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uresničujemo 

vizijo nič
→ izobraževalni 
programi



→ zakaj 
sodelovati z 
zavodom  
varna pot?
→ naši projekti predstavljajo nadgradnjo vašega dela. 
 smo vaši partnerji.
→ programi so strokovno podprti in hkrati poučno-zabavni.
 soustvarjamo z vami.
→ vsebine so prilagojene uporabnikom.
 za otroke, za starše, za učitelje.
→ Učencem in staršem lahko tako skupaj predstavimo več vsebin. v krajšem času 
 pa lahko v aktivnosti vključimo večje število otrok in/ali mladostnikov. 
 odgovornost predstavimo otrokom, staršem, učiteljem.
→ alternativi pristopi k varnosti cest.
 vrednote, pozitivni pristop.
→ z vključenostjo v naše projekte lahko tudi strokovni delavci v šolstvu nadgrajujejo 
 in bogatijo svoja znanja in zmožnosti. 
 niste sami.
→ evalvacija projektov kaže veliko stopnjo zadovoljstva z našimi aktivnostmi 
 s strani uporabnikov – tako otrok/mladostnikov kot staršev, vrtcev in šol. 
 v letu 2017 ste jih ocenili s povprečjem 4.7.
→ naši programi so uvrščeni v katalog programov obveznih izbirnih vsebin  
 zavoda rs za šolstvo.
→ naše aktivnosti so uvrščene v nacionalni program varnosti cestnega 
 prometa rs 2013-2022.
→ naše programe podpirajo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - 
 Urad za mladino, ministrstvo za zdravje, agencija rs za varnost prometa,  
 mestna občina ljubljana in policija.

→ izhajamo iz življenja, lastnih zgodb, mednarodno priznanih 
 programov in imamo 10 letno tradicijo.
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→ katere 
delavnice 
ponUjamo?
za otroke:

Lutkovna predstava 
→ s PikaPoko na Pot, da ne bo nezgod! (od 4. do 7. leta starosti)

preventivne deLavnice 
→ 4 Prometna deteljica (od 4. do 8. leta starosti) 
→ ju3 na cesti (od 9. do 11. leta starosti)  

www.varna-pot.si

za starŠe,  
delavce v ŠolstvU  
in drUge odrasle:

predavanje
→ rdeča luč za starše (roditeljski sestanki za starše – začetek, konec 
 šolskega leta, pred kolesarskimi izpiti, pred počitnicami in izleti)
→ iz življenja se učimo (za učitelje in strokovne delavce šol - 
 kaj narediti, da se nam prometna nesreča ne pripeti in kaj storiti, če se …)

za mladostnike:

preventivne deLavnice
→ 5x stoP je cool (od 12. do 18. leta starosti)
→ zvozi (od 12. do 18. leta starosti)



→ 4 prometna 
deteljica
Ciljna skupina: otroci od 4. do 6. leta starosti in učenci 1. vzgojno-
izobraževalnega obdobja v osnovni šoli 
izvajalCi: mladi moderatorji zavoda varna pot v sodelovanju z vzgojitelji, učitelji
Cilji: izkusiti različne prometne situacije in se učiti varnega in kulturnega 
obnašanja v cestnem prometu. predstaviti otrokom različne vloge, ki jih imajo v 
prometu. otroci spoznavajo osnovne prometne elemente, pravila in znake, pomen 
varnostnega pasu in sedeža, vlogo pešca v prometu in pravilno prečkanje. praktično 
preizkusijo obnašanje v cestnem prometu. 
Čas trajanja delavniCe: 4 šolske ure (ali po dogovoru)
Število uČenCev: max. 130 otrok 
oblika dela: demonstracija, didaktične igre in animacije, hoja v prometu

4-8

preventivno-izobraževalne delavnice



→ jU3 na cesti 
Ciljna skupina: učenci 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja  v osnovni šoli
izvajalCi: mladi moderatorji zavoda varna pot 
Cilji: Učencem zagotoviti varen ju3. Učence naučiti pomena osnovnih prometnih 
znakov in komunikacije v cestnem prometu. izkusiti različne prometne situacije in 
se učiti varnega in kulturnega obnašanja v cestnem prometu kot pešec, kolesar in 
sopotnik v avtu. Učenci aktivno odigrajo vlogo odgovornega in strpnega udeleženca 
v cestnem prometu. praktično preizkusijo obnašanje v cestnem prometu v realnih 
situacijah ter analizirajo in kritično vrednotijo različne situacije v cestnem prometu.
Čas trajanja delavniCe: 4 šolske ure 
Število uČenCev: max. 130 učencev
oblika dela: igra, diskusija, pogovor, simulacija, hoja v prometu

