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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 voţnje, zato
prispevajo k večjemu tveganju za nastanek prometne nezgode, nekatere raziskave pa
nakazujejo tudi pomemben vpliv alkohola na teţo poškodbe v prometni nesreči.
Z namenom preprečevanja udeleţbe v prometu pod vplivom alkohola, prepovedanih
drog in drugih psihoaktivnih snovi, je drţava v zadnjih letih uvedla stroţje zakonodajne
ukrepe, nove rehabilitacijske ukrepe in okrepila izvajanje vsakoletnih preventivnih akcij
drţavnih in strokovnih institucij ter civilne druţbe.
Deleţ povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, v zadnjih letih
upada sorazmerno z zmanjševanjem števila prometnih nesreč in se giblje okoli 10 %.
Deleţ prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročili alkoholizirani povzročitelji,
se je do leta 2007 gibal nad tretjino. Zmanjševati se je začel po letu 2008, najniţjo
stopnjo je dosegel leta 2011 (23 %), leta 2013 pa je deleţ znašal okoli 30 %. Število
prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročili alkoholizirani povzročitelji
prometnih nesreč, se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 19 %.
Zmanjšal pa se je tudi deleţ alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s
smrtnim izidom. Leta 2012 je bilo tistih, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim
izidom pod vplivom alkohola 35,2 %, leta 2013 pa je bilo takih 30,7 %.
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 bliţini (regionalne in lokalne povezave).
Najpogosteje je alkohol sovzrok skupaj s hitrostjo in nepravilno smerjo ali stranjo
voţnje.
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Na podlagi Resolucije Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje
2013 - 2022 (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«. Akcija bo potekala večkrat letno in sicer: od 9. do 11. maja
2014, od 20. do 22. junija 2014, od 17. do 19. oktobra 2014, od 7. do 11. novembra
2014 in od 1. do 20. decembra 2014.

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 kaţe z vidika varnosti cestnega prometa. Spodbuditi ţelimo širšo javno razpravo o
nezdruţljivosti alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi z udeleţbo v prometu. V
času akcije bo potekal poostren nadzor s strani policije in pristojnih inšpekcijskih sluţb.
Poudariti pa je potrebno tudi vse večje vključevanje civilne druţbe in nevladnih
organizacij v aktivnosti na tem področju.
Z akcijo ţelimo 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

DELEŢA

POVZROČITELJEV

PROMETNIH

NESREČ

NA

SLOVENSKIH CESTAH, KI SO POD VPLIVOM ALKOHOLA, PREPOVEDANIH
DROG IN DRUGIH PSIHOAKTIVNIH SNOVI

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" uţivalci alkohola) in tisti, ki spadajo v starostno skupino med
24 in 34 let. Če ţelimo zmanjšati število opitih in omamljenih voznikov, moramo k
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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 35,7 %, pri nepravilni smeri ali strani voţnje pa 30,2 %. V zadnjem letu se je
zmanjšal delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. Leta
2012 je bilo 35 % tistih, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom pod
vplivom alkohola, leta 2013 pa je bilo takih 30,7 %. Sicer je bilo v zadnjih trinajstih letih
najmanj alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom leta 2011
(23%) (Tabela 1).
Med vsemi obdobji leta so najbolj problematični vikendi ter obdobji martinovanja in
prednovoletnega časa. Zaradi vsega navedenega smo se odločili, da akcijo začnemo
ţe v mesecu maju, ki je poln najrazličnejših zabavnih prireditev za mlade, ki so najbolj
kritična starostna skupina glede voţnje 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:
-

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

-

alkohol vsako leto samo v Evropi povzroči skoraj 20.000 mrtvih v prometnih
nesrečah;

