilnost.                

• Naš cilj in moto

„Prometna nesreča se je včeraj pripetila 

njim, danes nam in ne želimo si, da bi se 

jutri pripetila vam!“

Marjana Kračun, 

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih 

nesreč 2009

https://www.youtube.com/watch?v=BPAduqo981s/


Kdo smo?
Zavod varna pot ima 3 zaposlene, od tega 2 za določen čas trajanja projekta – november 2019.

• Robert Štaba, predsednik

• Anja Žurga, programska vodja

• Tanja Wondra, projektna vodja

Strokovni svet sestavlja 12 članov: 

• red. prof. dr. Matija Svetina, (Filozofska fakulteta v Ljubljani) - predsednik strokovnega sveta

• red. prof. dr. Milan Batista, (Fakulteta za pomorstvo in promet) – član

• dr. Vesna Radonjič - Miholič, spec. klin. psih., (Inštitut RS za rehabilitacijo) - članica 

• Breda Marija Kovše – članica in 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) -
članica

• Tihomir Kovačič, (Proevent) - član

• doc. dr. Peter Lipar, (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani) - član

• Roman Mavec - član

• Lilijana Mavec - članica

• Andrej Pečnik (DASOF) – član in predsednik Nadzornega odbora

Naše preventivno-izobraževalne programe izvaja okoli 50 usposobljenih moderatorji – študentje različnih smeri 
(pedagogika, psihologija, medicina, šport, komunikacija … ). 

Sodelujemo s številnimi domačimi in tujimi strokovnjaki različnih strok. 

Ambasadorji Zavoda Varna pot  so ljudje, ki so besede “Tudi jaz lahko storim nekaj za 
večjo prometno varnost!" zamenjali z dejanji. 



V letu 2018 so v programih in aktivnostih sodelovali:
• 3 zaposleni (2 zaposlitvi za določen, 1 zaposlitev za nedoločen čas)

• 7 pogodbeno sodelujočih strokovnjakov

• 52 študentov moderatorjev

• 8 mladih žrtev prometnih nesreč

• več kot 200 ambasadorjev ZVP, prostovoljcev in drugih oseb

• približno 450 oseb, ki so jih prometne nesreče najhuje prizadele z izgubo 

bližnjega ali s poškodbo.

V letu 2018 smo našim programom namenili najmanj 10.000 ur dela.



Za statističnimi številkami stojimo ljudje

Na spletni strani www.varna-pot.si na tedenski ravni objavljamo trend stanja varnosti 

slovenskih cest, ki nam jo posreduje Policija. 



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

Program vodijo in izvajajo 3 strokovne sodelavke dr. klinične psihologije ter 

zaposlena univ. dipl. psih. 



Rezultati programa
• Psihosocialno pomoč v obliki individualne ali skupinske terapije smo nudili 297 osebam

• Opravili smo več kot 200 ur individualne in skupinske terapije

• Prek telefona, e-pošte in osebno smo svetovali vsaj 650 krat 

• Organizirali smo 7 neformalnih srečanj v obliki tematskih druženj žrtev prometnih 

nesreč: izlet, meditacija, okraševanje slaščic, zeliščarska delavnica, čajanke …

• Razdelili smo več kot 500 knjižic o žalovanju in 1.000 informativnih brošur o programu 

Skupaj iz stiske

Projekt so podprli: 

 Ministrstvo za zdravje

 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 v 2018 poklonili: 

• posebni odposlanec za varnost v 

cestnem prometu pri Združenih narodih

Jean Todt

• minister za infrastrukturo dr. Peter 

Gašperšič

• generalna direktorica Policije mag. 

Tatjana Bobnar (nagovor WDOR 2018)

• avtor spomenika, arhitekt in akademik 

Marko Marijan Mušič (nagovor WDOR 

2018)

• Ljubljanski nadškof metropolit msgr. 

Stanislav Zore (nagovor WDOR 2018)

• škof evangeličanske cerkve v Sloveniji 

Geza Filo (nagovor WDOR 2018)

• Imam Senad Karišik v imenu muftija dr. 

Nedžada Grabusa in Islamske skupnosti 

v Sloveniji  (nagovor WDOR 2018)

• Policijski orkester (spremljava ob 

WDOR 2018)

• predsednik Gasilske zveze Slovenije 

Janko Cerkvenik

• predsednik ZZŠAM Aleš Kocjančič

• uniformirani člani ZZŠAM

• direktor JP Žale Robert Martinčič

• predsedujoči programu EuroRAP Ferry

Smith

• ambasadorji Zavoda Varna pot

Skladno s pogodbo z AVP, JP ŽALE 

in ZVP so bila v letu 2018 na 

spomeniku izvedena 

investicijska 

in vzdrževalna dela.

https://obelezjezrtvam.varna-pot.si/spomenik/




Svetovni dan spomina 

na žrtve prometnih nesreč 



WDOR 2018 gradiva 

• Zasnova in krovno oblikovanje (plakat, spletni banner, video, logotip): FEVR

• Oblika in prevod tiskanih in spletnih materialov 

• Video 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. 



