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1. UVOD

Dokazano je, da so najpogostejši dejavniki tveganja za prometno nesrečo značilnosti
voznika in predvsem njegovo obnašanje. Alkohol, prepovedane droge ter druge
psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, zato
prispevajo k večjemu tveganju za nastanek prometne nezgode, nekatere raziskave pa
nakazujejo tudi pomemben vpliv alkohola na težo poškodbe v prometni nesreči.

Število povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, v zadnjih letih
upada sorazmerno z zmanjševanjem števila prometnih nesreč. Počasi pada tudi delež
alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. V letu 2008 je bilo med vsemi
povzročitelji prometnih nesreč 13 % tistih, ki so bili pod vplivom alkohola, leta 2011 pa
je bilo takih le še 9 %.

Kot je videti so spremembe prometne zakonodaje in uvedba nekaterih novih ukrepov
na področju zmanjšanja tvegane in škodljive rabe alkohola, prepovedanih drog in
psihoaktivnih snovi ter vsakoletne preventivne akcije državnih in strokovnih institucij ter
civilne družbe na tem področju prinesli pozitivne rezultate. Število alkoholiziranih
povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom se je v letu 2011 v primerjavi z
letom 2010 zmanjšalo za 41 %. V zadnjem letu pa se je precej zmanjšal tudi delež
alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. Leta 2010 je
bilo 30% tistih, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom pod vplivom
alkohola, leta 2011 pa je bilo takih le še petina (20 % - 135 povzročiteljev od teh 27
pod vplivom alkohola).

Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola se sicer zgodi ob koncih tedna ob
petkih in sobotah in v poznih nočnih in zgodnjih jutranjih urah. Gledano po obdobjih
preko leta pa so najbolj problematični pomladno-poletni meseci ter obdobje
martinovanja in prednovoletni čas. Alkoholiziranost povzročiteljev po starosti je najvišja
v starostni skupini med 24 in 34 let. Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola se
zgodi na cestah v naseljih in v njihovi bližini (regionalne in lokalne povezave).
Najpogosteje je alkohol sovzrok skupaj s hitrostjo in nepravilno smerjo ali stranjo
vožnje.
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Na podlagi Resolucije Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje
2012 - 2021 (NPVCP) si prizadevamo delovati v smeri doseganja skupnega
evropskega cilja »Vizija nič«. NPVCP vključuje tudi področje alkohola, prepovedanih
drog in drugih psihoaktivnih snovi, katerega nosilec je Ministrstvo za zdravje.
Preventivna akcija na tem področju tudi letos poteka pod sloganom »0,0 šofer
Trezna odločitev«. Letos bo akcija potekala v 4 ločenih obdobjih: od 17. - 19.
maja, od 18. - 20. oktobra, od 8. - 10. novembra in od 29. novembra do 1.
decembra 2012, ko bodo po celotni Sloveniji potekale različne aktivnosti, ki so
usklajene z drugimi pristojnimi resorji in vključujejo tako delovanje državnih
institucij kot tudi stroke in nevladnih organizacij.

2. NAMEN IN CILJI

Namen akcije je zlasti spodbujanje celovitega pristopa za zmanjševanje škodljive in
tvegane rabe alkohola, prepovedanih drog in psihoaktivnih snovi, ki se šele v zaključni
fazi kaže z vidika varnosti cestnega prometa. Spodbuditi želimo širšo javno razpravo o
nezdružljivosti alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi z udeležbo v prometu. V
času akcije bo potekal poostren nadzor s strani policije in pristojnih inšpekcijskih služb.
Poudariti pa je potrebno tudi vse večje vključevanje civilne družbe in nevladnih
organizacij v aktivnosti na tem področju.

Z akcijo želimo zlasti zmanjšati škodljivo in tvegano rabo alkohola, prepovedanih drog
in psihoaktivnih snovi v povezavi z varnostjo v cestnem prometu. Ker bo akcija
potekala v kritičnih obdobjih (v mesecu maju polnem različnih zabavnih prireditev za
mlade, martinovanje ter prednovoletni čas), je še toliko bolj pomembno, da smo pri
izvedbi te akcije dosledni in učinkoviti.

Glede na namen akcije so v tej akciji opredeljeni naslednji cilji:

1. ZMANJŠANJE

DELEŽA

POVZROČITELJEV

PROMETNIH

NESREČ

NA

SLOVENSKIH CESTAH, KI SO POD VPLIVOM ALKOHOLA, PREPOVEDANIH
DROG IN DRUGIH PSIHOAKTIVNIH SNOVI
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V zadnjih letih se število voznikov pod vplivom alkohola in prepovedanih drog med
povzročitelji prometnih nesreč zmanjšuje. Še vedno pa so problematični zlasti
povratniki (t. i. "kronični" uživalci alkohola) in tisti, ki spadajo v starostno skupino med
24 in 34 let. Če želimo zmanjšati število opitih in omamljenih voznikov, moramo k
problemu pristopiti celovito in ne zgolj z nadzorom v cestnem prometu s strani policije,
temveč z usklajeno akcijo vseh pristojnih ministrstev, inšpektoratov, strokovnih
institucij, medijev ter nevladnih organizacij.