-

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

-

polovica udeleţencev, 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 niţje - 0,2 g/l), redna in
naključna preverjanja alkoholiziranosti voznikov, odvzem vozniškega dovoljenja ob
morebitni alkoholiziranosti ter obseţne kampanje, ki so namenjene informiranju,
ozaveščanju in izobraţevanju 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 sluţbe 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 2013 zgodilo 18.905 (leta 2012: 22.198) prometnih
nesreč, kar je 15 % manj kot leta 2012. V njih je 125 (leta 2012: 130) oseb izgubilo
ţivljenje, 708 (leta 2012: 856) je bilo hudo in 8.034 (leta 2012: 8.435) lahko telesno
poškodovanih.
Deleţ alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, v primerjavi z vsemi povzročitelji
prometnih nesreč, se je v zadnjem letu povečal iz 9,8 % na 10,3 %. Deleţ
alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom se je v letu
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2013, glede na leto 2012 zmanjšal iz 35,2 % na 30,7 %. (Tabela 1). Povprečna
stopnja alkohola v krvi, tistih, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom, pa se
je v primerjavi s prejšnjimi leti zvišala.
Tabela 1: Število prometnih nesreč s smrtnim izidom, število in delež alkoholiziranih
povzročiteljev ter povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev
Št. PN s

Št. vseh
povzr.

Št. alko.
Povzr.

Deleţ alko.
Povzr.

Povp. St.

Leto

smrtnim
izidom

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

136

31

23%

1,46

2012

122

122

43

35%

1,55

2013

116

114

35

31%

1,62

Graf 1: Deleţ alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč na slovenskih cestah
glede na vse povzročitelje prometnih nesreč
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Kot sovzrok se je alkohol pojavil prav pri vseh primarnih vzrokih prometnih nesreč
(najpogosteje skupaj s hitrostjo in nepravilno smerjo ali stranjo voţnje) (Graf 2). V
primerjavi z enakim predhodnim obdobjem pa se je deleţ alkohola kot sovzroka
zmanjšal. Deleţ alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč v povezavi s
posameznim vzrokom je največji pri hitrosti (35,7 %), nepravilni strani ali smeri voţnje
(30,2 %), nepravilnimi premiki vozila (11,8 %), neupoštevanju pravil prednosti (7,5 %)
itd.
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Graf 2: Število alkoholiziranih povzročiteljev po vzrokih prometnih nesreč
Število povzročiteljev prometnih nesreč na nacionalni ravni se je zmanjšalo. Število
prometnih nesreč, pri katerih je bila ugotovljena povečana prisotnost alkohola,
se je v primerjavi z letom 2012 prav tako zmanjšalo.

7

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 bliţini (regionalne in
lokalne povezave).
Alkoholiziranost povzročiteljev po starosti je najvišja v skupini med 24 in 34 let.
Alkoholiziranost povzročiteljev je največja med mlajšo oziroma med populacijo srednjih
let.

Tabela 2: Ukrepi Policije v letih 2012 - 2013

VRSTA UKREPA
Odrejen alkotest
Rezultat pozitiven
Deleţ pozitivnih
Odrejen strokovni
pregled – alkohol
Rezultat pozitiven
Deleţ pozitivnih
Odklon str. pregleda
Deleţ odklona
Odrejen strokovni
pregled – mamila
Rezultat pozitiven
Deleţ pozitivnih
Odklon str. pregleda –
mamila
Deleţ odklona
Število pridrţanih po
ZPrCP (ZVCP-1)1
Začasni odvzem
vozniškega dovoljenja
Število
prometnih
nesreč
Število alkoholiziranih
povzročiteljev
Povprečna
koncentracija alkohola

2012
ŠTEVILO
330.315
12.918

2013
ŠTEVILO
379.669
14.226

(3,9 %)

(3,7%)

1.688

1.382

738

570

(43,7%)

(41,2%)

221

152

(13%)

(10,9%)

799

784

290

276

(36%)

(35%)

89

125

(11%)

(16%)