Obeležitev Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč (WDOR) smo obeležili 

18. novembra 2018 pod sloganom „Če bi ceste spregovorile“, z naslednjimi 

aktivnostmi: 

• Poklonitev žrtvam pri Osrednjem obeležju žrtvam prometnih nesreč: četrtek, 15. november, ob 

11. uri, na Ljubljanskih Žalah

• Ponazoritev ceste s številom umrlih na slovenskih cestah v 2018 ter promocija

Vizije NIČ: sobota, 17. november, med 10. in 17. uro, pred Mestno hišo v Ljubljani.

• Osrednja svetovna obeležitev s kulturnim programom: sobota, 17. november, ob 17. uri, v Rdeči 

dvorani Mestne hiše v Ljubljani. 

• Sveta maša za žrtve prometnih nesreč: nedelja, 18. november, ob 10:30, v Ljubljanski stolnici Sv. 

Nikolaja.

• Lokalne obeležitve v občinah ter institucijah in izobraževalnih institucijah (v 22 občinah ter vsaj 70 

vrtcih, osnovnih in srednjih šolah)

Aktivnosti se je skupno udeležilo okoli 10.000 posameznikov, družin, 

organizacij … Naše aktivnosti smo objavili na: 

varna-pot.si/aktivnosti-2018/ in www.worlddayofremembrance.org

https://obelezjezrtvam.varna-pot.si/spomenik/


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

• Župan MoL g. Zoran Janković – gostitelj s podžupanjama Jelko Žekar in Tjašo Ficko 

• Evropska komisarka za promet mag. Violeta Bulc

• Častni govornik minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar

• Državna sekretarka ministrstva za zdravje mag. Pia Vračko

• Vesna DžakulinPekarović dr. med. , predsednica odbora za osnovno zdravstvo na Zdravniški 

zbornici Slovenije

• Mag. Marta Novak z Zavoda RS za šolstvo, ravnatelj Srednje poklicne in strokovne šole Krško Jože 

Pavlovič ter profesorja Damijan Kraševec in Milan Casagrande z dijaki Dominikom, Tadejem in

Nikom s Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana

• Robert Štaba, predsednik ZVP in podpredsednik FEVR

• Priznanje s strani Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč sta prejela Vanja in Miklavž 

Kržan, starša, ki sta pred 40. leti v prometni nesreči izgubila tri sinove. Ga. Kržan je s svojim 

pričevanjem nagovorila prisotne. 

• ZVP je podelil priznanji Sekciji reševalcev v zdravstvu in Gasilski zvezi Slovenije za njihovo 

vsakodnevno požrtvovalno delo.

• Na obeležitvi smo predstavili najnovejšo pesniško zbirko Ambasadorke ZVP Brede Marije Kovše. Iz 

njene, že sedme knjige, Brezkončna zgodba 2 iz Opusa Obstoja. Pesmi je recitirala prof. Nataša 

Pirih Svetina. 

• Za glasbene vložke med prireditvijo je poskrbela skupina DreamOn, ki je izbor pesmi posvetila

Niki Selan, sestri bobnarja zasedbe Jaka Selana, ki je preminula v prometni nesreči.

• Ognjičeve kreme, kot darilo udeležencem prireditve, je izdelala Ambasadorka ZVP 

Milena Marija Kepic. 

Prireditve se je udeležilo nekaj več kot 100 obiskovalcev.

https://varna-pot.si/2018/11/18/ob-svetovnem-dnevu-spomina-na-zrtve-prometnih-nesrec-2018/
http://www.dreamon.si/












Oktobra smo razpisali natečaj za OŠ in vrtce na tematiko slogana WDOR 

2018 „Če bi ceste spregovorile-Prispevajmo svoj delež k izboljšanju varnosti v 

cestnem prometu.“ Skupno smo prejeli 134 del, v obliki likovnih del, pesmi oz. 

poezije in videov, s strani 25-ih šol oz. vrtcev. Strokovna komisija je izbrala tri 

zmagovalne šole, ki so za nagrado prejele brezplačno izvedbo preventivno-

izobraževalnih aktivnosti ZVP.



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, pozornosti in uporabi 
varnostnih sistemov (čelada, varnostni pas/sedež).

