


→ ZAKAJ SODELOVATI  
 Z ZAVODOM  
 VARNA POT?

→ Naši programi 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,  
 ZA VODSTVA INSTITUCIJ IN PODJETIJ,  
 ZA KOLEKTIVE, ZA LOKALNE SKUPNOSTI.
→ Alternativni pristopi in razmišljanja o varni mobilnosti.   

 ZGODBE IZ NAŠIH ŽIVLJENJ.
→ Z vključenostjo v naše programe lahko tudi vi nadgradite in  
 opolnomočite svoja znanja in zmožnosti.  

 NISTE SAMI.
→ Naše programe podpirajo Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za  
 izobraževanje, znanost in šport - Urad za mladino, Agencija RS za  
 varnost prometa, Mestna občina Ljubljana in Policija. Imamo status  
 organizacije, ki deluje v javnem interesu.  

 ZAUPANJA VREDNI.

→ Naši programi so uvrščeni v Katalog programov obveznih  
 izbirnih vsebin Zavoda RS za šolstvo.

→ Naše aktivnosti so vključene v Resolucijo o nacionalnem  
 programu varnosti cestnega prometa.

→ Naši programi so uvrščeni v Katalog programov profesionalnega  
 usposabljanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

 STROKOVNI.
→ Programi Živimo Vizijo Nič zasledujejo cilje in vsebino:
 - 2. Desetletja akcij za večjo varnost v prometu 2021–2030
 - Svetovne zdravstvene organizacije
 - Evropske komisije
 - Vizije Nič

Z Zavodom Varna pot na naši šoli sodelujemo že skoraj 
deset let. Delavnice so interaktivne in zanimive za 
dijake. Zaključno predavanje žrtve prometne nesreče 
jih pritegne, zgodba se jih dotakne in jim da misliti. 
Tudi z organizacijsko izvedbo smo zelo zadovoljni. 
Izvajalci delavnic »5x STOP je kul« so zanesljivi in 
strokovni, hkrati pa se znajo približati našim dijakom.

Gimnazija Jožeta Plečnika
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→ PRISPEVAJTE SVOJ  
 DELEŽ K  
 URESNIČEVANJU  
 VIZIJE NIČ

2010 20502030

ZNAMO, TOREJ URESNIČIMO CILJ!

-50 %
Na naši šoli delavnice skupaj v sodelovanju z Zavodom 
Varna pot izvajamo že več kot deset let. Delavnica se 
vsakič znova izkaže za učinkovit način osveščanja o varni 
mobilnosti pri mladih udeležencih v prometu. Na ta način 
se prometna varnost uspešno vključuje v šolski prostor.

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Doživeto in čustveno, podkrepljeno z video vsebinami, 
s konkretnimi primeri iz življenj posameznikov, ki se 
poslušalcev veliko bolj dotaknejo, kot samo podajanje 
številk oz. statističnih podatkov.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Glede na odziv, delavnice ocenjujemo kot uspešne. Bile 
so zasnovane na način, da spodbudijo samorefleksijo in 
razumevanje vloge posameznika v cestnem prometu. Tako 
kot velja naš moto v poslu – vsak je pomemben, velja tudi v 
cestnem prometu, vsak izmed nas šteje, da lahko govorimo 
o Viziji NIČ. Karizmatično vodenje delavnice gospoda Štabe, 
nikogar od prisotnih ne pusti ravnodušnega in moralna 
spoznanja, ki jih udeleženci odnesejo s sabo, zagotovo 
ostajajo sopotniki na naših poteh.

Telemach d.o.o.

Pohvala izvajalkam igric za srčno in doživeto izvedbo 
obeh predstav, ki sta zelo izvirni in hkrati tudi poučni. S 
svojim aktivnim pristopom z učenci dosežeta tisti pravi 
vzgojni učinek. Tako učiteljice kot učenci so bili nad 
izvedbo zelo navdušeni.

OŠ Riharda Jakopiča

Otrokom je bila predstava zelo všeč. Še nekaj dni po 
predstavi so se pogovarjali o njeni vsebini, osvojili so tudi 
pesmico ter izdelali svoje odsevnike.

vrtec Črnuče

DONIRAJTE IN 
PODPRITE NAŠE 
PROGRAME

VSA ZBRANA 
SREDSTVA 
NAMENIMO ZA 
IZVEDBO NAŠIH 
PROGRAMOV:

- za vrtce in šole
- psihološko pomoč žrtvam  
 prometnih nesreč
- izvedba prireditev

www.varna-pot.si/donacije
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PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE  
AKTIVNOSTI ZA VRTCE IN ŠOLE:

→ LUTKOVNA PREDSTAVA  
 S PIKAPOKO NA POT, DA NE BO NEZGOD! (od 3. do 6. leta starosti)
→ IGRANA PREDSTAVA  
 VILKO ZASIJE NA POTEPU (od 4. do 8. leta starosti) 
→ DELAVNICA  
 4 PROMETNA DETELJICA (od 4. do 8. leta starosti) 