3.231

600

+ 5%
- 81 %

5.635

6.564

+ 16 %

22.198

18.905

- 15 %

1.839

1.654

- 10 %

1,51

1,49

- 1,05 %

ODSTOTEK
+ 15 %
+10%
-0,2%
- 18 %
- 23 %
-2,5%
- 31 %
- 2,1%
-2%
-5%
- 1%
+ 40 %

1

Takšno obsežno zmanjšanje števila pridržanih lahko pripišemo spremenjeni zakonodaji (ZPrCP-A, UL
RS, št. 57/2012), ki od septembra leta 2012 pridržanja ne odredi več, če ima opit voznik motornega vozila
zagotovljen prevoz na naslov, na katerem dejansko biva.
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Podatki v tabeli 2 prikazujejo, da se je število obravnavanih prometnih nesreč nekoliko
zmanjšalo, prav tako se je zmanjšalo število alkoholiziranih povzročiteljev in povprečna
stopnja alkoholiziranosti. V zadnjem letu se je sicer povečalo število odrejenih
preizkusov alkoholiziranosti, vendar podatki kaţejo, da je odstotek pozitivnih alkotestov
najniţji v zadnjih 13-ih letih (Tabela 3).
Tabela 3: Odstotek pozitivnih alkotestov od 2001 – 2013

Leto

Vsi alkotesti

Pozitivni

Odstotek

2001

180.486

36.313

20,12 %

2002

188.326

34.759

18,45 %

2003

242.065

34.336

14,18 %

2004

255.434

31.740

12,43 %

2005

246.611

22.289

9,03 %

2006

323.649

25.883

7,99 %

2007

386.811

28.070

7,25 %

2008

405.975

23.745

5,84 %

2009

435.590

20.337

4,67 %

2010

406.705

19.102

4,70 %

2011

387.433

17.537

4,53 %

2012

330.315

12.918

3,91 %

2013

379.669

14.226

3,74 %

Vir: http://www.policija.si/index.php/statistika/prometna-varnost

Z namenom povečanja stopnje pričakovanja med vozniki, da bodo ob morebitni voţnji
pod vplivom alkohola ali mamil pri voţnji odkriti, je bilo odrejenih nekaj več preizkusov
alkoholiziranosti. Preizkuse alkoholiziranosti je treba usmeriti zlasti v bliţino gostinskih
lokalov, zabaviščnih prostorov in v kraje, kjer se zadrţuje večje število ljudi. Še posebej
je to aktualno v času majskih praznovanj in prireditev, martinovanj ter predboţičnih in
prednovoletnih praznovanj.

Alkohol na slovenskih cestah ostaja v tesni povezavi s hitrostjo, nepravilno stranjo ali
smerjo voţnje in drugimi ţe znanimi vzroki prometnih nesreč. Najbolj pogosto so
voţnje pod vplivom alkohola ugotovljene v bliţini urbanih središč in pri voţnjah na
krajših relacijah. Vse pogosteje so alkoholizirani vozniki odkriti tudi pri voţnjah na
avtocestah in hitrih cestah, kjer obstaja manjša moţnost, da bo voznik ustavljen in
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preizkušen. Kljub stroţji 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, sobotah in nedeljah. Po vrsti udeleţencev so v prometnih nesrečah
najpogostejše udeleţeni vozniki osebnih vozil.
Vse navedeno kaţe, da je z aktivnostmi na tem področju potrebno nadaljevati in med
vsemi vrstami prometnih udeleţencev skušati zagovoriti veliko stopnjo pričakovanja, da
bodo kršitelji pri prekrških odkriti in tudi sankcionirani.

4. UKREPI

Zap. VRSTA UKREPA
št.

IZVAJALEC

ČAS
IZVEDBE

KRAJ IZVEDBE

OPOMBA

1

Organizacija
novinarskih
konferenc

Ministrstvo za
zdravje

Maj, december
2014

Ministrstvo za
zdravje RS

Novinarski
konferenci bosta
izvedeni v
sodelovanju s
prometnim
resorjem in
Policijo.