Projekt so podprli:

 Zavarovalnica Triglav

 Javna agencija RS za varnost prometa

 Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter vrtci in OŠ

V letu 2018 smo izvedli 16 lutkovnih predstav po vrtcih in različnih 

prireditvah, v katere smo vključili okoli 1.122 otrok in staršev.



Otroci so se seznanili 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.

4 Prometna deteljica in Klik je glas, ki varuje nas
Program je namenjen otrokom v vrtcih in učencem prvega vzgojno-izobraževalnega

obdobja v OŠ. 

Poudarek je na 4-ih 

osnovnih načelih:

Pazi!
Poglej!

Poslušaj!

Pripni se!

V letu 2018 smo izvedli 126 izobraževalnih delavnic, v katere je 

bilo vključenih 2.348 otrok.

Projekt so podprli: 

 Mestna občina Ljubljana, 

 Javna agencija RS za varnost prometa

 Baby center (avtosedeži)

 Enim (prometni znaki, poganjalci in čelade)

 Wheel Bee (demonstracijska oprema) 

 Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter vrtci in OŠ







Ju3 na cesti
Program je namenjen učencem drugega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja osnovnih šol.

Učencem želimo zagotoviti varen ju3 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 2018 smo izvedli 86 izobraževalnih delavnic, 

v katere je bilo vključenih 1.358 otrok.

Projekt so podprli: 

 Mestna občina Ljubljana

 Wheel Bee

 Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter OŠ





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 2018 smo izvedli 144 izobraževalnih delavnic, 

v katere je bilo vključenih 3.509 otrok in mladostnikov.

Projekt so podprli: 
 Ministrstvo za zdravje
 Javna agencija za varnost prometa 
 Urad RS za mladino
 Mestna občina Ljubljana
 Wheel Bee
 Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter OŠ in SŠ





Svojo zgodbo in nasvete na delavnici predstavita tudi starša, ki sta bila žrtvi prometne
nesreče, danes pa sta ambasadorja Zavoda Varna pot.

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.

V letu 2018 smo izvedli 19 izobraževalnih predavanj, v 

katere je bilo vključenih okoli 1.332 staršev oz. 

odraslih.

Projekt so podprli: 

 Javna agencija RS za varnost prometa

 Ministrstvo za zdravje

 Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 Vrtci, OŠ in SŠ





Projekt so podprli:

 Javna agencija RS za varnost prometa

 Ministrstvo za zdravje

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

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 2018 smo izvedli 7 seminarjev, 

ki se jih je skupno udeležilo 345 oseb.

V



Preventivne aktivnosti -

alkohol



Projekt 

Čista nula, čista vest



Projekt so v letu 2018 podprli:

 Ministrstvo za zdravje

 Javna agencija RS za varnost prometa

 Urad za mladino

 Zavarovalnica Generali

 Porsche Slovenija

 Policija

Program zagovarja filozofijo: 

»Ko vozim ne pijem, 

ko pijem ne vozim!«. Je 

pozitivno naravnan, saj 

spodbuja in nagrajuje 

pravilno ravnanje 

udeležencev.

Osnovni namen projekta: Spodbujanje primernega odnosa in odgovornosti do alkohola,

zlasti med mladimi.

V letu 2018 smo bili na naslednjih prireditvah:
• Škisova tržnica: 10.5.

• Maturantska parada: 18.5.

• Prireditve in veselice: 22. in 23.6.

• Novinarska konferenca: 9.11.

• Martinovanja po Sloveniji: 9., 10. in 16.11.

• Mobilne patrulje: 10.5., 18.5., 22.6., 23.6., 9.11. in

10.11.

• „Veseli“ december v središču Ljubljane: 14.12.

V letu 2018 smo s projektom nagovorili skoraj 28.000 (mladih) voznikov, med 

katerimi smo nagradili 3.100 odgovornih voznikov.













Odgovorno pitje piva



Z znanjem do odgovornih odločitev

Ob Svetovnem dnevu odgovornega pitja piva smo 13. septembra v sodelovanju z 

Združenjem slovenskih pivovarjev in Srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani, ob 

pomoči ravnateljice mag. Silve Kastelic, organizirali debatni klub in okroglo mizo, ki sta 

jo moderirala Darinka Pavlič Kamien in Robert Štaba. Pogovor so vodili dijaki 3 

razredov 4. letnika Srednje Zdravstvene šole (cca 90 učencev) in 2.letnika iz Kluba Dijaki 

dijakom za varno mobilnost (10 učencev). 

Teme: O pivu, njegovih sestavinah, označevanju sestavin. O pivu kot delu družbe, 

kulinarike, podjetništva, kreativnosti. O pivu in zdravju, vplivu piva na zdravje. O pivu in 

varni mobilnosti.

Gostje okrogle mize:

• dr. Iztok Košir, Institut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

• Bine Volčič, kuharski chef

• dr. Lovro Žiberna, Institut za farmakologijo, Medicinske fakultete v Ljubljani

• Jaša Zidar, pivovarna Human Fish

• Albin Hozjan, predsednik Društva pivovarjev Slovenija

• Matej Oset, predsednik Združenja slovenskih pivovarn in predstavnik 

• Pivovarne Laško Union

• Nikica Grkman, vodja področja preventive na srednji Zdravstveni šoli 

• Anja Žurga, programska vodja Zavoda Varna pot





Nova spletna stran www.nazdravi.si.

• Začela delovati v začetku leta 2018. 

• Namen: osveščanje in izobraževanje o posledicah vožnje pod vplivom alkohola 

na enem mestu.

• Objave: informiranje o posledicah neodgovorne uporabe alkohola, informiranje o 

nacionalnih preventivnih akcijah ter akcijah in projektih nevladnih in drugih organizacij, 

informiranje o statistikah prometne varnosti, mnenja strokovnjakov itd. 

• Ciljna skupina: mladostniki in mladi obrasli (15-29 let)

• Na spletni strani smo objavili video „Alkohol 0,0“.



Druge preventivne aktivnosti



Prireditve za večjo varnost otrok v prometu
Ob sodelovanju in podpori Lidl Slovenija smo obiskovalcem v bližini poslovalnic Lidl po

Sloveniji že peto leto zapored predstavili naše preventivno izobraževalne vsebine v

okviru projekta »Skrbimo za varne šolske poti«.

Na devetih prireditvah, v osmih krajih po Sloveniji, se je naših prireditev udeležilo več

kot 3.200 obiskovalcev (otroci, starši, mimoidoči, strokovni delavci), aktivno pa je

sodelovalo okoli 1.600 otrok. Delavnic v Ljubljani, Mariboru, Slovenj Gradcu, Murski

Soboti, Kranju, Črnomlju, Sevnici in Postojni se je na naše vabilo in po predhodnem

dogovoru udeležilo tudi 9 lokalnih izobraževalni ustanov, v nekaterih mestih pa so

aktivnosti sooblikovali tudi policisti lokalnih policijskih postaj.

S svojimi vsebinami smo sodelovali še na 

naslednjih prireditvah:

• Teden mobilnosti: Koper, Novo mesto

• Varno na poti: Supernova Ljubljana in Koper

• Prireditve v Sevnici in Zagorju

• Prireditev OMV Koper

Skupno smo v letu 2018 na 15-ih prireditvah naše preventivno –

izobraževalne vsebine predstavili približno 5.500 otrokom, staršem 

in strokovnim delavcem.





Safety Jingle - radijski voditelji 

rešujejo življenja



Uporaba telefona med vožnjo (z ali brez uporabe prostoročne naprave) lahko poveča 

verjetnost prometne nesreče tudi do 3-krat. SAFETY JINGLE ali sporočilo za varno 

mobilnost je kratko zvočno sporočilo, ki ga radijski voditelji po svetu predvajajo po tem, ko 

poslušalce zaradi kakršnegakoli razloga pozovejo h klicu, tvit-u, sms-u v eter in s tem 

spomnijo vse poslušalce, naj tega ne počnejo med vožnjo. SAFETY JINGLE 

predstavljajo izjave poškodovanih in svojcev poškodovanih in umrlih v prometnih

nesrečah. Projekt se je v Sloveniji začel 5. novembra 2018. Podpornik: Javna agencija 

RS za varnost prometa. Iniciator mednarodnega projekta je Mednarodna oglaševalska 

agencija FCB. 

Namen:

• Opozarja na nevarnost

• Spodbuja k odgovornemu ravnanju

• Poskuša preprečiti nesreče

• Zvišuje raven varnejše mobilnosti

Radijski voditelj: 

- Smiselno umesti spot, posnet z nagovorom žrtev prometnih nesreč z opozorilom, v različne tipe radijskega 

programa (kontaktne, javljanje, jutranja, prometne informacije, oddaje za varno mobilnost, ob nagradnih igrah 

in akcijah, kadar se poziva poslušalce k interakciji … )

- opozori poslušalce, naj med vožnjo ne uporabljajo telefona za interakcijo z njim/njo

- tvita iz radijskega Twitter računa o problematiki, sodelovanju v projektu ter aktivnostih v sklopu 

projekta: z uporabo #SAFETY JINGLE se tviti zbirajo na spletni strani www.safetyjingle.si

- širi promocijo o projektu in aktivnostih na drugih komunikacijskih kanalih 

Cilj: Prispevek radijskih postaj in žrtev 

prometnih nesreč k večjemu ozaveščanju 

o nepravilni uporabi mobilnih telefonov 

med vožnjo in posledično ohranjanju 

zdravja in življenj na cestah.

http://www.safetyjingle.si/
http://www.safetyjingle.si/


Ker nisi sam



Osnovni namen projekta: Spodbujanje primernega odnosa, odgovornosti in strpnosti v 

cestnem prometu. 