→ DELAVNICA  
 JU3 NA CESTI (od 9. do 11. leta starosti)  
→ E-DELAVNICA 
 S@M NA CESTI (od 9. do 11. leta starosti)  
→ DELAVNICA (V ŽIVO/NA DALJAVO) 
 5X STOP JE KUL (od 12. do 19. leta starosti)
→ DELAVNICA (V ŽIVO/NA DALJAVO) 
 zvOzi (od 12. do 19. leta starosti)
→ DELAVNICA (V ŽIVO/NA DALJAVO) 
 BODI TI (od 14. do 19. leta starosti)
→ PRIREDITEV  
 Poligoni varne mobilnosti (od 4. do 19. leta starosti)

→ DELAVNICA  
 RDEČA LUČ ZA STARŠE  
 (roditeljski sestanki za starše – začetek, konec šolskega leta,  
 pred kolesarskimi izpiti, pred počitnicami in izleti)
→ SEMINAR  
 IZ ŽIVLJENJA SE UČIMO  
 (za učitelje in strokovne delavce vrtcev in šol - kaj narediti, da se nam  
 prometna nesreča ne pripeti in kaj storiti, če se …)
→ SEMINAR  
 VARNA MOBILNOST (za učitelje in strokovne delavce vrtcev in šol)

IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI  
ZA PODJETJA IN ORGANIZACIJE:

→ PREDAVANJE, DELAVNICA 
 ŽIVIMO VIZIJO NIČ (za vodstva institucij, za zaposlene)

→ TEAMBUILDING  
 MOBILNI. POVEZANI. VARNI. (za kolektive)

PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI ZA 
ŠIRŠO JAVNOST

→ ČISTA NULA, ČISTA VEST 
 (prireditve, dogodki, zabave, kjer se točijo alkoholne pijače)

→  PARK VARNE MOBILNOSTI 
 (prireditev za otroke, mladostnike in odrasle)

→ SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ  
 (obeležitev z različnimi aktivnostmi)

POMOČ OSEBAM, KI SO JIH  
PROMETNE NESREČE ZANAMOVALE

→ SKUPAJ IZ STISKE  
 (program psihosocialne pomoči)

→ KATERE  AKTIVNOSTI  
  IZVAJAMO?

JE POVPREČNA OCENA 
ZADOVOLJSTVA Z NAŠIMI 
PROGRAMI  
(NA LESTVICI 1 - 5)4,8

RAZVEDRILNI PROGRAM
→ OBISK BOŽIČKA 
→ OBISK DEDKA MRAZA
 Dobra moža vas obiščeta individualno ali s spremljajočo lutkovno/ 
 igrano predstavo.
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→ S PIKAPOKO NA  POT,  
 DA NE BO NEZGOD

3-6 let

→ VILKO ZASIJE   
 NA POTEPU

35’ max 80

CILJNA  
SKUPINA: 
otroci od 3. do 6. 
leta starosti in 
učenci v  
1. razredu OŠ

4-8 let 35’ max 80

IZVAJALCI: 
moderatorji 
Zavoda Varna pot

 CILJ: 
Na enostaven in interaktiven 
način predstaviti otrokom 
najpomembnejše elemente varne 
mobilnosti ter jih spodbuditi k 
previdnosti, pozornosti in uporabi 
varnostnih sistemov kot so čelada, 
varnostni pas/sedež. Ob učenju 
in petju pesmi spoznati pravila o 
varni mobilnosti. 

OBLIKA DELA: 
ogled lutkovne 
predstave in 
razgovor ter 
petje pesmi Ta 
pikapolonica

CILJNA  
SKUPINA: 
otroci od  
4. do 8. leta 
starosti in  
učenci  v 1. in 2. 
razredu OŠ

IZVAJALCI: 
moderatorji 
Zavoda Varna pot

 CILJ: 
Na zabaven način osvetliti vlogo 
otroka kot pešca ter izzivov, ki ga 
čakajo na cesti. S pomočjo prometnih 
likov spoznati pomembnost uporabe 
kresničke in drugih odsevnih elementov 
v prometu. S pomočjo dialogov in pesmi 
otroke spodbuditi k varnemu vedenju  v 
prometu. 

OBLIKA DELA: 
ogled igrane 
predstave in 
razgovor 

IGRANA PREDSTAVA

MNENJA O PREDSTAVI: ZANIMIVA IN ZABAVNA PREDSTAVA, 
IZVRSTNA GLASBENA SPREMLJAVA, OTROCI SO OBNOVILI 
ZNANJE O VARNI UDELEŽBI V PROMETU, OTROCI SO BILI 
AKTIVNO VKLJUČENI V PREDSTAVO

LUTKOVNA PREDSTAVA

MNENJA O PREDSTAVI: NA ZABAVNO - POUČEN NAČIN 
OSVETLJENA TEMATIKA (NE)VIDNOSTI V PROMETU, 
DOVRŠENA KOSTUMOGRAFIJA IN SCENOGRAFIJA, 
ODLIČNA INTERAKCIJA MED OTROCI IN MODERATORJI
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→ 4 PROMETNA  
 DETELJICA

→ KLIK JE GLAS,  
 KI VARUJE  NAS

3-6 let 2 x 45’ max 80 4-8 let 4 x 45’ max 130

CILJNA  
SKUPINA: 
otroci od 4. do 6. 
leta starosti in 
učenci 1. vzgojno-
izobraževalnega 
obdobja v OŠ

IZVAJALCI: 
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. 
Spoznavati elemente, pravila in znake, 
pomen varnostnega pasu in sedeža, 
vlogo pešca v prometu in pravilno 
prečkanje ceste. Praktično preizkusiti 
ustrezna vedenja za varno mobilnost. 