2

Priprava izjave za
javnost ob pričetku
vsakega termina
akcije

Ministrstvo za
zdravje

Maj, junij,
oktober,
november,
december
2014

Ministrstvo za
zdravje RS

3

Vodenje,
koordinacija in
priprava skupnega
načrta preventivne
akcije

Ministrstvo za
zdravje

April, maj 2014

Ministrstvo za
zdravje

4

Sofinanciranje
programov
zmanjševanja
škodljive in
tvegane rabe
alkohola in
programov

Ministrstvo za
zdravje

Leto 2014

Slovenija

10

zmanjševanja
povpraševanja po
prepovedanih
drogah in
psihoaktivnih
snoveh v okviru
javnega razpisa za
sofinanciranje
programov
varovanja in
krepitve zdravja v
letih 2013 in 2014
5

Priprava
dveletnega
programa
omejevanja porabe
alkohola in
zmanjševanja
škodljivih posledic
rabe alkohola

Ministrstvo za
zdravje

Leto 2014

Ministrstvo za
zdravje

6

Izvedba poostrenih
nadzorov po
metodologiji
"PROMIL"

Ministrstvo za
notranje
zadeve Policija

Najmanj
enkrat med
vsakim
vikendom
trajanja akcije

Na območjih
Policijskih postaj
in Policijskih
uprav

Po en poostren
nadzor se izvede
na območju vsake
Policijske uprave
in vsaj po en
poostren nadzor
na območju vsake
Policijske postaje

7

Vsem kršiteljem
hujših prekrškov
(hitrost, nepravilno
prehitevanje in
neupoštevanje
določil o prednosti)
se odredi tudi
preizkus
alkoholiziranosti

Ministrstvo za
notranje
zadeve Policija

Vse dni
trajanja akcije

Na celotnem
območju
Republike
Slovenije

Pri rednem delu
se poveča
odrejanje
preizkusov
alkoholiziranosti
udeleţencem v
postopkih hujših
prometnih
prekrškov

8

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

Ministrstvo za
notranje
zadeve Policija

Vsak vikend
vsaj enkrat v
času trajanja
akcije

Gostinski lokali,
zabavišča, nočni
klubi

Policijska uprava
zagotovi, da se
preveri kje so se
vozniki
kontrolirani v
poostrenem
nadzoru PROMIL
in udeleţenci
hujših prometnih
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nesreč z višjo
koncentracijo
alkohola v
izdihanem zraku
napili (v skladu s
kadrovskimi
zmoţnostmi).

9

Nadzor omejevanja
prodaje alkoholnih
pijač v prodajalnah

Trţni
inšpektorat
Republike
Slovenije

maj, junij 2014
(ob zaključku
šolskega leta
in v času
javnih
prireditev
namenjenih
mladim četvorka) konec
avgusta,
začetek
septembra
2014 (začetek
pouka)

Območje
celotne
Slovenije

Trţni inšpektorji
bodo izvajali
nadzor prodaje
alkoholnih pijač
mladoletnim .
Tudi če kršitve
ne bodo
ugotovljene , se
trgovca seznani z
namenom
nadzora in
preventivnega
delovanja. Objava
na spletnih
straneh
www.ti.gov.si, da
bo trţna
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.

Območje
celotne
Slovenije

V skladu s
pristojnostmi se
nadzor izvaja v
gostinstvu

druga polovica
decembra
2014

10

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

Zdravstveni
inšpektorat
Republike
Slovenije

Celo leto s
poostrenim
nadzorom ob
zaključku
(junij) in
začetku
(september)

12

šolskega leta
in v času
javnih
prireditev, ki
so namenjene
mladim.
11

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

Zdravstveni
inšpektorat
Republike
Slovenije

Vsaj enkrat v
času trajanja
akcije,
praviloma v
petek. Nadzor
se bo izvajal v
dopoldanskih
urah in
popoldanskih
urah, ko se
konča pouk, in
bo usmerjen
na
srednješolce.