9 do  
11 let 9-11

preventivno-izobraževalne delavnice



→ 5x stop  
je cool
Ciljna skupina: učenci 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja v osnovni šoli in dijaki
izvajalCi: moderatorji zavoda varna pot, strokovnjak s področja prometne varnosti  
v sodelovanju z žrtvijo prometne nesreče 
Cilji: spodbuditi učence in dijake k oblikovanju pozitivnega odnosa do prometne 
varnosti. ozavestiti osnovno filozofijo življenja : recimo 5x stop. Učenci in dijaki 
ovrednotijo in ozaveščajo vrednoto življenja in varnosti v cestnem prometu. Širijo 
mnenja in postavljajo argumente pro/kontra o pomenu  
varnosti v cestnem prometu. ozavestijo potrebne  
ukrepe za preprečevanje tovrstnim nastankom  
prometni nesreč in aktivno poiščejo rešitve,  
ki sledijo ciljem vizije nič. 
Čas trajanja delavniCe:  
4 šolske ure (ali po dogovoru)
Število uČenCev:  
ni omejeno
oblika dela:  
diskusija, pogovor

12-18

preventivno-izobraževalne delavnice



→ zvozi
Ciljna skupina: učenci 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja v osnovni šoli in dijaki
izvajalCi:  strokovnjak s področja prometne varnosti, žrtev prometne nesreče
Cilji: spodbujanje učencev in dijakov k oblikovanju pozitivnega odnosa do prometne 
varnosti. vrstnik/sovrstnik, ki je doživel hudo prometno nesrečo, predstavi svojo 
osebno izkušnjo in izpoved. Širijo mnenja in postavljajo argumente pro/kontra o 
pomenu varnosti v cestnem prometu. ozavestijo potrebne ukrepe za preprečevanje 
tovrstnim nastankom prometni nesreč in aktivno poiščejo rešitve, ki sledijo ciljem 
vizije nič. 
Čas trajanja delavniCe: 1-2 šolski uri 
Število uČenCev: ni omejeno
oblika dela: diskusija, pogovor

preventivno-izobraževalne delavnice

12-18



→ s pikapoko  
na pot, da ne  
bo nezgod
Ciljna skupina: otroci od 4. do 7. leta starosti in učenci  v 1. razredu oŠ 
izvajalCi: moderatorji zavoda varna pot
Cilj: na enostaven in zabaven način predstaviti otrokom najpomembnejše elemente 
prometne varnosti ter jih na ta način spodbuditi k previdnosti, pozornosti in uporabi 
varnostnih sistemov kot so čelada, varnostni pas/sedež. ob učenju in petju pesmi 
spoznajo pravila o varni mobilnosti. 
Čas trajanja predstave: 35 minut
Število uČenCev: 80 otrok
oblika dela: ogled lutkovne predstave in razgovor ter petje pesmi ta pikapolonica

4-7

lUtkovna predstava



→ rdeČa lUČ  
za starŠe
Ciljna skupina: vsi starši, delavci v izobraževalnem sistemu in drugi odrasli
izvajalCi: ambasadorji zavoda varna pot in drugi strokovnjaki s področja prometne 
varnosti
Cilji: postaviti vlogo in pomen strokovnih delavcev pri spodbujanju in krepitvi 
odnosa med starši in institucijo na področju varne mobilnosti. spodbuditi 
vključevanje staršev v izobraževanje o varnem vedenju v cestnem prometu. 
ozaveščanje staršev o odgovorni vlogi, zgledih, obnašanju v prometu. opolnomočiti 
starše, da začnejo razmišljati o napačnih prepričanjih in ravnanjih in zgledih 
prometne varnosti (svojim) otrokom. predstaviti osebno izpoved staršev, ki sta v 
prometni nesreči izgubila otroka. opolnomočiti starše večinske skupnosti in žrtve za 
ustrezna ravnanja ob izgubi ali hudi poškodbi otroka v  prometni nesreči.
Čas trajanja delavniCe: 60 min
Število starŠev: ni omejeno
oblika dela: razprava, okrogla miza

predavanje

imate obČUtek da starŠi ne sodelUjejo, ostanete 
UČitelji sami z vso odgovornostjo… Po tem 
Predavanju staršem se vse sPremeni … na bolje …