OBLIKA DELA:
demonstracija, 
didaktične igre in 
animacije, hoja v 
prometu

CILJNA  
SKUPINA: 
otroci od 3. do 6. 
leta starosti 

IZVAJALCI: 
moderatorji 
Zavoda Varna pot

 CILJI: 
Na sproščen in poučen način predstaviti 
pomembnost uporabe varnostnega 
sedeža in varnostnega pasu. Otroke 
naučiti pravilnega pripenjanja z 
varnostnim pasom. Predstaviti možne 
posledice neuporabe pasu. S pomočjo 
dialogov in pesmi otroke spodbuditi k 
varnemu vedenju v prometu. 

OBLIKA DELA: 
demonstracija, 
didaktične igre in 
animacija, petje 
pesmice

PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 

MNENJA O DELAVNICI: JASNA NAVODILA ZA OTROKE IN 
STARŠE, ODLIČNA DEMONSTRACIJA MODERATORJEV, 
KONKRETNO OPOZORILO, DA JE UPORABA 
VARNOSTNEGA PASU NA VSEH POTEH NUJNA

PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 

MNENJA O DELAVNICI: POUČNE IN INTERAKTIVNE 
VSEBINE, RAZNOVRSTNE AKTIVNOSTI, MODERATORJI, KI 
ZNAJO MOTIVIRATI OTROKE, KVALITETNI PRIPOMOČKI, 
PRILAGOJENO STAROSTI

www.varna-pot.si

http://www.varna-pot.si


→ JU3 
 NA CESTI 

9-11 let 4 x 45’ max 130

CILJNA  
SKUPINA: 
učenci 2. vzgojno-
izobraževalnega 
obdobja  v OŠ

IZVAJALCI: 
moderatorji 
Zavoda Varna pot 

 CILJI: 
Učencem zagotoviti varen ju3. Učence 
naučiti pomena osnovnih prometnih 
znakov in komunikacije za varno 
mobilnost. Izkusiti različne prometne 
situacije ter se učiti varnega in 
strpnega vedenja kot pešec, kolesar 
in sopotnik v avtomobilu. Aktivno 
odigrati vlogo odgovornega udeleženca 
v varni mobilnost. Analizirati in 
kritično ovrednotiti različne situacije 
v mobilnosti. Praktično preizkusiti 
obnašanje v realnih situacijah.  

OBLIKA DELA:
igra, diskusija, 
pogovor, 
simulacija

JE POVPREČNA OCENA 
ZADOVOLJSTVA S 
PROGRAMOM  
(NA LESTVICI 1 - 5)4,7

→ S@M 
 NA CESTI 

9-11 let 45’-90’ max 80

CILJNA  
SKUPINA: 
učenci 2. vzgojno-
izobraževalnega 
obdobja  v OŠ

IZVAJALCI: 
moderatorji 
Zavoda Varna pot 

 CILJI: 
Učencem zagotoviti varen jutri. Naučiti 
pomena osnovnih prometnih znakov in 
komunikacije za varno mobilnost. Učiti 
se učiti varnega in strpnega vedenja kot 
pešec, kolesar in sopotnik v avtomobilu.

OBLIKA DELA:
na daljavo, kvizi, 
igre, video zgodbe, 
pantomima

PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 
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→ 5x STOP  
 je KUL

12-19 let 4 x 45’ ni omej.

CILJNA  
SKUPINA: 
učenci 3. vzgojno-
izobraževalnega 
obdobja OŠ in 
dijaki SŠ

IZVAJALCI:
moderatorji 
Zavoda Varna 
pot, strokovnjak 
s področja varne 
mobilnosti, 
izpoved osebe, 
ki jo je prometna 
nesreča 
zaznamovala

 CILJI: 
Spodbuditi učence in dijake k 
oblikovanju pozitivnega odnosa do varne 
mobilnosti. Prepoznati vrednote kot so 
življenje, zdravje, varnost. Deliti mnenja 
in postavljati argumente pro/kontra o 
pomenu varne mobilnosti. Ozavestiti 
potrebne ukrepe za preprečevanje 
vzrokov nastanka prometnih nesreč. 
Aktivno iskati rešitve, ki sledijo ciljem 
Vizije NIČ. 