Območje
celotne
Slovenije

V skladu s
pristojnostmi se
nadzor izvaja v
gostinstvu.
Nadzor bo
usmerjen v
preverjanje
spoštovanja
prepovedi
ponudbe in
prodaje
alkoholnih pijač
mladoletnim

12

Nadzor na
delovnem mestu v
delovnem času nad
3. alinejo 12. člena
Zakona o
omejevanju porabe
alkohola (ZOPA) in
nad 51. členom
Zakona o varnosti
in zdravju pri delu
(ZVZD-1)

Inšpektorat
Republike
Slovenije za
delo

09.05. –
11.05.2014

Pri delodajalcih
na delovnih
mestih

V sklopu rednih
nadzorov in akcije
» pekarne«

13

Nadzor na
delovnem mestu v
delovnem času nad
3. alinejo 12. člena
ZOPA in nad 51.
členom ZVZD-1

Inšpektorat
Republike
Slovenije za
delo

20.06. –
22.06.2014

Pri delodajalcih
na delovnih
mestih

V sklopu rednih
nadzorov

14

Nadzor na
delovnem mestu v
delovnem času nad
3. alinejo 12. člena
ZOPA in nad 51.
členom ZVZD-1

Inšpektorat
Republike
Slovenije za
delo

17.10. –
19.10.2014

Pri delodajalcih
na delovnih
mestih

V sklopu rednih
nadzorov

13

15

Nadzor na
delovnem mestu v
delovnem času nad
3. alinejo 12. člena
ZOPA in nad 51.
členom ZVZD-1

Inšpektorat
Republike
Slovenije za
delo

07.11.11.11.2014

Pri delodajalcih
na delovnih
mestih

V sklopu rednih
nadzorov

16

Nadzor na
delovnem mestu v
delovnem času nad
3. alinejo 12. člena
ZOPA in nad 51.
členom ZVZD-1

Inšpektorat
Republike
Slovenije za
delo

01.12. –
20.12.2014

Pri delodajalcih
na delovnih
mestih

V sklopu rednih
nadzorov in akcije
» gostinski obrati«
od 16.12. –
19.12.2014

17

Informiranje,
osveščanje in
mobilizacija
strokovne, laične in
drugih javnosti za
bolj kritičen odnos
do alkohola,
vključno
sodelovanje z
mediji:

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Nova
gorica

V času akcije

Zdravstvena
regija Nova
Gorica

V regijski
medsektorski
mreţi deluje
okrog 400
ključnih
deleţnikov iz
različnih institucij,
zavodov,
organizacij
(ROJZ- Regijski
odbor za javno
zdravje, druţbena
dejavnost na
občinah,
predstavniki
delovne skupine
za RAN –
Regijskega
akcijskega načrta
za alkohol,
zdravstvo,
šolstvo, policija,
socialno delo,
NVO, knjiţnice,
lokalni
koordinatorji
Ţivimo zdravo,
svetovalci za
promocijo zdravja
pri delu, cerkev,
sredstva javnega
obveščanja …)

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Nova

11.11. 2014

Zdravstvena
regija Nova
Gorica

Nosilec akcije je
OE Murska
Sobota NIJZ in jo
bo letos OE Nova
Gorica NIJZ prvič

- obvestilo o poteku
akcije ključnim
deleţnikom
regijske
medsektorske
mreţe

18

Akcija "Otroci za
varnost v prometu"
za šole in vrtce:

14

implementiral v
regijo. Na akciji
policisti ustavljajo
voznike, otroci iz
vrtca in šole pa
jim delijo svoje
tematske izdelke
iz likovnega
natečaja in
zdravstveno
vzgojni material.
Celotna akcija
(promocija,
priprava, izvedba
in evalvacija
programa) poteka
od junija do
novembra.

gorica, policija,
šole in vrtci ter
mediji

19

Slovenska mreţa
Zdravih šol:
- obvestilo o poteku
akcije na internetne
naslove vseh
Zdravih šol