2. ZMANJŠANJE ŠTEVILA PROMETNIH NESREČ, PRI KATERIH JE KOT
SEKUNDARNI DEJAVNIK PRISOTEN ALKOHOL, PREPOVEDANE DROGE ALI
DRUGE PSIHOAKTIVNE SNOVI

Tudi število prometnih nesreč, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol,
se v zadnjih letih zmanjšuje. Najpogosteje je alkohol kot sovzrok prisoten skupaj s
hitrostjo v 36,5 %, pri nepravilni smeri ali strani vožnje pa 27,2 %. V zadnjem letu pa
se je precej zmanjšal delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim
izidom. Leta 2010 je bilo 30% tistih, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom
pod vplivom alkohola, leta 2011 pa je bilo takih le še petina (20 %).

Med vsemi obdobji leta so najbolj problematični vikendi ter obdobji martinovanja in
prednovoletni čas. Zaradi vsega navedenega smo se odločili, da akcijo začnemo že v
mesecu maju, ki je poln najrazličnejših zabavnih prireditev za mlade, ki so najbolj
kritična starostna skupina glede vožnje pod vplivom alkohola ali drog, nadaljujemo pa
jo v jesenskih in zimskih mesecih, ko znova nastopijo kritična obdobja v letu, kot je
martinovanje in prednovoletni čas.
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3. ANALIZA STANJA

Eden od ključnih problemov, ki je povezan z uporabo alkohola, prepovedanih drog in
drugih psihoaktivnih snovi je število prometnih nesreč. Po podatkih iz analize stanja na
tem področju so ključne ugotovitve naslednje:

-

približno vsaka deseta prometna nesreča nastane kot posledica uporabe
alkohola, pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom pa je vsaka tretja;

-

alkohol vsako leto samo v Evropi povzroči 17.000 mrtvih v prometnih nesrečah;

-

posebej izpostavljeni tveganju za povzročitev prometne nesreče pod vplivom
alkohola so osebe v starosti od 24 do 34;

-

polovica udeležencev, ki vozijo pod vplivom alkohola, je starih od 18 do 44 let,
pri tem pa je velika večina moških.

Evropska komisija kot primere dobre prakse za zmanjševanje prometnih nesreč, ki
nastanejo zaradi uporabe alkohola predlaga: zmanjšanje najvišje dovoljene meje
koncentracije alkohola v krvi na 0,5 g/l (za mlade voznike še nižje - 0,2 g/l), redna in
naključna preverjanja alkoholiziranosti voznikov, odvzem vozniškega dovoljenja ob
morebitni alkoholiziranosti ter obsežne kampanje, ki so namenjene informiranju,
ozaveščanju in izobraževanju splošne populacije. Celovito in dosledno izvajanje
omenjenih ukrepov je praviloma visoko učinkovito, kar potrjujejo številne raziskave in
študije.

Ministrstvo za zdravje, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
Policija, inšpekcijske in strokovne službe ter nevladne organizacije so zadnja leta pred
vsemi termini začetka izvajanja akcije javnost in medije seznanjali z izvajanjem
aktivnosti in objavljali priporočila za voznike. Navedene aktivnosti so bile medijsko
izjemno odmevne.

Na slovenskih cestah se je v letu 2011 zgodilo 22.913 (leta 2010: 21.606) prometnih
nesreč, kar je 6 % več kot leta 2010. V njih je 141 (leta 2010: 138) oseb izgubilo
življenje, 919 (leta 2010: 886) je bilo hudo in 8.754 (leta 2010: 9.595) lahko telesno
poškodovanih. Število prometnih nesreč s smrtnim izidom se je v primerjavi z letom
2010 povečalo za 2 %, število prometnih nesreč s telesnimi poškodbami se je
zmanjšalo za 6 %. Število prometnih nesreč z materialno škodo pa se je povečalo za
13 %. Število mrtvih oseb v prometnih nesrečah je bilo večje za 3 osebe ali za 2 %.

5

Število alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, v primerjavi z vsemi
povzročitelji prometnih nesreč, se je v zadnjem letu zmanjšalo za 7 %. Delež
alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom pa se je v letu
2011, glede na leto 2010 zmanjšal iz 30% na 20%, kar je zelo spodbuden rezultat.
(Tabela 1). Tudi povprečna stopnja alkohola v krvi se je glede na leta poprej malo
zmanjšala.
Tabela 1: Število prometnih nesreč s smrtnim izidom, število in delež alkoholiziranih
povzročiteljev ter povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev

Leto

Št. PN s
smrtnim
izidom

Št. vseh
povzr.

Št. alko.
povzr.

Delež alko.
povzr.

Povp. st.
alkohola v
krvi (g/kg)

2000

290

305

112

37 %

1,74

2001

243

261

101

39 %

1,65

2002

240

254

92

36 %

1,64

2003

220

234

84

36 %

1,60

2004

253

261

97

37 %

1,59

2005

229

241

83

34 %

1,62

2006

233

242

97

40 %

1,62

2007

264

271

109

40 %

1,63

2008

200

212

71

33 %

1,62

2009

154

160

51

32 %

1,51

2010

127

153

46

30%

1,51

2011

129

135

27

20%

1,46

14,0%

13%
11,7%

12,0%
10,0%

12%

12%

10,7%
9,1%
9,0%

9,6%
9,2%

10%
9%

9,1%

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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Graf 1: Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč na slovenskih cestah
glede na vse povzročitelje prometnih nesreč
Kot sovzrok se je alkohol pojavil prav pri vseh primarnih vzrokih prometnih nesreč
(najpogosteje skupaj s hitrostjo in nepravilno smerjo ali stranjo vožnje) (Graf 2). V
primerjavi z enakim predhodnim obdobjem pa se je delež alkohola kot sovzroka
zmanjšal. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč v povezavi s
posameznim vzrokom je največji pri hitrosti (36,5 %), nepravilni strani ali smeri vožnje
(27,2 %), nepravilnimi premiki vozila (14,1 %), neupoštevanju pravil prednosti (6,5 %)
itd.
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Graf 2: Število alkoholiziranih povzročiteljev po vzrokih prometnih nesreč

Število povzročiteljev prometnih nesreč na nacionalni ravni se je malenkostno
povečalo. Število prometnih nesreč, pri katerih je bila ugotovljena povečana
prisotnost alkohola, pa se v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo.
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Stanje po vrsti ceste se bistveno ne spreminja. Največ prometnih nesreč pod vplivom
alkohola kot sovzrokom se zgodi na cestah v naseljih in v njihovi bližini (regionalne in
lokalne povezave).

Alkoholiziranost povzročiteljev po starosti je najvišja v skupini med 24 in 34 let. Podatki
nam povedo, da je alkoholiziranost povzročiteljev največja med mlajšo oziroma med
populacijo srednjih let.

UKREPI POLICIJE V LETIH 2010 DO 2011

VRSTA UKREPA
Odrejen alkotest
Rezultat pozitiven
Odrejen strokovni
pregled – alkohol
Rezultat pozitiven
Odklon str. pregleda
Odrejen strokovni
pregled – mamila
Rezultat pozitiven
Odklon str. pregleda –
mamila
Število pridržanih po
ZPrCP (ZVCP-1)
Izločenih voznikov iz
prometa
Začasni odvzem
vozniškega dovoljenja
Število prometnih nesreč
Število alkoholiziranih
povzročiteljev
Povprečna koncentracija
alkohola

2010
ŠTEVILO
408.447
19.127
2.163

2011
ŠTEVILO
386.284
17.501
1.886

ODSTOTEK
-5%
-9%
- 13 %

1.257
295
1.506

888
233
1.162

- 29 %
- 21 %
- 23 %

873
178

524
148

- 40 %
- 17 %

8.979

7.243

- 20 %

18.419

13.503

- 27 %

14.578

11.807

- 19 %

21.606
1.979

22.913
1.834

+6%
-7%

1,51

1,46

- 3,3 %

Podatki v tabeli prikazujejo, da se je število obravnavanih prometnih nesreč nekoliko
povečalo, zaradi manjšega odstopa od ogleda krajev prometnih nesreč. Zmanjšalo se
je število odrejenih preizkusov alkoholiziranosti in tudi število alkoholiziranih
povzročiteljev je manjše. Za spoznanje se je zmanjšala tudi povprečna koncentracija
alkohola pri povzročiteljih prometnih nesreč.
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Z namenom povečanja stopnje pričakovanja med vozniki, da bodo ob morebitni vožnji
pod vplivom alkohola ali mamil pri vožnji odkriti, je bilo odrejenih nekaj manj preizkusov
alkoholiziranosti. Glede na delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, ki jih
je v primerjavi z letoma prej znatno manj, je kljub temu potrebno s tovrstnim pristopom
nadaljevati. Preizkuse alkoholiziranosti je treba usmeriti zlasti v bližino gostinskih
lokalov, zabaviščnih prostorov in v kraje, kjer se zadržuje večje število ljudi. Še posebej
je to aktualno v času majskih praznovanj in prireditev, martinovanj ter predbožičnih in
prednovoletnih praznovanj.

Alkohol na slovenskih cestah ostaja v tesni povezavi s hitrostjo in drugimi že znanimi
vzroki prometnih nesreč. Najbolj pogosto so vožnje pod vplivom alkohola ugotovljene v
bližini urbanih središč in pri vožnjah na krajših relacijah. Vse pogosteje so alkoholizirani
vozniki odkriti tudi pri vožnjah na avtocestah in hitrih cestah, kjer obstaja manjša
možnost, da bo voznik ustavljen in preizkušen. Kljub strožji zakonodaji se alkohol v
povezavi s cestnim prometom pojavlja zlasti med populacijo v starosti med 18 in 54
leti, najbolj pa izstopa starostna skupina med 24 in 34 leti. Največ prometnih nesreč
pod vplivom alkohola se zgodi ob koncih tedna ob petkih in sobotah. Po vrsti
udeležencev sta v prometnih nesrečah najpogostejše udeleženi skupini voznikov
osebnih in enoslednih vozil.

Vse navedeno kaže, da je z aktivnostmi na tem področju potrebno nadaljevati in med
vsemi vrstami prometnih udeležencev skušati zagovoriti veliko stopnjo pričakovanja, da
bodo kršitelji pri prekrških odkriti in tudi sankcionirani.
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4. UKREPI

Zap.
št.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VRSTA UKREPA

Organizacija
novinarske
konference pred
pomladnim in
jesenskim delom
akcije
Vodenje,
koordinacija in
priprava skupnega
načrta preventivne
akcije
Sofinanciranje
programov
zmanjševanja
škodljive in
tvegane rabe
alkohola in
programov
zmanjševanja
povpraševanja po
prepovedanih
drogah in
psihoaktivnih
snoveh v okviru
javnega razpisa za
sofinanciranje
programov
varovanja in
krepitve zdravja v
letih 2011 in 2012
Organizacija 2.
nacionalne
konference o
alkoholni politiki
Izvedba poostrenih
nadzorov po
metodologiji
PROMIL, kjer je
dan poudarek na
voznikih tovornih
vozil in BUS
Vsem kršiteljem
hujših prekrškov
(hitrost, nepravilno
prehitevanje in
neupoštevanje
določil o prednosti,

IZVAJALEC

ČAS IZVEDBE

Ministrstvo za
zdravje

Maj 2012
November
2012

Ministrstvo za
zdravje

Maj 2012

KRAJ
IZVEDBE

Ministrstvo
za zdravje

Ministrstvo za
zdravje

Celo leto 2012

Slovenija

Ministrstvo za
zdravje

14. november
2012

Bled, Hotel
Golf

MNZ - Policija

MNZ - Policija

Vsak vikend
trajanja akcije
najmanj enkrat

Vse dni
trajanja akcije

Na območjih
PP in PU

Na celotnem
območju RS

OPOMBA
Novinarsko konferenca
bo izvedena v
sodelovanju s
prometnim resorjem,
policijo in civilno
družbo.

Po en poostren nadzor
se izvede na območju
vsake PU in vsaj po en
poostren nadzor na
območju vsake PP,

Pri rednem delu se
poveča odrejanje
preizkusov
alkoholiziranosti,
udeležencem v
postopkih, zaradi hujših
prometnih prekrškov
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7.

8.

se odredi tudi
preizkus
alkoholiziranosti
Poostren nadzor
nad spoštovanjem
določb Zakona o
omejevanju porabe
alkohola (15. člen)
v neposredni
povezavi z akcijo.

Distribucija
preventivnih
materialov o
nevarnostih vožnje
pod vplivom
alkohola in drugih
psihoaktivnih snovi
po dogovoru v
sodelovanju s
slovensko policijo
in AVP

MNZ - Policija

Gostinski
lokali,
zabavišča,
nočni klubi

prostovoljna baza

Združenje
DrogArt,
Policija, AVP

V času trajanja
akcije

Tržni
inšpektorat RS

- maj,junij
2012 (ob
zaključku
šolskega leta
in v času
javnih
prireditev
namenjenih
mladim)
- konec
avgusta,
začetek
septembra
2012 (začetek
pouka)
-v času
martinovanja
2012
-druga
polovica
decembra

9.

Nadzor omejevanja
prodaje alkoholnih
pijač v prodajalnah

Vsak vikend
vsaj enkrat v
času trajanja
akcije

Slovenija

Območje
celotne
Slovenije

10.
Poostren nadzor
nad spoštovanjem
določb Zakona o
omejevanju porabe
alkohola (15. člen)

PU zagotovi, da se
preveri kje so se
vozniki kontrolirani v
poostrenem nadzoru
PROMIL in udeleženci
hujših PN z višjo
koncentracijo alkohola
v izdihanem zraku
napili, v skladu z
kadrovskimi
zmožnostmi.

Zdravstveni
inšpektorat RS

Veš čas
trajanja akcije

Na območju
celotne
Slovenije

Tržni inšpektorji bodo
izvajali nadzor prodaje
alkoholnih pijač
mladoletnim . Tudi če
kršitve ne bodo
ugotovljene , se trgovca
seznani z namenom
nadzora v, z namenom
preventivnega
delovanja.
Objava na spletnih
straneh www.ti.gov.si,
da bo tržna inšpekcija
nadzirala nedovoljeno
prodajo v prodajalnah
in kršitelje striktno
sankcionirala s
predpisanimi globami.
Poziv Trgovski zbornici
Slovenije in GZSpodjetniško trgovinski
zbornici, da opozori
svoje člane na
dosledno spoštovanje
zakonskih določil
V gostinskih obratih
bodo zdravstveni
inšpektorji izvajali
nadzor nad prodajo
žganih pijač do 10. ure
dopoldan in nadzor nad
prodajo in ponudbo
alkoholnih pijač
osebam, mlajšim od 18
let.
Nadzor se bo izvajal
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tudi nad omogočanjem
pitja oz. ponudbo
alkoholnih pijač
mladoletnim osebam
na javnem mestu.

11.

12.

13.

14.

15.

Nadzor na
delovnem mestu v
delovnem času
nad 3. alinejo 12.
člena Zakona nad
omejevanju porabe
alkohola
Nadzor na
delovnem mestu v
delovnem času
nad 3. alinejo 12.
člena Zakona o
omejevanju porabe
alkohola - ZOPA
Nadzor na
delovnem mestu v
delovnem času
nad 3. alinejo 12.
člena Zakona nad
omejevanju porabe
alkohola
Slovenska mreža
zdravih šol:
Obvestilo o poteku
akcije na internetne
naslove vseh
zdravih šol

Inšpektorat RS
za delo

Pri
17. 05 - 25. 05. delodajalcih
2012
na delovnem
mestu

Inšpektorat RS
za delo

Pri
18.10. - 24. 10. delodajalcih
2012
na delovnem
mestu

Inšpektorat RS
za delo

08. 11. - 1. 12.
2012

Pri
delodajalcih
na delovnem
mestu

IVZ RS

V času akcije

Po vsej
Sloveniji

FDV, IVZ RS

V času akcije

Spletni

Slovenska mreža
zdravih šol aktivno
deluje že od leta 1993
in je vključena v
evropsko mrežo
zdravih šol, ki šteje
trenutno 43 držav. V
slovensko mrežo je
vključenih 268 ustanov,
kar pomeni 43
odstotkov vseh
slovenskih osnovnih in
srednjih šol ter dijaških
domov oz. 47 odstotkov
vseh osnovnih šol.
Zdrave šole so se
zavezale, da bodo z
različnimi dejavnostmi
in vsebinami zdravja, ki
jih vključujejo v šolski
kurikulum, dejavno
krepile, omogočale in
izboljševale zdravje na
vseh področjih –
telesnem, duševnem,
socialnem in okoljskem.
Celostni pristop zajema
celo šolo – učence,
učitelje, starše, lokalno
skupnost, zdravstveno
službo in vse ostale
uporabnike, ki so s šolo
kakorkoli povezani.
Namen MOSE:
Vzpostavljanje mreže
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Projekt MOSA:
Mobilizacija
skupnosti za
odgovornejši odnos
do alkohola:
- Obvestilo o
poteku akcije na
spletnem portalu

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

Opis
akcije in povezava
do nje na spletni
strani IVZ RS
Obvestilo o poteku
akcije vsem
Zavodom za
zdravstveno
varstvo-ZZV
Povezava do akcije
na spletni strani:
www.zzv-lj.si
Obvestilo vsem
srednjim šolam in
dijaškim domovom,
kjer jih bodo
pozvali k treznemu
vedenju
Obveščanje vseh
občin ljubljanske
zdravstvene regije
o poteku akcije
Obveščanje in
osveščanje
splošne javnosti
Obveščanje in
osveščanje
strokovne javnosti
Promocija
dogodkov
Priprava
informacije o
rezultatih projekta
DRUID glede
vožnje pod vplivom
mamil, alkohola in
psihoaktivnih snovi

portal/
Slovenija

IVZ RS

V času akcije

Spletni
portalSlovenija

IVZ RS

V času akcije

Slovenija

ZZV Ljubljana

Maj, oktober,
november,
december
2012

Ljubljana,
splet

ZZV Ljubljana

Maj, oktober,
november,
december
2012

Ljubljana

ZZV Ljubljana

Maj, oktober,
november
2012

Ljubljana

ZZV Novo
mesto

Maj, oktober,
november

ZZV Novo
mesto

Maj, oktober,
november

ZZV Novo
mesto

Maj, oktober,
november

Spletna stran

Javna agencija
RS za varnost
prometa

Maj 2012

Spletne
strani, mediji

MOSA je posebnega
nacionalnega pomena,
saj spodbuja
dolgoročno
povezovanje
najpomembnejših
akterjev, ki posredno ali
neposredno delujejo na
področju alkohola v
Sloveniji.
MOSA bo dolgoročno
vplivala na bolj smotrno
ter vsebinsko bolj
učinkovito izvajanje
intervencijskih
programov za
zmanjševanje škodljive
rabe alkohola v
Republiki Sloveniji.

Vse osnovne in srednje
šole v regiji
Strokovni sodelavci
regije
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Preventivni
dogodek z
osveščanjem glede
nevarnosti vožnje
pod vplivom
Organizacija
strokovnega
dogodka s
predstavitvijo
rezultatov
mednarodnega
projekta DRUID
glede vožnje pod
vplivom ter
rehabilitacijskih
programov za
kršitelje
Izvedba ankete o
vožnji pod vplivom
in ravnanju v
prometu

Javna agencija
RS za varnost
prometa

Maj, oktober
2012

Ljubljana

v sodelovanju z
občinskim SPV

Javna agencija
RS za varnost
prometa

December
2012

Še ni znan

Javna agencija
RS za varnost
prometa

Maj, oktober
2012

Preko
spletne strani
AVP

Spletno pismo s
prošnjo Ko vozim,
ne pijem

Javna agencija
RS za varnost
prometa

Maj, oktober
2012

Občinski
SPV s svojo
mrežo
kontaktov

Opozarjanja na
problematiko
alkohola
kandidatov za
vozniški izpit
Distribucija in
razdelitev
preventivnega
materiala

Javna agencija
RS za varnost
prometa

Javna agencija
RS za varnost
prometa

Maj, oktober,
November,
december
2012

Izpitni centri
(16 IC) v
Sloveniji

Maj, oktober,
November,
december
2012

Izpitni centri
(16 IC) v
Sloveniji

Izobraževalni
preventivni
program Alkohol v
prometu

Javna agencija
RS za varnost
prometa

V času akcije

GZS SAŠ,
Ljubljana

Preventivnoizobraževalne
delavnice 5xSTOP
je COOL za
osnovnošolce 3.
vzgojnoizobraževalnega
(VIO) in
srednješolce

Zavod Varna
pot v
sodelovanju
z vladnimi in
nevladnimi
organizacijami

Celo leto

Osnovne in
srednje šole
po Sloveniji

32.

(v času akcije izpitni
centri namenijo pri
ocenjevanju vozniških
izpitov problematiki
alkohola)

Strokovni napotki
učiteljem šol vožnje o
predstavitvi škodljivih
učinkov alkohola v
prometu kandidatom za
voznike
Demonstratorji
učencem in dijakom
predstavijo in razložijo:
- vpliv alkohola na
delovanje telesa in
opravljanje
kompleksnih delovnih
nalog;
- pomen reakcijskih
časov pri ustavljanju ter
vpliv stanja
alkoholiziranosti na
reakcijski čas;
- problematičnost
vožnje pod vplivom
alkohola in alternativne
možnosti izhoda.
Udeleženci preizkusijo
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''pijana očala'', ki
simulirajo stanje pod
vplivom alkohola.

33.

Oktober 2012

Gostinski
lokali in nočni
klubi po
Sloveniji in
bencinski
servisi v
Ljubljani

Celo leto

Prireditveni
prostori in
gostinski
lokali po
Sloveniji

Zavod Varna
pot v
sodelovanju
z vladnimi in
nevladnimi
organizacijami

Celo leto

Izobraževaln
e ustanove in
druge
organizacije
po Sloveniji.

Zavod Varna
pot v
sodelovanju

Celo leto

Prireditveni
prostori po
Sloveniji

Preventivna akcija
Evropska noč brez
prometnih nesreč

Zavod Varna
pot v
sodelovanju
z vladnimi in
nevladnimi
organizacijami

Preventivni projekt
Čista nula – čista
vest

Zavod Varna
pot v
sodelovanju
z vladnimi in
nevladnimi
organizacijami

Preventivnoizobraževalna
delavnica Rdeča
luč za starše

Sodelovanje na
različnih prireditvah
z animacijskimi

34.

35.

36.

Svojo zgodbo na licu
mesta predstavi njihov
vrstnik, ki se je v
prometni nesreči zaradi
vožnje pod vlivom
alkohola hudo telesno
poškodoval.
Demonstratorji:
- pri vhodu v klub
nagovorijo obiskovalcevoznike in jih
spodbudijo k
odgovornemu ravnanju
v prometu. Voznike, ki
se zavežejo k treznemu
in odgovornemu
vedenju tisti večer in to
ob odhodu dokažejo z
alkotestom, nagradijo;
- delijo promocijski
material in osveščajo o
vplivu alkohola na
vožnjo.
Demonstratorji:
- mlade osveščajo o
vplivu alkohola na
delovanje telesa in
izvajanje enostavnih in
kompleksnih nalog;
- mlade preko diskusije
in promocijskega
materiala spodbujajo k
varni, odgovorni in
trezni vožnji (trezni so
nagrajeni z alkotestom
za enkratno uporabo);
- mladim predstavijo t.i.
pijana očala, ki
simulirajo stanje pod
vplivom alkohola;
- mladim razložijo in
predstavijo pojem
reakcijskega časa in
vpliva alkohola nanj ter
problematičnost vožnje
pod vplivom alkohola
nasploh.
Demonstratorji starše in
druge odrasle
osveščajo o pomenu:
- pozitivnega zgleda pri
prometni vzgoji otrok,
pri čemer poudarijo
vožnjo pod vplivom
alkohola kot
problematičen in
najpogostejši sovzrok
za hude prometne
nesreče pri nas.
Demonstratorji
obiskovalcem
predstavijo in razložijo:
- vpliv alkohola na
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delavnicami

37.
Objavljanje novice
in spotov projektov
"0,0 ŠOFER" in
Sporočilo v
steklenici

38.

Objava plakatov s
tematiko alkohol v
prometu

39.

Objavljanje
radijskih spotov na
temo

40.
Izdelava in
distribucija kolesca
"Hitrost ubija"
41.

Distribucija
plakatov in drugih
preventivnih gradiv

delovanje telesa in
opravljanje
kompleksnih delovnih
nalog;
- pomen reakcijskih
časov pri ustavljanju ter
vpliv stanja
alkoholiziranosti na
reakcijski čas;
- problematičnost
vožnje pod vplivom
alkohola in alternativne
možnosti izhoda.
Udeleženci preizkusijo
''pijana očala'', ki
simulirajo stanje pod
vplivom alkohola.

z vladnimi in
nevladnimi
organizacijami

Zavod za
razvoj
družinske
medicine in
Katedra za
družinsko
medicino
Medicinske
fakultete v
Ljubljani
Zavod za
razvoj
družinske
medicine in
Katedra za
družinsko
medicino
Medicinske
fakultete v
Ljubljani
Zavod za
razvoj
družinske
medicine in
Katedra za
družinsko
medicino
Medicinske
fakultete v
Ljubljani
Zveza ZŠAM
Slovenije in 51
ZŠAM in 51
ZŠAM po
Sloveniji
Zveza ZŠAM
Slovenije in
51 ZŠAM po
Sloveniji

V času akcije
2012

Spletna stran
www.nalijem.
si

V času akcije
2012

Oglasna
mesta v WC
v lokalih po
celi Sloveniji

V drugi
polovici leta
2012

Lokalne
radijske
postaje

Maja 2012

po vsej
Sloveniji

v času akcije

po vsej
Sloveniji

Ob posebnih akcijah in
drugih prireditvah na
lokalni ravni.
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42.

43.

Opozarjanje na
pomembnost
varnosti v povezavi
z motoristi, hitrostjo
in alkoholom
Objava strokovnih
prispevkov, poročil
o izvedenih
aktivnostih akcije in
preventivnega
materiala (zloženke
ipd.) v glasilu
Prometni vestnik
(naklada 9.000
izvodov).

44.
Usmerjene
medijske aktivnosti
na temo vožnje
pod vplivom
alkohola (v sklopu
projekta
Preventivna
platforma)

Zveza ZŠAM
Slovenije in
51 ZŠAM po
Sloveniji

celo leto
2012,
posebej pa v
času akcije

po vsej
Sloveniji

Zveza ZŠAM
Slovenije

Poudarek v
izdajah ob
poteku akcije

Bralci glasila
so iz celotne
Slovenije.

Inštitut za
raziskave in
razvoj 'Utrip',
Zveza društev
na področju
drog Slovenije,
Rdeči križ
Slovenije in
Mladinsko
združenje Brez
izgovora

V času akcije
(vsa 4
obdobja)

Zainteresirani
mediji in širša
strokovna ter
laična javnost

Prek sporočil za javnost
bodo predstavljene
skupne pobude NVO
na področju alkohola in
alkoholne politike, ki se
nanašajo na vožnjo pod
vplivom alkohola
(projekt Preventivna
platforma)

Zainteresirani
širša in ožja
strokovna ter
laična
javnost,
mediji

Pripravili bomo
nacionalni posvet na
temo nočnega življenja
mladih, na katerem
bomo predstavili
rezultate evropskega
projekta Club Health.
Posvet bo potekal v
preventivnem mesecu
novembru, s čimer
bomo skušali pritegniti
tudi ustrezno medijsko
pozornost.

45.
Priprava
nacionalnega
posveta na temo
nočnega življenja
mladih in
spremljajoče
medijske aktivnosti
46.

47.

48.

Novica in povezava
za osveščanje o
poteku akcije na
spletni strani
www.izberisam,org
, prav tako na
socialnem omrežju
Facebook, profil
»Izberi sam«
Opozarjanje na
akcijo in deljenje
promocijskopreventivnega
materiala v DrogArt
Info točki
Delavnice Izberi
sam na OŠ in SŠ
po Sloveniji v

Inštitut za
raziskave in
razvoj 'Utrip'

Združenje
DrogArt

V času akcije
(november ali
december)

Ob strokovnih in ostalih
srečanjih poklicnih
voznikov ali ostalega
članstva.

Ves čas
trajanja akcije

svetovni splet

Združenje
DrogArt

Ves čas
trajanja akcije

Prečna ulica
6, Ljubljana

Združenje
DrogArt

Ves čas
trajanja akcije

OŠ in SŠ po
vsej Sloveniji

Delavnice bomo tudi
evalvirali. Vsi vključeni
prejmejo preventivne
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materiale, vozniki
(skuterjev, avtomobila)
lahko tudi obeske za
ključe »Furam 0,0«

dogovoru s šolami

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Deljenje
preventivnih
materialov na
večjih ali klubskih
prireditvah
elektronske glasbe.
Ob zaključku
prireditve
omogočanje
preverjanja
vsebnosti alkohola
v izdihanem zraku
obiskovalcev. V
primeru prisotnosti
alkohola
informiranje s
konkretnimi napotki
za manj tvegano
možnost vračanja
domov.
Priprava in objava
novice o poteku
akcije na avtobusih
LPP (GEM)
Priprava in objava
članka v reviji Avtomoto zveze
Slovenije,
Motoreviji
Priprava in objava
članka v glasilu
Prometni vestnik
Sodelovanje
DrogArt
prostovoljcev pri
poostrenih
nadzorih
psihofizičnega
stanja voznikov,
izvedenih s strani
Policije,
informiranje
voznikov,
nagrajevanje
treznih voznikov
Izdaja in
distribucija novega
preventivnega
materiala –
balonov z napisom

Ves čas
trajanja akcije

Večje ali
klubske
prireditve
elektronske
glasbe v
Sloveniji

Združenje
DrogArt

V času trajanja
akcije

Ljubljana

Združenje
DrogArt,
AMZS,
Motorevija

November
2012

objava
članka

Združenje
DrogArt, Zveza
ZŠAM
Slovenije

November ali
december
2012

Objava
članka

Policija,
Združenje
DrogArt

V času trajanja
akcije

Mesta po
Sloveniji, kjer
bo policija
izvajala
poostrene
nadzore
psihofizičneg
a stanja
voznikov

Združenje
DrogArt

Maj 2012

Ljubljana

Združenje
DrogArt

V kolikor bo v tem času
večja ali klubska
prireditev elektronske
glasbe bo na njej
prisotna DrogArt
terenska ekipa.

Če voznik želi, pristopi
še DrogArt
prostovoljec.
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»Piham 0,0«
55.

56.

57.

58.

59.
60.

61.
62.

63.

64.

Prireditev –
gledališka
predstava »Krivica
boli«, avtor: T.
Partljič

Društvo Žarek
upanja

17. 5. 2012

Begunje

Prireditev –
gledališka
predstava »Krivica
boli«, avtor: T.
Partljič

Društvo Žarek
upanja

18. 5. 2012

Ljubljana

Društvo Žarek
upanja

17. 5. 2012

Domžale

Društvo Žarek
upanja

12.-19. 10
2012

Ljubljana

Izjava za javnost

Društvo Žarek
upanja

19. 10. 2012

Ljubljana

Strokovni posvet Ozaveščanje
javnosti o
posledicah pitja
alkohola

Društvo Žarek
upanja

9. 11. 2012

Ljubljana,
Vojnik

Izjava za javnost

Društvo Žarek
upanja

9. 11. 2012

Ljubljana

Visoka šola za
zdravstveno
nego Jesenice

V letu 2012

Gorenjska,
Ljubljana

Visoka šola za
zdravstveno
nego Jesenice

25. 5. 2012

Izola

Sodelovanje z
mediji – priprava in
snemanje oddaje o
težavah z
alkoholom v
Sloveniji na GEA
TV
Predstavitev
rezultatov
raziskave o odnosu
odraslih do
alkohola

Zdravstveno
vzgojne učne
delavnice Alkohol
in mladi
Objava in
predstavitev
raziskovalnega
prispevka o
izvedeni aktivnosti
študentov na 4.
Študentski
konferenci s
področja
zdravstvenih ved
4x interaktivni
preventivni dogodki
programa
NE-ODVISEN.SI
za različne ciljne
skupine, ki

ZAVOD 7

17.10.2012

Občina
Straža

Igrajo uporabniki
programov Društva
Žarek upanja – v
uvodnem nagovoru bo
izpostavljen pomen
udeležbe v cestnem
prometu brez alkohola
Igrajo uporabniki
programov Društva
Žarek upanja – v
uvodnem nagovoru bo
izpostavljen pomen
udeležbe v cestnem
prometu brez alkohola

Celodnevne aktivnosti
zajemajo ciljne skupine
od predšolskih otrok do
vključno z odraslimi
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vsebinsko
obravnavajo tudi
varnost v cestnem
prometu
4x interaktivni
preventivni dogodki
programa
NE-ODVISEN.SI
za različne ciljne
skupine, ki
vsebinsko
obravnavajo tudi
varnost v cestnem
prometu
Izdaja časopisa
NE-ODVISEN.SI s
tematsko vsebino o
alkoholu
4x interaktivni
preventivni dogodki
programa
NE-ODVISEN.SI
za različne ciljne
skupine, ki
vsebinsko
obravnavajo tudi
varnost v cestnem
prometu

65.

66.

67.

ZAVOD 7

ZAVOD 7

ZAVOD 7

8.11.2012

Občina
Dolenjske
Toplice

11.11.2012

Po vsej
Sloveniji

14.11.2012

Občina
Mokronog
skupaj z
občino
Šentrupert in
občino Mirna

Celodnevne aktivnosti
zajemajo ciljne skupine
od predšolskih otrok do
vključno z odraslimi

Časopis namenjen širši
javnosti, distribucija kot
priloga časopisu
NEDELO
Celodnevne aktivnosti
zajemajo ciljne skupine
od predšolskih otrok do
vključno z odraslimi

5. MEDIJSKE AKTIVNOSTI

Ministrstvo za zdravje bo v podporo preventivni akciji "0,0 ŠOFER TREZNA
ODLOČITEV" v skladu z internim načrtom medijskih aktivnosti pripravilo in izvajalo
naslednje aktivnosti:

-

priprava gradiva za objavo na internetu ter objava na vseh ustreznih obstoječih
spletnih straneh (npr. http://www.mz.gov.si, http://www.avp-rs.si/,
www.policija.si, http://www.ivz.si/ in http://www.nalijem.si,
http://www.infomosa.si/....);

-

dogovor s predstavniki nacionalnih in lokalnih medijev za medijsko podporo
ukrepom v času akcije;

-

priprava in izvedba novinarskih konferenc pred pomladnim in v jesenskem
obdobju v podporo akciji;
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-

seznanjanje javnosti o poteku akcije;

-

posredovanje podatkov o ukrepih zainteresirani javnosti;

-

objava zaključnih ugotovitev akcije na internetu in v obliki sporočila za javnost

6. ZAKLJUČEK

Menimo, da bo akcija prispevala k zmanjšanemu številu voznikov pod vplivom
alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi in s tem k manjšemu številu
prometnih nesreč, pri katerih se kot sekundarni dejavnik (sovzrok) pojavljajo alkohol ali
droge.
Z usklajeno akcijo pristojnih ministrstev, Javne agencije RS za varnost prometa,
policije, inšpekcijskih služb, strokovnih institucij ter ob vse večjem vključevanju civilne
družbe in nevladnih organizacij v aktivnosti na področju preprečevanja vožnje pod
vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih snovi, bo namen akcije
nedvomno dosežen.
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