Usposabljanje za vodstvene in strokovne delavce 
v vrtcU in osnovni Šoli (seminar)
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→ iz življenja  
se UČimo

izvajaleC   Čas trajanja

strokovnjak  Šola kot prostor za socialno 1 šolska ura
iz Šolstva  in čustveno opismenjevanje 
robert Štaba varna mobilnost. 

 pravilna ravnanja odraslih ob soočenju  
 v primerih hudih posledic  
 prometnih nesreč. 3 šolske ure
 odnos med institucijo in starši. 
 ustrezna obnašanje znotraj kolektiva  
 v primerih nesreč.

Ciljna skupina: vodstveni in strokovni delavci v vrtcu in osnovni šoli
izvajalCi: robert Štaba, predsednik zvp in podpredsednik evropskega združenja 
žrtev prometnih nesreč Fevr ter drugi pedagoški, psihološki strokovnjaki ali 
strokovnjaki na področju varne mobilnosti
Cilji: 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.
Čas izvajanja: do 4 šolske ure, po dogovoru
Število strokovnih delavCev: min. 20
oblika dela: delavnice, okrogla miza, predavanje, razprava



drUge vsebine  
predavanj po izbiri:
→ gradimo in soustvarjamo vsebine in področja varne mobilnosti 
→ Šola, starši, drugi deležniki v okolju – soustvarjamo varno mobilnost
→ odgovornost in vloga staršev v odnosu do šole pri varni mobilnosti
→ odgovornost vodstva šole pri prevozu, udeležbi otrok v prometu, izvajanju 
 kolesarskega izpita 
→ varne šolske poti 
→ pedagoški pristopi pri podajanju vsebin in ciljev varne mobilnosti v vrtcu 
 ali osnovni šoli
→ soočenje in ukrepi pri posledicah najhujših prometnih nesreč  

dodatno: predlagamo, da na šoli zberete vprašanja v zvezi s temo seminarja, na 
katera bi želeli dobiti odgovore in nam jih najkasneje 3 dni pred datumom izvedbe 
posredujete na elektronski naslov info@varna-pot.si. 

www.varna-pot.si
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→ Mobilnost dandanes ni več izbira. je preprosto del nas. brez nje ne obstajamo, 
 nas ni. Mi pa smo. tukaj in sedaj. kvaliteto mobilnosti si lahko izbiramo in  
 soustvarjamo. naša izbira je varna mobilnost. Mobilnost vrednot, spoštovanja 
 lastnega in tujega zdravja ter življenja, ekološka, moderna, prijazna, strpna ...
 
 vizija niČ v osnovi pomeni uresničevanje programa in aktivnosti za doseganje  
 cilja nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih oseb zaradi prometnih  
 nesreč.
vizija niČ se je rodila leta 1994 na Švedskem. tri leta kasneje jo je švedski parlament 
umestil v svojo zakonodajo kot izhodišče za večjo varnost v cestnem prometu. 
slovenski parlament je vizijo niČ sprejel leta 2013 z resolucijo o nacionalnem 
programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022. 
ob obeležitvi svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč 18. novembra 2017 
v ljubljani se je rodil program evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (Fevr) 
We live vision zero, ki spodbuja svoje članice k dodatnim aktivnostim in izvajanju 
programov z zavezo uresničevanja vizije niČ.

vizijo niČ ustvarja vsak izmed nas. 

z našo lastno odločitvijo in zavezo:

storil bom vse po svojih najboljših močeh, da bo cilj vizije 
niČ zaživel v meni, v moji družini, podjetju, lokalni skupnosti, 
državi, nevladni organizaciji. naj bo to moj poklon življenju in 
naši družbi.