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Nova
gorica

V času akcije

Regijska
(goriška) mreţa
Zdravih šol

V regijski (goriški)
mreţi Zdravih šol
deluje 17 šol in 1
dijaški dom (47%
vseh šol in
dijaških domov v
regiji), je aktivna
od leta 1993 in je
vključena v
Slovensko mreţo
Zdravih 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
15

Koroška

sluţbo in vse
ostale
uporabnike, ki so
s šolo kakorkoli
povezani.
Šolarji bodo
pripravili likovne
izdelke (risbe) s
sporočilom
voznikom, katere
bodo policisti te
razdelili
voznikom, ki jih
bodo ustavili v
času
Martinovega.

20

Otroci za varnost v
prometu

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Ravne (po
modelu OE
Murska
Sobota), šole
na Koroškem,
policija

Martinovo
2014

21

Posredovanje
sporočila o akciji
srednjim in visokim
šolam, dijaškim
domovom in
medijem na
Gorenjskem

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Kranj

pred pričetkom
akcij v
posameznih
terminih

22

Teden mladih v
Kranju

Klub študentov
v sodelovanju
z Nacionalnim
inštitutom za
javno zdravje
OE Kranj

od 9. do 17. 5.
2014

23

Otroci za varnost v
prometu

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Kranj, PU
Kranj, osnovne
šole

Martinovo

MO Kranj

Na osnovi
dogovorov, ki
bodo s šolami
potekali v maju

24

Promocija k
martinovanjem
brez popivanja in
opijanja

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Kranj

pred
Martinovim

Gorenjska

posredovanje
sporočila medijem
na Gorenjskem

25

Delavnica
»Odgovorna
streţba alkohola«

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje

November
2014

Srednja
gostinska in
turistična šola

Nacionalni inštitut
za javno zdravje
OE Kranj bo, kot
ţe več let
zapored, pozval
organizatorje k
promociji
dogodka brez
popivanja in
opijanja

16

za bodoče gostince

OE Kranj, PU
Kranj, Srednja
šola

26

Prispevek o
alkoholu v oddaji
dr. Petek

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Kranj,
Radio Triglav

November in
december
2014

Radio Triglav
Jesenice

sodelovanje v
oddaji

27

Promocija
decembrskih
praznovanj brez
popivanja in
opijanja

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Kranj

December
2014

Gorenjska

posredovanje
sporočila medijem
na Gorenjskem

28

Akcija "Otroci za
varnost v prometu"

Nacionalni
Oktober,
inštitut za
November
javno zdravje
2014
OE Murska
Sobota in
Policijska
postaja
Murska Sobota

Pomurje,
Murska Sobota

11. novembra
bodo policisti
ustavljali voznike,
otroci pa jim delili
svoje izdelke iz
likovnega
natečaja (oktober)
in zdravstveno
vzgojni material,
itd. V samem
natečaju sodeluje
čez 1000 otrok
pomurskih šol in
vrtcev. Sporočila
otrok bodo
razdeljena v
zdravstvenih
domovih in
knjiţnicah v
Pomurju

29

Medijska podpora
akciji

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Murska
Sobota

Ob akcijah

Pomurje

30

Obvestilo vsem
srednjim šolam,
dijaškim domovom,
mladinskim in
študentskim
klubom v regiji

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Murska
Sobota

Maj, junij,
oktober,
november in
december
2014

Pomurje

Radovljica

17

31

Informiranje vseh
občin pomurske
zdravstvene regije
o poteku akcije

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Murska
Sobota

Maj, oktober,
november, in
december
2014

Pomurje

32

Informiranje
splošne javnosti
preko lokalnih
medijev: priprava
videostrani za
kabelske TV in
izvedba radijske
oddaje na temo
preprečevanja
udeleţbe v
prometu pod
vplivom alkohola
na romskem radiu
Romic

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Murska
Sobota,
pomurski
lokalni mediji
in upravljavci
KTV radio
Romic

V času akcije

Pomurje

33

Posredovanje
sporočila o akciji
srednjim šolam,
dijaškim domovom,
fakultetam in
medijem v
ljubljanski
zdravstveni regiji

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Ljubljana

9. - 11. maj ,
20 - 22. junij,
17. - 19.
oktober,
7. - 11.
november
1. - 20.
december

Ljubljanska
zdravstvena
regija

34

Program »Otroci za
varnost v prometu«
(program, ki ga
izvajajo v pomurski
zdravstveni regiji)

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Ljubljana

November
2014

Ljubljanska
zdravstvena
regija

K sodelovanju
bomo povabili 5
vrtcev in 5
osnovnih šol v
Mestni občini
Ljubljana. Otroci
bodo risali risbice
in nato s policisti
ustavljali voznike,
jih »podučili« o
odgovorni voţnji
in jim delili
promocijsko
gradivo.

35

Program »Otroci za
varnost v prometu«
(program, ki ga
izvajajo v pomurski

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Novo

November
2014
(Martinovo)

Dolenjska regija

K sodelovanju v
tem programu
bodo vabljene vse
regijske osnovne
šole in vrtci. V
18

36

zdravstveni regiji)

mesto

Delo z mediji –
 oddaja na
radiu
Štajerski val
 oddaja na
radiu Celje
 oddaja na
radiu
Velenje
 oddaja na
TV Celje
 sporočilo za
medije

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje
OE Celje
Policijska
postaja Celje

septembru se
prične likovni
natečaj, s katerim
bi ţeleli, da se v
regijskih osnovnih
šolah in vrtcih v
sklopu učnega
kurikuluma učitelji
z učenci oz. otroci
pogovorijo o
problematiki
alkohola v
prometu in
njegovih
negativnih učinkih
zaradi pretiranega
in škodljivega
uţivanja alkohola,
nato pa bi otroci
na to temo
naredili slikovni
izdelek.
V novembru pa bi
potekala ulična
akcija, kjer bi
policisti iz
prometa izključili
naključna vozila,
opravili kontrolo
dokumentov, nato
pa pristopijo
otroci in vozniku
podelijo svoje
izdelke iz
likovnega
natečaja ter
zdravstveno
vzgojni material.

Od maja do
junija,
Oktobra in
decembra
2014

Radijske in TV
postaje
Tiskani mediji

19

37

Predavanje za
starše
devetošolcev v
šolah Celje o
alkoholu z
informiranjem
staršev o akciji 0.0
šofer

Izvajalke
zdravstvene
vzgoje v
zdravstvenih
domovih regije
Celje

Maj 2014

Osnovne šole
regije Celje

38

Sodelovanje v
aktivnosti 0.0 šofer
s celjsko
interdisciplinarno
akcijsko skupino za
varnost v cestnem
prometu (CIASVP)

CIASVP in
partnerji

od maja do
junija in od
oktobra do
decembra
2014

Celjska regija

39

Spletna anketa o
voţnji pod vplivom
alkohola in
ravnanju v prometu

Javna agencija
Republike
Slovenije za
varnost
prometa (AVP)

Ob začetku
preventivne
akcije

Preko spletne
strani AVP

40

Obvestilo in poziv
vsem občinskim
Svetom za
preventivo in
vzgojo v cestnem
prometu za
organizacijo
preventivnih
dogodkov

Javna agencija
Republike
Slovenije za
varnost
prometa (AVP)

Ob začetku
preventivne
akcije

Po celi Sloveniji

41

Poziv vsem
izpitnim centrom za
opozarjanje
kandidatov za
vozniški izpit na
problematiko
alkohola in
osveščanje o
nevarnosti voţnje
pod vplivom
alkohola