OBLIKA DELA:
diskusija, pogovor, 
simulacija, video 
gradiva

JE POVPREČNA OCENA 
ZADOVOLJSTVA S 
PROGRAMOM  
(NA LESTVICI 1 - 5)4,8

→ 5x STOP je KUL 
 e-delavnica

12-19 let 60’-90’

CILJNA  
SKUPINA: 
učenci 3. vzgojno-
izobraževalnega 
obdobja OŠ in 
dijaki SŠ

IZVAJALCI:
moderatorji 
Zavoda Varna 
pot, izpoved žrtve 
prometne nesreče

 

 CILJI: 
Spodbuditi učence in dijake k 
oblikovanju pozitivnega odnosa do varne 
mobilnosti. Prepoznati vrednote kot so 
življenje, zdravje, varnost. Deliti mnenja 
in postavljati argumente pro/kontra o 
pomenu varne mobilnosti. Ozavestiti 
potrebne ukrepe za preprečevanje 
vzrokov nastanka prometnih nesreč. 
Obravnavati problematiko alkohola med 
mladimi, še posebej v prometu pri vseh 
aktivnih udeležencih v prometu. Aktivno 
iskati rešitve, ki sledijo ciljem Vizije NIČ.

JE POVPREČNA OCENA 
ZADOVOLJSTVA S 
PROGRAMOM  
(NA LESTVICI 1 - 5)4,5max 80

je kul

5x

OBLIKA DELA: 
na daljavo, 
pogovor, kvizi, 
diskusija, video 
zgodbe

je kul

5x

PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 

www.varna-pot.si

http://www.varna-pot.si


→ zvOzi

12-19 let 45-90’ ni omej.

CILJNA  
SKUPINA: 
učenci 3. vzgojno-
izobraževalnega 
obdobja v OŠ in 
dijaki SŠ

IZVAJALCI:
ambasadorji 
Zavoda Varna 
pot in drugi 
strokovnjaki s 
področja varne 
mobilnosti, 
izpoved osebe, 
ki jo je prometna 
nesreča 
zaznamovala

 CILJI: 

Spodbuditi učence in dijake k 
oblikovanju pozitivnega odnosa 
do varne mobilnosti. Prisluhniti 
vrstniku, ki je doživel hudo prometno 
nesrečo. Ozavestiti potrebne ukrepe 
za preprečevanje vzrokov prometnih 
nesreč. Aktivno poiskati rešitve, ki 
sledijo ciljem Vizije NIČ. 

JE POVPREČNA OCENA 
ZADOVOLJSTVA S 
PROGRAMOM  
(NA LESTVICI 1 - 5)4,7

OBLIKA DELA:
diskusija, pogovor, simulacija, 
video gradiva

→ zvOzi
 e-delavnica

12-19 let 45’

CILJNA  
SKUPINA: 
učenci 3. vzgojno-
izobraževalnega 
obdobja OŠ in 
dijaki  SŠ

IZVAJALCI:
moderatorji 
Zavoda Varna 
pot, izpoved žrtve 
prometne nesreče

 CILJI: 

Spodbuditi učence in dijake k 
oblikovanju pozitivnega odnosa do varne 
mobilnosti. Prepoznati vrednote kot so 
življenje, zdravje, varnost. Deliti mnenja 
in postavljati argumente pro/kontra 
o pomenu varne mobilnosti. Skozi 
zgodbe naših ambasadorjev se dotakniti 
različnih vidikov prometne varnosti, kot 
so naletne teže in pomembnost uporabe 
varnostnega pasu, pot ustavljanja v 
različnih razmerah, uporaba mobitela 
in drugih motilcev v prometu. Aktivno 
iskati rešitve, ki sledijo ciljem Vizije NIČ.

JE POVPREČNA OCENA 
ZADOVOLJSTVA S 
PROGRAMOM  
(NA LESTVICI 1 - 5)4,5max 80

OBLIKA DELA:
na daljavo, 
pogovor, kvizi, 
diskusija, video 
zgodbe 

PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 
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→ BODI TI

14-19 let 2 X 45’ ni omej.

CILJNA  
SKUPINA: 
učenci 9. razreda 
OŠ in dijaki  SŠ

IZVAJALCI:
moderatorji 
Zavoda Varna 
pot, izpoved žrtve 
prometne nesreče

 CILJI: 
Celostno obravnavati problematiko 
alkohola in prepovedanih drog med 
mladimi, še posebej v prometu pri vseh 
aktivnih udeležencih prometa (pešec, 
kolesar, voznik skiroja, avtomobila, 
motorja, itd.), Razbijati mite o alkoholu 
in drugih prepovedanih substancah, na 
podlagi praktičnih prikazov/izkustvenih 
dejavnosti mlade opolnomočiti za razvoj 
kritičnega razmišljanja do teh situacij 
in doseči ničelno toleranco do vseh 
substanc.

→ BODI TI
 e-delavnica

14-19 let 45’ - 90’

CILJNA  
SKUPINA: 
učenci 9. razreda 
OŠ in dijaki  SŠ

IZVAJALCI:
moderatorji 
Zavoda Varna 
pot, izpoved žrtve 
prometne nesreče

 CILJI: 
Celostno obravnavati problematiko 
alkohola in prepovedanih drog med 
mladimi, še posebej v prometu pri vseh 
aktivnih udeležencih prometa (pešec, 
kolesar, voznik skiroja, avtomobila, 
motorja, itd.), Razbijati mite o alkoholu 
in drugih prepovedanih substancah, na 
podlagi praktičnih prikazov/izkustvenih 
dejavnosti mlade opolnomočiti za razvoj 
kritičnega razmišljanja do teh situacij 
in doseči ničelno toleranco do vseh 
substanc.

max 80

OBLIKA DELA:
diskusija, pogovor, 
simulacija, video 
gradiva, vaje

OBLIKA DELA:
na daljavo, 
pogovor, kvizi, 
diskusija, video 
zgodbe 

PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 
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→ POLIGONI VARNE  
 MOBILNOSTI

CILJNA  
SKUPINA: 
otroci, 
mladostniki, 
odrasli

IZVAJALCI: 
moderatorji 
Zavoda Varna pot

 CILJI: 
Preizkusiti se v različnih vlogah 
in okoliščinah varne mobilnosti. 
Opolnomočiti udeležence za uspešno 
premagovanje izzivov pri vsakodnevni 
udeležbi v prometu. Nasloviti teme 
varne mobilnosti, ki se morda zdijo »že 
slišane in videne« na drugačen način in 
s tem odgovoriti na morebitne dvome, 
razmišljanja, argumente udeležencev. 
Poligone prilagodimo glede na starostno 
skupino in vaše želje. 

OBLIKA DELA: 
prometne 
postaje, poligoni, 
demonstracije

ni omej.po dog.12-19 let

→ RDEČA LUČ  
 ZA STARŠE

ni omej.

CILJNA  
SKUPINA: 
vsi starši, delavci 
v izobraževalnem 
sistemu in drugi 
odrasli

60’

IZVAJALCI:
strokovnjak s 
področja varne 
mobilnosti, 
izpoved osebe, 
ki jo je prometna 
nesreča 
zaznamovala

 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. 
Ozveščati starše o njihovi vlogi, zgledu 
in odgovornem obnašanju v prometu. 
Opolnomočiti starše, da začnejo 
razmišljati o napačnih prepričanjih, 
ravnanjih in zgledih varne mobilnosti 
(svojim) otrokom. Predstaviti osebno 
izpoved osebe, ki jo je prometna nesreča 
zaznamovala. Opolnomočiti starše in 
druge slušatelje za ustrezna ravnanja 
ob izgubi ali hudi poškodbi otroka v 
prometni nesreči.

OBLIKA DELA:
razprava, okrogla 
miza, video 
gradiva

JE POVPREČNA OCENA 
ZADOVOLJSTVA S 
PROGRAMOM  
(NA LESTVICI 1 - 5)4,9

PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 
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→ IZ ŽIVLJENJA  
 SE UČIMO

CILJNA 
SKUPINA: 
vodstveni 
in strokovni 
delavci v vrtcu 
in šolah, lokalne 
skupnosti, 
podjetja, 
organizacije, 
državni organi

VSEBINE

→ Varna mobilnost

→ Prometna nesreča in posledice

→ Pravilna ravnanja odraslih ob soočenju v primerih hudih posledic  
 prometnih nesreč

→ Odnos med institucijo in starši

→ Ustrezni ukrepi znotraj kolektiva v primerih najhujših prometnih nesreč

2 x ali  
4 x 45’ min 20

IZVAJALCI: 
strokovnjaki na 
področju varne 
mobilnosti, 
pedagogi, 
psihologi 
ter drugi 
strokovnjaki  

 CILJI: 
Ozavestiti o možnih fizičnih in psihičnih 
posledicah prometnih nesreč. 
Opolnomočiti vodstvene in strokovne 
delavce za ustrezna ravnanja ob 
posledicah prometnih nesreč. Ozavestiti 
vodstvene in strokovne delavce o 
pomenu in vlogi strokovnih delavcev v 
šoli in vrtcu v odnosu do žrtev prometni 
nesreč. Ozavestiti institucijo ali družbo 
o kulturi vedenja s ciljem uresničevanja 
in udejanjanja Vizije NIČ. Analizirati in 
povezati pomen ozaveščanja o vsebinah 
varne mobilnosti.

OBLIKA DELA: 
delavnica, okrogla 
miza, predavanje, 
razprava 

JE POVPREČNA OCENA 
ZADOVOLJSTVA S 
PROGRAMOM  
(NA LESTVICI 1 - 5)4,9

→ VARNA  
 MOBILNOST

VSEBINE

→ Gradimo in soustvarjamo vsebine in področja varne mobilnosti

→ Pedagoški pristopi pri podajanju vsebin in ciljev varne mobilnosti v vrtcu 
 ali osnovni šoli

→ Šola, starši, drugi deležniki v okolju

→ Varne šolske poti

→ Odgovornost vodstva šole pri prevozu, udeležbi otrok v prometu,  
 izvajanju kolesarskega izpita

→ Odgovornost in vloga staršev v odnosu do šole pri varni mobilnosti

2 x ali  
4 x 45’ min 20

CILJNA 
SKUPINA: 
vodstveni 
in strokovni 
delavci v vrtcu 
in šolah, lokalne 
skupnosti, 
podjetja, 
organizacije, 
državni organi

IZVAJALCI: 
strokovnjaki na 
področju varne 
mobilnosti, 
pedagogi, 
psihologi ter drugi 
strokovnjaki  

 CILJI: 
Ozavestiti o pomenu podajanja vsebin 
varne mobilnosti. Soustvarjati kulturo 
vedenja s ciljem uresničevanja in 
udejanja Vizije NIČ. Analizirati in povezati 
pomen ozaveščanja za zmanjševanje 
škodljivih posledic prometnih nesreč 
za posameznika, družino, institucijo, 
družbo. Opolnomočiti vodstvene in 
strokovne delavce za ustrezno uporabo 
organizacijskih, vodstvenih in vsebinskih 
pristopov na področju varne mobilnosti.