viziji niČ se lahko pridružite na www.vizijaNIC.si



www.varna-pot.si

→ prometna nesreča tako za poškodovanega kot za njegove svojce in prijatelje 
 predstavlja močan stres. Življenje se v trenutku spremeni, preproste stvari  
 postanejo zapletene, nič ni več tako, kot je bilo.  sprašujemo se, zakaj se je  
 to zgodilo ravno nam. doživljamo občutke, da smo sami z bolečino, da nas  
 nihče ne razume. lahko se pojavi jeza, tesnoba, žalost, občutki osamljenosti in  
 izguba smisla v življenju. biti v takšni stiski, kaj šele nadaljevati svoje življenje,  
 je velikokrat pretežko, da bi zmogli sami.

ponujamo podporo žalujočim družinam, posameznikom,
hudo poškodovanim, njihovim bližnjim in povzročiteljem prometnih nesreč. nudimo 
vam pomoč pri soočanju z izgubo bližnje osebe in v procesu žalovanja.

skupaj s strokovnjaki ali v skupini za samopomoč vam ponujamo:
→ individualno psihološko terapijo,
→ skupinsko terapijo,
→ skupino za samopomoč in druženje,
→ telefonsko in osebno svetovanje.

zdi se, kot da je vse, kar je bilo do sedaj, nepomembno in da jutri ne obstaja. 
sprašuješ se ali se bom lahko sploh kdaj počutil bolje? Mnogi od nas poznamo 
te občutke in razumemo vašo bolečino, ki jo doživljate v tem trenutku. vemo, da 
iščete svojo lastno pravo pot v novi preizkušnji, na katero nihče od nas nikoli ni bil 
pripravljen.

Skupaj iz stiske.

»Skupaj iz StiSke.«

srečanje v skupini mi je bilo v veliko pomoč pri premagovanju 
žalosti. Bila sem med svojimi in razumeli so moje trpljenje, 
saj so tudi sami preživljali podobno. včasih besede niso bile 
potrebne, samo pogled in objem ... olajšanje.

Zdenka vrečko
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naMen: združeni narodi so tretjo nedeljo v novembru imenovali za svetovni dan 
spomina na žrtve prometnih nesreč. to je dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih 
in poškodovanih v prometnih nesrečah. mednarodnemu gibanju in obeležitvi dne 
spomina se je zavod v povezavi s številnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami v 
sloveniji pridružil že leta 2007. 
pomemben je, ker:  
→ povezuje žrtve prometnih nesreč po svetu in doma;  
→ družbi sporoča, da so posledice prometnih  nesreč nesprejemljive;  
→ posreduje  informacije o žrtvah prometnih nesreč in  preprečuje ravnodušnost 
 med ljudmi ter zatiskanje oči  pred resnico;  
→ ustvarja skupno preventivo z javnim pogovorom  in aktivnostmi. podpreti naše 
 aktivnosti pomeni razumeti naše osnovno poslanstvo, ki ga je z enim stavkom  
 zajela ga. marjana kračun: 

www.wdor.org

včeraj se je prometna nesreča zgodila njim, danes 
nam in ne želimo, da se jutri zgodi vam.
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→ drUgi 
programi in 
aktivnosti zavoda 
varna pot
Čista nula, Čista vest je nadaljevanje mednarodne akcije evropska noč brez 
prometnih nesreč. cilj projekta je doseči čim več dni brez prometnih nesreč in 
zmanjšati število pretežno mladih voznikov, ki sedejo za volan pod vplivom alkohola.
preko akcij na prireditvah in v gostinskih lokalih po sloveniji želimo mlade pripraviti 
do tega, da načrtujejo varen odhod domov z zabave in se s tem približujejo  
viziji niČ – nič smrtnih žrtev in težko poškodovanih na naših cestah.
povabite nas v svoje lokalno okolje, da tudi pri vas dosežemo cilj:  
Čista nula, čista vest!
www.nazdravi.si

v začetku novega šolskega leta, v sodelovanju z družbeno-odgovornim podjetjem 
lidl slovenija, izvajamo izobraževalni projekt skrbiMo za varne Šolske poti, 
namenjen otrokom in mladostnikom, pa tudi njihovim staršem.
skozi prilagojene delovne kotičke in prometni poligon otroke seznanjamo s pravilnim 
ravnanjem, udeležbo, pasteh in nevarnostih, ki prežijo na cestah. vsako leto se 
delavnic udeleži preko 1.500 otrok, učiteljev in staršev.



naše programe in projekte sofinancirajo:

podpiramo programe in smo člani mednarodnih organizacij:


