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Izhodišča za rehabilitacijske programe
• Zakon o voznikih, ki je stopil v veljavo 1.4. 2011 in se
je začel uporabljati 1.7. 2011
• Začetek izvajanja rehabilitacijskih programov –
1.10. 2011
• VII. Poglavje: Izobraževanje kandidatov, voznikov ter
izobraževanje izvajalcev izobraževanja
– Oblikovanje programa
– Pogoji za izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic
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Rehabilitacijski programi
• Oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja in so ji bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod
vplivom alkohola, prepovedanih drog in psihoaktivnih zdravil ali
drugih psihoaktivnih snovi
• V program jih pošlje sodišče po opravljenem kontrolnem
zdravstvenem pregledu
• Izbira med tremi rehabilitacijskimi programi:
– Edukacijske delavnice
– Psihosocialne delavnice
– Programi zdravljenja
• Koordinator edukacijskih in psihosocialnih delavnic: Javna
agencija RS za varnost v prometu
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EDUK delavnice – cilji
Kritičen razmislek o lastnem ravnanju v prometu
Seznanitev z nevarnostmi vožnje pod vplivom
alkohola/drog
Izmenjava izkušenj vožnje pod vplivom alkohola
Spremembe stališč in razmislek o spremembi ravnanja
v prometu
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Struktura
edukacijskih
delavnic

1.srečanje
3 ure

2. srečanje
3 ure

EDUK delavnice
Pravilnik o edukacijskih in psihosocialnih delavnicah

• Največ 12 udeležencev
• 6 pedagoških ur v dveh srečanjih, vendar ne v zaporednih
dneh
• Izvajalci:
– univ. dipl. psiholog: 3 leta delovnih izkušenj pri poučevanju
in delu s skupinami,
– ima opravljeno usposabljanje za izvajanje edukacijskih
delavnic
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PSIHOS delavnice – cilji
Kritičen razmislek o lastnem ravnanju v prometu
Seznanitev z nevarnostmi vožnje pod vplivom
alkohola/drog
Izmenjava izkušenj vožnje pod vplivom alkohola
Spremembe stališč in razmislek o spremembi
ravnanja v prometu
Seznanitev z možnimi strategijami za spoprijemanje v
prometu in v življenju na splošno
Prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje v
prometu in v življenju na splošno

Struktura
psihosocialnih
delavnic

Začetno individualno
srečanje

5 skupinskih srečanj po 3 ure

Zaključno individualno
srečanje
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Zaporedje vsebin PSIHOS delavnic
1. srečanje : Uvod, vzpostavljanje skupinskega vzdušja in postavljanje
posameznikovega cilja

2.srečanje: Opredelitev problema in iskanje rešitev

3. srečanje : Možnosti ravnanja in načrtovanje vedenja

4. srečanje: Načrtovanje situacij, odnos do alkohola/drog in na to vezan
življenjski slog in prevzemanje odgovornosti za lastno ravnanje
5. srečanje: Preprečevanje ponovitve vedenja vožnje pod vplivom
alkohola/drog in oblikovanje vedenjske namere

PSIHOS delavnice
Pravilnik o edukacijskih in psihosocialnih delavnicah

• 17 ur, od tega začetno in končno individualno srečanje
• Skupinska srečanja v obdobju od 4‐6 tednov; 5 skupinskih
srečanj po 3 ure
• Izvajalci:
– univ. dipl. psiholog oz. magister psihologije (2. stopnja): 5 let delovnih
izkušenj s psihološkim individualnim in skupinskim svetovanjem ter
poučevanjem,
– univ. dipl. medicinska sestra, univ. dipl. socialni delavec, univ. dipl.
socialni pedagog in doktor medicine oz. magister ustrezne smeri (2.
stopnja): 10 let delovnih izkušenj s psihološkim individualnim in
skupinskim svetovanjem ter poučevanjem
– ima opravljeno usposabljanje za izvajanje psihosocialnih delavnic, ki ga
izvaja javni zdravstveni zavod iz druge alineje 5. člena pravilnika.
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Statistika izvedbe EDUK in PSIHOS
izvajalec
JAVP

Štev. EDUK

št.udeležencev

Štev. PSIHOS

št.udeležencev

11

126

ZD Ravne na Koroškem

8

76

ZD Nova Gorica

6

69

1

8

ZD Celje

29

330

11

104

ZD Murska Sobota

28

324

ZD Kranj

14

168

2

16

ZD Ljubljana

71

710

4

34

ZVD

31

337

3

25

ZD Maribor

49

563

2

19

ZD Koper

9

95

ZD Brežice

8

77
24

215

Aristotel d.o.o., Krško
Skupaj

3

35

267

2910

1
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Podatki zajemajo obdobje od 1.12.2012 do 1.10.2012

Povratne informacije
1. Delavnice so ocenjene kot dobro ali zelo dobro
(udeleženci)
2. Kooperativnost in spoštljiva komunikacija
3. Na začetku zadržanost in zaskrbljenost, potem večja
sproščenost in odprtost
4. Kritičen odnos do alkohola v povezavi s prometom
5. Uporaba različnih interaktivnih metod
6. Sledenje predpisani strukturi srečanj
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Hvala za vašo pozornost

7