Naša misel, da na cesti nisi sam in želja, da bi svoje izkušnje delili z drugimi, nas

spodbuja k temu, da širimo zavedanje, kako pomembna je vsaka sekunda na cesti ter

da je življenje dar, ki ga cesta ne sme oskruniti.

Ambasadorja in zakonca Lilijana in Roman Mavec s svojo čustveno izpovedjo izgube

otroka in aktivnim sodelovanjem pri Sveti maši (branje berila, prošenj, priprav v molitve

ali daritve…), vernikom približata „nevidni svet“ žrtev prometnih nesreč in jih

spodbudita k razmišljanju o odgovornem in strpnem obnašanju – v življenju in tudi v

prometu.

V letu 2018 smo v okviru projekta Ker nisi sam sodelovali pri 3 mašah, kjer smo 

o posledicah prometnih nesreč informirali okoli 500 ljudi. 



Vizija NIČ



• Valetta Deklaracija spodbuja države in nosilce aktivnosti za  konkretne aktivnosti za 

zmanjševanja najhujših posledic prometnih nesreč ter opolnomočenje programa Vizije 

NIČ.

• V letu 2018 smo Vizijo NIČ predstavili slovenski javnosti na 25. Dnevih 

zavarovalništva, v Portorožu. 

• Pred predstavitvijo je začela delovati nova spletna stran www.vizijanic.si. 

• V letu 2018 smo izvedli 6 predavanj na tematiko Vizija NIČ, v različnih podjetjih in 

institucijah. Skupno je predavanja poslušalo več kot 600 udeležencev različnih 

področij in strok: ravnatelji, učitelji, vzgojitelji, policisti, psihologi, zdravniki, gasilci … 

• Razvili smo novo certifikacijsko shemo VIZIJA NIČ - CERTIFIKAT Vizija NIČ, ki v 

svojem bistvu poziva 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. 

http://www.welivevisionzero.com/wp-content/uploads/2018/05/valletta_declaration_on_improving_road_safety.pdf
https://www.vizijanic.si/


Video Vizija NIČ, posnet skupaj z žrtvami 

prometnih nesreč, v ozaveščevalne 

namene zavrtimo na vseh predavanjih in 

delavnicah.

Video je predstavila evropska komisarka za 

promet mag. Violeta Bulc na posvetu 

„Road Safety Vision Zero“ na 

Nizozemskem.

Za distribucijo videa po svojih kanalih na 

Nizozemskem nas je prosil tudi 

predsedujoči programu EuroRAP Ferry

Smith. 

Na socialnih omrežjih je bilo predvajanih 2,25 

mio. prikazov videa in doseženo več kot 540k 

interakcij. Program sta v letu 2018 podprla 

blogerka Manca Korelc in TV voditelj David 

Urankar ter postala ambasadorja projekta Vizije 

NIČ.

https://www.youtube.com/watch?v=2KfMc5NvcbI&t=1s




Izobraževanja za moderatorje



V letu 2018 smo organizirali 1 dvodnevno in 4 enodnevna izobraževanja za mlade

moderatorje. V letu 2018 smo pridobili 20 novih izvajalcev preventivno izobraževalnih

programov ZVP.

Izvedli smo 5 izobraževanj na temo alkohola, za moderatorje, ki na terenu izvajajo 

projekt Čista nula, čista vest ter t. i. „multiplikatorje“, ki bodo v podjetjih izvajali projekt, 

kako spremeniti prepričanja; projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje. Delavnic se je 

skupno udeležilo 44 študentov. 

Na izobraževanjih so spregovorili številni 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 …



Sodelovanje na 

nacionalnem nivoju



Naše aktivnosti so uvrščene v:  
• Nacionalni program varnosti cestnega prometa RS 2013-2022

• Obdobni načrt varnosti cestnega prometa RS 

• Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in 

interesnih dejavnosti za šolsko leto 2016/17, Zavoda RS za šolstvo

• Nabor preventivnih aktivnosti akcije „Dijaki dijakom“ Zavod RS za šolstvo

• Katalogu programov profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce 

v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu 2018/2019

• Nabor preventivnih aktivnosti akcije Vozimo pametno AVP 



V letu 2018 smo naše aktivnosti in možnosti sodelovanja predstavili tudi na uradnih 

srečanjih in obiskih s/z:

• Ministrom za infrastrukturo, dr. Petrom Gašperšičem

• Ministrico za izobraževanje, znanost in šport 

dr. Majo Makovec Brenčič

• Ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek 

• Evropsko komisarko za promet mag. Violeto Bulc

• 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

• Predsedniki občinskih svetov za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu in župani

• Na strokovnih mednarodnih srečanjih s/z FEVR, TISPOL, 

ETSC, MADD Canada

• Na posvetu Varna mobilnost Zavoda RS za šolstvo

• Na delavnicah Dijaki dijakom

• Partnerji, sponzorji, direktorji podjetij … 

• Drugimi državnimi in lokalnimi osebnostmi in skupnostmi 



Kot predavatelji, moderatorji ali razstavljavci smo sodelovali na številnih odmevnih 

domačih dogodkih s področja varne mobilnosti ter predstavili aktivnosti in Vizijo 

NIČ:

• Tržnica SOPA v okviru 4. nacionalne konference o alkoholni politiki, Ljubljana

• Delovno srečanje Dijaki dijakom, Ljubljana 

• Sestanek Ministrstvo za zdravje, Ljubljana

• Strokovno izpopolnjevanje Konoplja – se zavedamo nevarnosti, ki jo prinaša v 

prometu?, Ljubljana 

• Posvet Od varne mobilnosti k trajnostni mobilnosti v vzgoji in izobraževanju, 

Bled

• 25. Dnevi zavarovalništva, Portorož

• Strokovni posvet, Mestna občina Ljubljana

• Novinarska konferenca MO Ljubljana ob začetku šolskega leta, Ljubljana

• Mobilnost starejših, DEOS Medvode, Ljubljana





Pohvala našim prizadevanjem s strani MOL
Predsednik Zavoda Varna pot in podpredsednik FEVR Robert Štaba je 9. maja 

2018 prejel Nagrado glavnega mesta Ljubljane za leto 2018 za zasluge na 

področju varne mobilnosti. 



Sodelovali smo pri naslednjih preventivnih aktivnostih 

drugih organizacij:

• Akcija alkohol - 0,0 Šofer

• Poskrbimo za varnost otrok v prometu 

• Vam je že kliknilo? 

• Hitrost – Hitrost ubija 

• Teden mobilnosti – Dan brez avtomobila

• 40 dni brez alkohola

• Pešci - Bodi previden 

• Uporaba mobilnih telefonov



Sodelovanje na razpisih države
• Javni poziv za sofinanciranje preventivnih projektov nevladnih organizacij 2018, 

Javne agencije za varnost prometa.
Na razpis smo se uspešno prijavili s programi: Skupaj za večjo varnost v prometu, 4 
Prometna deteljica, 5x STOP je kul, Rdeča luč za starše, Čista nula, čista vest, Safety
Jingle. Safety Trip., Skupaj iz stiske. S prijavo projekta Ju3 na cesti nismo bili uspešni.

• Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja 
za šolsko leto 2018/2019, MIZŠ. 
Na razpis smo se uspešno prijavili s projektoma Iz življenja se učimo in Varna 
mobilnost.

• Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in 
prostovoljstva, 2018, MJU. 
Na razpisu nismo bili uspešni s projektom Vizija NIČ.

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). 



Zagovorništvo



Javna pobuda za spremembo zakonodaje na področju 

alkohola

• ZVP se zavzema za zakonsko ureditev, ki bi alkohol štela med primarne vzroke za 

prometno nesrečo. Do prisotnosti alkohola v prometu moramo imeti ničelno toleranco.

• Marca 2018 smo tematiko predstavili na Odboru za osnovno zdravstvo Zdravniške 

zbornice Slovenija.

• Novembra 2018 smo na ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek naslovili 

javno pobudo za spremembo zakonodaje. 

• S pobudo smo seznanili tudi medije, relevantne institucije, Strokovni svet zavoda.

• Pobudo sta podprli tudi Zdravniška zbornica Slovenije in Zbornica kliničnih psihologov 

Slovenije.