JE POVPREČNA OCENA 
ZADOVOLJSTVA S 
PROGRAMOM  
(NA LESTVICI 1 - 5)4,8

OBLIKA DELA: 
delavnica, okrogla 
miza, predavanje, 
razprava 

PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 
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→ MOBILNI.  
 POVEZANI.  
 VARNI. (teambuilding)

Mobilnost je zelo pomemben del našega življenja.  
V prometu kot vozniki, sopotniki, pešci, kolesarji v povprečju  
preživimo veliko časa. Tako kot v službi smo tudi na cesti del  
kolektiva, ki mora med seboj komunicirati in se spoštovati,  
da vsi pridemo varno od točke A do B. 

4h ali 
po dog. po dog.

CILJNA  
SKUPINA: 
odrasli različnih 
starosti

IZVAJALCI: 
moderatorji 
Zavoda Varna pot

 CILJI: 
Na inovativen način udeležencem 
približati varno mobilnost (veščine, 
zakonitosti, vedenja in zavedanja).
Spodbuditi medsebojno spoznavanje v 
različnih prometnih situacijah. V timu 
spodbuditi povezovanje in poglabljanje 
medosebnih odnosov na neformalni 
ravni. Utrditi pozitiven odnos do 
prometnih pravil. Izboljšati kulturo 
varne mobilnosti. 

LOKACIJA: 
v dogovoru z 
naročnikom 
različne lokacije 
po Sloveniji

OBLIKA DELA: 
animacija, 
socialne igre, 
delo v manjših 
skupinah

Vizijo NIČ ustvarja vsak izmed nas s 
podpisom ZAVEZE ali odgovorom na 
vprašanje: 

Kaj bom za varno mobilnost 
storil kot posameznik, član 
družine, zaposlen v podjetju/
NVO, prebivalec lokalne 
skupnosti, državljan?

NIČ SMRTNIH  
ŽRTEV IN
NIČ HUDO 
POŠKODOVANIH 
OSEB 
ZARADI 
PROMETNIH 
NESREČ V  
SLOVENIJI

Pridružite se na www.vizijanic.si

Leta 1994 so program ustanovili na 
Švedskem, Slovenija je Vizijo NIČ 
sprejela leta 2013, program Živimo Vizijo 
NIČ smo pričeli izvajati ob obeležitvi 
Svetovnega dne spomina na žrtve 
prometnih nesreč 2017 v Ljubljani.

→ 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 ...

PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 
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→ CERTIFICIRANJE

CILJNA  
SKUPINA: 
podjetja, 
izobraževalne 
institucije, 
nevladne 
organizacije, 
lokalne skupnosti 
in državne 
institucije 

60’, 4h ali  
8h ni omej.

→ PREDAVANJE,   
 DELAVNICA  
 Živimo Vizijo NIČ

IZVAJALCI: 
strokovnjaki s 
področja varne 
mobilnosti

 CILJI: 
Ozavestiti o pomenu podajanja vsebin 
varne mobilnosti. Soustvarjati kulturo 
vedenja posameznikov v kolektivih 
in v družbi. Povečati zavedanje pri 
posameznikih, da lahko sami storijo 
veliko za zavarovanje zdravja in življenj 
ter s tem dvigniti standard in kvaliteto 
življenja v naši družbi.
Krepiti in varovati zdravje ter zmanjšati 
poškodbe in bolniške staleže v 
kolektivih. Pridobitev certifikata Vizija 
NIČ. 

OBLIKA DELA: 
delavnica, okrogla 
miza, predavanje, 
razprava

JE POVPREČNA OCENA 
ZADOVOLJSTVA S 
PROGRAMOM  
(NA LESTVICI 1 - 5)4,9POSTANITE AKTIVNI 

PODPORNIK PROGRAMA
ŽIVIMO VIZIJO NIČ

→ Kako? Ne obljubljate drugim,
zavezo podpišite zgolj zase!

www.vizijanic.si

→ Korak več - pridobitev certifikata za:

PODJETJE,
kjer sem 
zaposlen, 

OBČINO,
kjer živim,

VRTEC ALI 
ŠOLO, kjer 

imam otroke,

NEVLADNO 
ORGANIZACIJO, 

kjer delujem,

DRŽAVNI ORGAN, s  
katerim sodelujem  

ali delam.

Skupaj  
ohranimo 
življenja in 
zdravje na 
slovenskih 
cestah. 

Vsak od nas šteje!

Obiščite nas: www.vizijanic.si

podporni

Certifikat

Z izkazano podporo uresničevanju ViZije Nič je in bo tudi v prihodnje navedena organizacija 
pripomogla k povišanju stopnje varne mobilnosti med lastnimi zaposlenimi, s čimer bo posredno 

vplivala na varnejšo mobilnost tudi širše.

Odbor Vizije Nič

podeljuje

Predsednik odbora  
ViZije Nič Slovenija

Red. prof. dr.  
Matija Svetina

Podpredsednica odbora  
ViZije Nič Slovenija

Vesna Pekarović Džakulin, 
dr. med.

dejavni

Certifikat

Z izkazano podporo uresničevanju ViZije Nič ter aktivnim udejstvovanjem je in bo tudi v prihodnje 
navedena organizacija pripomogla k povišanju stopnje varne mobilnosti med lastnimi zaposlenimi in v širši 

skupnosti, s čimer bo neposredno vplivala na povišanje stopnje varne mobilnosti na ravni celotne države. 
 S sodelovanjem z drugimi deležniki na področju varne mobilnosti je ustvarila konkretne podlage za 

krepitev osveščenosti mlajših generacij o pomembnosti zagotavljanja le-te. 

 

Odbor Vizije Nič

podeljuje

Predsednik odbora  
ViZije Nič Slovenija

Red. prof. dr.  
Matija Svetina

Podpredsednica odbora  
ViZije Nič Slovenija

Vesna Pekarović Džakulin, 
dr. med.

PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 

OSEBNA
ZAVEZA

www.varna-pot.si
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→ ČISTA NULA,  
 ČISTA VEST

ni omej.

CILJNA  
SKUPINA: 
vsi aktivni 
udeleženci v 
prometu 

IZVAJALCI: 
moderatorji 
Zavoda Varna pot

 CILJI: 
Zmanjšati število aktivnih udeležencev v 
prometu, ki sedejo za volan pod vplivom 
alkohola ali prepovedanih substanc. 
Spremeniti odnos družbe do vožnje pod 
vplivom in utrditi prepričanje, da alkohol 
in vožnja ne sodita skupaj. Sodelujoče 
pripraviti do tega, da načrtujejo varen 
odhod domov z zabave in se s tem 
približujejo ciljem Vizije NIČ.

ČAS IZVAJANJA: 
v času trajanja 
prireditev, v 
nočnih urah v 
lokalih

OBLIKA DELA: 
delo na terenu, 
ozaveščanje, 
anketiranje, 
preizkus 
alkoholiziranosti, 
nagrade za 0,0 
voznike

→ PARK VARNE  
 MOBILNOSTI -  
 Prireditev po vaši meri 

Skupaj z vami oblikujemo 
različne vsebinske postaje, 
preizkuse spretnosti, 
poligone varne mobilnosti 
za različne starostne 
skupine in za različne 
spretnosti. 

po dog. neom.

NUDIMO:
→ različne prometne poligone za  
 otroke, mladostnike in odrasle (s  
 pogajalci, kolesi, gokarti),
→ simulacije s posebnimi očali  
 (simulacija vidne zaznave zaradi  
 vpliva alkohola, prepovedanih  
 substanc ali utrujenosti),
→ predstavitev naletnih tež,
→ demonstracija pravilne uporabe  
 varnostnega pasu in otroškega  
 sedeža,
→ prikaz, kako čelada varuje glavo,
→ preizkus alkoholiziranosti,
→ merjenje reakcijskega časa,
→ ustvarjalni kotiček za najmlajše,
→ vodene animacije za najmlajše itd.

Prilagodimo se različnim vrstam 
dogodkov, prizoriščem in starosti 
obiskovalcev ter vašim pričakovanjem. 

ZDRAVJE

VARNOST

E- 
MOBILNOST 

EKOLOGIJA

ZDRAVJE

PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 
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→ RAZVEDRILNI
 PROGRAM

po dog. po dog.

Dobra moža vas obiščeta 
individualno ali s spremljajočo 
lutkovno/igrano predstavo.

LUTKOVNA PREDSTAVA 
PIKAPOLONICO OBIŠČE  
DEDEK MRAZ
CILJNA SKUPINA: otroci od 3. do 6. leta 
starosti in učenci v 1. razredu OŠ
IZVAJALCI: moderatorji Zavoda Varna pot
OBLIKA DELA: ogled lutkovne predstave 
in razgovor ter petje pesmi  
Ta pikapolonica + obisk Dedka mraza

 CILJ: Na interaktiven način predstaviti 
otrokom najpomembnejše elemente 
varne mobilnosti ter jih spodbuditi 
k previdnosti, pozornosti in uporabi 
varnostnih sistemov kot so čelada, 
varnostni pas/sedež. Ob učenju in petju 
pesmi spoznati pravila o varni mobilnosti.

IGRANA PREDSTAVA  
VILKO ZASIJE  
V PRAZIČNEM ČASU
CILJNA SKUPINA: otroci od 4. do 8. leta 
starosti 
IZVAJALCI: moderatorji Zavoda Varna pot
OBLIKA DELA: ogled igrane predstave in 
razgovor + obisk Božička

 CILJ: Na zabaven način osvetliti vlogo 
otroka kot pešca ter izzivov, ki ga čakajo 
na cesti. S pomočjo prometnih likov 
spoznati pomembnost uporabe kresničke 
in drugih odsevnih elementov v prometu. 
S pomočjo dialogov in pesmi otroke 
spodbuditi k varnemu vedenju v prometu.

POMEMBEN JE, KER: 
→ povezuje osebe, ki so jih prometne  
 nesreče zaznamovale 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,  

KDAJ: tretja nedelja v 
novembru

KJE: domovi, lokalne skupnosti

KDO: posamezniki, osebe, 
ki so jih prometne nesreče 
zaznamovale, vladne in 
nevladne organizacije

NOSILEC: Združeni narodi, 
Svetovna zdravstvena 
organizacija, Evropsko 
združenje žrtev prometnih 
nesreč, Zavod Varna pot

PARTNERJI: različni državni 
organi, Agencija za varnost 
prometa, Policija, občine, 
izobraževalne institucije, 
podjetja, nevladne  
organizacije

SVETOVNI DAN  
SPOMINA NA  
ŽRTVE PROMETNIH 
NESREČ

RAZUMETI NAŠE POSLANSTVO:

VRTCI

ŠOLE

PODJETJA

OBČINE

OBISK 
DOMA

NAROČITE

Včeraj se je prometna 
nesreča zgodila njim, 
danes nam in ne želimo, da 
se jutri zgodi vam.

Marjana Kračun

PREVENTIVNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 



V PROMETNIH 
NESREČAH ...

AMBASADORJI DAJEMO 
ŠTEVILKAM IME ...

PRIBLIŽNO

1.35 MIO
LJUDI UMRE 

OD

20 DO 50 MIO
LJUDI JE POŠKODOVANIH 

5 MIO
LJUDI ZA VEDNO  
OSTANE INVALIDNIH

18.844
LJUDI UMRLO 

95.000
LJUDI BILO 
HUDO TELESNO 
POŠKODOVANIH

LETNO NA 
SVETU ...

V EVROPSKI 
UNIJI V LETU 
2020 JE ...

SLOVENIJA
1991-2021

7.823  
SMRTNIH ŽRTEV

315.315 
POŠKODOVANIH

SPOMENIK OSEBAM,  
KI SO JIH PROMETNE  
NESREČE ZAZNAMOVALE
Spomin v Opomin
ljubljanske Nove Žale (Oddelek D) 

TO OBELEŽJE ZDRUŽUJE ZGODBE ŽRTEV PROMETNIH NESREČ V GLASEN 
OPOMIN CELOTNI DRUŽBI. JE TOČKA SOOČENJA, MIRU, SPOKOJA, SOČUTJA, 
SPOMINA IN OPOMINA. JE TRENUTEK V PROSTORU, KJER SONCE IN SENCE 
POVEZUJEJO TISOČE ŽRTEV, NJIHOVIH BLIŽNJIH, POVZROČITELJEV IN VSEH NAS.

Svojim najdražjim lahko ustvarite posvetilo,  
ki bo umeščen v e-spomenik na strani: 
https://varna-pot.si/programi/spomenik-zrtvam/

e-spomenik

https://varna-pot.si/programi/spomenik-zrtvam/


»SKUPAJ  IZ STISKE.«

Program »Skupaj iz stiske« izvajajo 
usposobljene klinične psihologinje z 
dolgoletnimi izkušnjami. 

→ POMOČ OSEBAM,  
 KI SO JIH PROMETNE  
 NESREČE  
 ZAZNAMOVALE

→ O ZAVODU

POSLANSTVO: 
→ pomoč in podpora osebam, ki so jih  
 prometne nesreče zaznamovale,
→ preventivni, vzgojni in izobraževalni  
 programi varne mobilnosti,
→ zagovorništvo na področju pravic  
 žrtev prometnih nesreč in  
 zakonodaje,
→ mednarodno sodelovanje in  
 povezovanje.

USTANOVLJENI: 
2007

STATUS: 
neprofitna in 
nepolitična NVO v 
javnem interesu

KDO: 
osebe, ki so nas 
prometne nesreče 
zaznamovale in naši 
bližnji, strokovnjaki, 
simpatizerji, 
podporniki, 
ambasadorji

CILJ:

Ponujamo podporo 
žalujočim posameznikom, 
družinskim članom, hudo 
poškodovanim, njihovim 
bližnjim in povzročiteljem 
prometnih nesreč. Nudimo 
vam pomoč pri soočanju z 
izgubo bližnje osebe in v 
procesu žalovanja.

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

SKUPAJ S STROKOVNJAKI  
VAM NUDIMO: 
→ individualno psihološko  
 terapijo,
→ skupinsko terapijo,
→ skupino za samopomoč in  
 druženje,
→ telefonsko in osebno  
 svetovanje.

www.varna-pot.si

http://www.varna-pot.si


Naše programe in projekte sofinancirajo:

Podpiramo programe in smo člani mednarodnih organizacij:

Demonstracijske naprave omogočajo:

Iz
da

ja
: m

ar
ec

 2
02

2

Dosegljivi smo na:  
Linhartova cesta 51 (prostori URI Soča), 1000 Ljubljana
05 99 55 022, info@varna-pot.si

Spremljajte nas na: 
www.varna-pot.si
www.nazdravi.si
www.vizijanic.si
www.cistanulacistavest.si

mailto:info@varna-pot.si
http://www.varna-pot.si
http://www.nazdravi.si
http://www.vizijanic.si
http://www.cistanulacistavest.si