Ureditev pravnega statusa žrtev prometnih nesreč

• Z abasadorko ZVP Zdenko Vrečko smo ministrici za infrastrukturo 

mag. Alenki Bratušek in medijem predstavili pomembnost implementacije 

Direktive o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, 

podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj, ki zagotavlja več pravic tudi 

svojcem žrtev prometnih nesreč. 

https://varna-pot.si/2018/11/06/javna-pobuda-za-spremembo-zakonodaje-na-podrocju-alkohola-v-cestnem-prometu/




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.

https://fevr.org/


Izkušnje, znanje in ideje za uresničevanje Vizije NIČ ter stanje prometne varnosti na 

slovenskih cestah smo predstavili na relevantnih mednarodnih dogodkih s področja varne 

mobilnosti: 

• SafetyCube, Dunaj

• Evropski forum: Prometna varnost, žrtev prometnih nesreč in mediji, Barcelona

• High Level Expert PIN Talk, Dunaj

• GA Barcelona

• WDoR 2018 in Mednarodna konferenca o varnosti na cesti, Malta



Komunikacija, promocija in mediji



Komunikacijski kanali v 2018
• Našim sodelavcem, moderatorjem, ambasadorjem, podpornikom, novinarjem in 

drugim, ki nam želijo sporočiti svoje pobude, vprašanja, prošnje, vabila … smo 
dosegljivi na e-mail, telefon in osebno

• Z našimi odgovori, sporočili in pobudami pomagamo številnim šolam, lokalnim 
skupnostim, organizacijam in posameznikom

• Z dogodki in delavnicami po celi Sloveniji spodbujamo ozaveščanje o pomembnosti 
preventive na področju varne mobilnosti

• S spodbujanjem lokalnih obeležitev Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih 
nesreč (WDOR) pripomoremo k lokalnem zavedanju o problematiki v cestnem 
prometu ter trpljenju žrtev in povzročiteljev

• Izdali in distribuirali smo brošuro Vizija Nič z opisom vseh naših programov

• Z namenom promocije in približevanja mladim, na treh spletnih straneh in na 
Facebooku, Instagramu, Twitter, You Tube-u, obveščamo o aktivnostih Zavoda Varna 
pot, spodbujamo diskusije, objavljamo preventivne spote in pridobivamo podpornike. 

• Prenovili smo krovno spletno stran ZVP

• Postavili smo dve novi spletni strani: www.nazdravi.si in www.vizijanic.si

• Z video vsebinami smo posodobili You tube kanal ZVP

https://varna-pot.si/prenesi-brosuro-s-programi/
varna-pot.si
http://www.nazdravi.si/
http://www.vizijanic.si/
https://www.youtube.com/channel/UCE86m_DQx1NMxu350Nxj1mQ


Medijem smo svoja stališča in dejavnosti predstavili:
• na treh novinarskih konferencah ob posameznih projektih: Skrbimo za varne 

šolske poti skupaj s podjetjem Lidl, Čista nula, Čista vest skupaj z Zavarovalnico 

Generali ter ob uradni predaji gospodarskih vozil skupaj s Porsche Slovenija

• 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, ATV, Vaš Kanal ...)

• v več kot 200 prispevkih tiskanih in spletnih medijev (Delo, Dnevnik, Med.Over.Net, 

Motosvet, Planet.si, RTV, Siol, STA, Večer, 24.ur, Družina, Vaš kanal, Gorenjski glas, 

Lokalno.si, Avto.info, Primorske novice, Štajerc.net, Web TV, Zanimivo.si …)









Najlepša hvala, 

ker nas podpirate …



Sofinancerji v 2018:

• Ministrstvo za zdravje

• Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 

šport - Urad RS za mladino

• Javna agencija Republike Slovenije za varnost 

prometa

• Mestna občina Ljubljana

• Slovensko zavarovalno združenje

• Zavarovalnica Generali

• Porsche Slovenija 

• Lidl Slovenija

• Vrtci ter osnovne in srednje šole

DOHODNINSKA DONACIJA

Zavod Varna pot je bil v letu 2018 uvrščen na

Seznam upravičencev do donacij dela dohodnine.

Davčni zavezanci so lahko Zavodu namenili do

0,5% dohodnine.

Podporniki v 2018: 

• Ministrstvo za notranje zadeve – Policija

• Ministrstvo za infrastrukturo

• Zavod RS za šolstvo

• Družba za avtoceste v RS d.d. – DARS

• Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

• Baby center

• Wheel Bee

• Zavarovalnica Triglav

• Enim

• RECARO Slovenija

• 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

… ter ostali podporniki in 

ambasadorji Zavoda Varna pot



Povzetek naših aktivnosti 

leta 2018



• Na e-mail, telefon in osebno smo prejeli vsaj 2.000 različnih sporočil, pobud, (novinarskih) 
vprašanj, prošenj za pomoč, predlogov in vabil za sodelovanje.

• V programu „Skupaj iz stiske“ smo psihosocialno pomoč v obliki individualne ali skupinske 
terapije nudili 297 osebam, opravili smo več kot 200 ur individualne in skupinske terapije ter 
prek telefona, e-pošte in osebno smo svetovali vsaj 650 krat. 

• S preventivno – izobraževalnimi programi smo nagovorili več kot 35.000 otrok, 
mladostnikov, staršev in strokovnih delavcev. 

• Organizirali smo 15 različnih dogodkov, namenjenih osveščanju, promociji in preventivi, v 
katere je bilo vključenih več kot 15.000 otrok, mladostnikov in obiskovalcev.

• Organizirali smo 3 novinarske konference ob projektih: Čista nula, čista vest skupaj z 
Zavarovalnico Generali, Skrbimo za šolske poti skupaj s podjetjem Lidl Slovenija in ob uradni 
predaji gospodarskih vozil skupaj s Porsche Slovenija. 

• Priredili smo 1 dvodnevno in 4 enodnevna izobraževanja za moderatorje ter 5 izobraževanj 
na temo alkohola za „multiplikatorje“.

• Sodelovali smo v Nacionalnih projektih AVP, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, Policije, FEVR, Tispol, Svetovne zdravstvene organizacije in 
Združenih narodov. 

• Sodelovali (predstavljali, moderirali, udeležba) smo na mednarodnih in domačih dogodkih.

• Koordinirali smo aktivnosti ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč ter v 
okviru projekta: pripravili osrednjo prireditev s kulturnim programom v Mestni hiši; 
organizirali slovesno poklonitev ob spomeniku žrtvam prometnih nesreč; s cestno 
postavitvijo pred Mestno hišo v Ljubljani uprizorili število umrlih na cestah v 
2018 in promovirali Vizijo NIČ; k obeležitvi povabili občine ter (izobraževalne) 
institucije in organizacije; izdali pesniško zbirko 
Brezkončna zgodba 2 iz Opusa Obstoja, avtorice Brede Marije Kovše, dolgoletne 
ambasadorke ZVP; razpisali natečaj za likovna dela za šole in vrtce.



• Krovna spletna stran varna-pot.si je v juniju 2018 stran dobila novo grafično podobo.

• Januarja smo postavili novo spletno stran nazdravi.si, maja pa vizijanic.si. 

• Na spletnih straneh smo skupno objavili več kot 750 različnih novic, reportaž in komentarjev 
s področja varne mobilnosti ter ažurno objavljali statistiko (vir: Policija) in informacije o 
nastalih prometnih nesrečah. 

• Posodobili smo You tube kanal, ki ima skupno 211.322 ogledov, z objavo 35 videov. 

• Zavodu se je na socialnih omrežjih Facebook, Twitter in Instagram pridružilo več kot 450 
podpornikov/sledilcev, objavili smo okoli 500 novic, komentarjev, zanimivosti … ter več kot 
1.000 slik in videov. 

• Facebook ZVP je v letu 2018 dosegel 2.380 všečkov strani, objavili smo več kot 350 
objav; največji doseg, 57.111, smo dosegli konec septembra s promocijo Vizije NIČ.

• Prejeli smo donacijo 2 gospodarskih vozil VW s strani Porsche Slovenija.

• V okviru novinarske konference s Porsche Slovenija smo v središču Ljubljane, skupaj z 
učenci OŠ Majde Vrhovnik uprizorili cestno ponazoritev smrtnih žrtev v 2018 (VIDEO).

• Javnost smo ozaveščali s predavanji in videom Vizija Nič prek socialnih medijev, na 
delavnicah in dogodkih za varno mobilnost doma in v tujini. 

• Projekt Safety Jingle , ki svari pred uporabo telefonov med vožnjo, smo predstavili 
radijskim postajam, ki so podprle projekt s samoiniciativnim opozarjanjem na problematiko in 
z vrtenjem spota, ki smo ga posneli z žrtvami prometnih nesreč

• V okviru sofinanciranja za nevladne organizacije smo pridobili licence Microsoft

• Prenovili smo demonstracijske naprave in opremo za vrtce in šole

• Izboljšali smo kvaliteto programov iz 4,7 na 4,8 (evalvacija udeležencev)

• Z MOL smo v dogovorih za primerne prostore ZVP

varna-pot.si
nazdravi.si
vizijanic.si
https://www.youtube.com/channel/UCE86m_DQx1NMxu350Nxj1mQ
https://www.facebook.com/VarnaPot/
https://varna-pot.si/2018/11/26/reportazni-video-z-novinarske-konference-zavoda-varna-pot-in-porsche-slovenija-ob-predaji-dveh-gospodarskih-vozil-ter-ulicne-ponazoritve-umrlih-v-letosnjem-letu-14-11-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=BPAduqo981s/
safetyjingle.si