Javna agencija
Republike
Slovenije za
varnost
prometa(AVP)
– izpitni centri

Ob začetku
preventivne
akcije

Po celi Sloveniji

42

Objava informacij o
preventivni akciji na
spletnih straneh
AVP

Javna agencija
Republike
Slovenije za
varnost

V času
preventivne
akcije

Preko spletne
strani AVP

20

prometa(AVP)
43

Objava informacij o
preventivni akciji na
druţbenih omreţjih
AVP (Facebook,
Twitter)

Javna agencija
Republike
Slovenije za
varnost
prometa (AVP)

V času
preventivne
akcije

Facebook,
Twitter

44

Obravnava
tematike alkohola v
okviru prometnih
delavnic

Javna agencija
Republike
Slovenije za
varnost
prometa (AVP)

V času
preventivne
akcije

Po celi Sloveniji

45

Izvedba
informacijske
stojnice

Zdruţenje
1.12. 2014
šoferjev in
avtomehanikov
Velenje

Velenje

46

Izvedba
informacijske
stojnice

Zdruţenje
Od 5. 5. 2014
šoferjev in
do 16. 5. 2014
avtomehanikov
Slovenske
Konjice

Slovenske
Konjice

47

Izvedba
informacijske
stojnice

Zdruţenje
šoferjev in
avtomehanikov
Dravograd

Od 5. 5. do 16.
5., Od 17. 10.
do 19. 10., od
7. 11. do 11.
11. in od 1. 12.
do 20.12. 2014

Dravograd
(cesta na relaciji
ŠentjanţDravograd)

48

Objava strokovnih
prispevkov, poročil
o izvedenih akcijah
in preventivnega
materiala
(zloţenke, oglasi
ipd.) v glasilu

Zdruţenje
šoferjev in
avtomehanikov
Slovenije

6.000
naročnikov
revije iz vse
Slovenije

Zavod Varna
pot

Med šolskim
letom

V sodelovanju z
SPV in PP
Velenje

Prometni vestnik
(naklada 6.000
izvodov)
49

Izvedba
preventivnoizobraţevalnih
delavnic za
mladostnike 5x

Osnovne in
srednje šole ter
javne prireditve
po Sloveniji

V aktivnosti vsako
let vključijo več
kot 10.000
mladostnikov

21

STOP je COOL.
50

Izvedba
preventivnoizobraţevalnih
delavnic za starše
Rdeča luč za
starše.

Zavod Varna
pot

Med šolskim
letom

Osnovne in
srednje šole,
druţbeno
odgovorna
podjetja ter
javne prireditve
po Sloveniji

Program »razbija
stereotipe«, ki
veljajo v naši
druţbi glede
prometa in
prometne
varnosti, s
poudarkom na
alkoholu

51

Izvedba projekta
Čista nula, čista
vest.

Zavod Varna
pot

Celo leto

Nočni lokali in
javne prireditve
po Sloveniji

Aktivnost je
nadaljevanje
mednarodnega
projekta Evropska
noč brez
prometnih nesreč,
ki opozarja na
problematiko
alkohola v
prometu, zlasti
med mladimi in
ga sofinancira
ministrstvo za
zdravje.

52

Organizacija 5.
srečanja Foruma
NVO za kakovost v
preventivi na temo
alkoholne politike

Inštitut »Utrip«, 20.5.2014
Mladinsko
zdruţenje Brez
izgovora
Slovenija,
Rdeči kriţ
Slovenije

Ljubljana

Zaključki srečanja
bodo posredovani
medijem in
pristojnim
ministrstvom,
zlasti Ministrstvu
za zdravje, med
temami pa bo
zagotovo tudi
voţnja pod
vplivom alkohola

53

Sestanki z
občinami
osrednjeslovenske
regije na temo
priprave lokalnih
akcijskih načrtov s
področja alkoholne
politike

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje,
OE Ljubljana,
Inštitut »Utrip«

Sodelujoče
osrednjeslovens
ke občine

Aktivnost je del
skupnega
projekta NIJZ, OE
Ljubljana in
Inštituta »Utrip«,
ki ga sofinancira
Ministrstvo za
zdravje, cilj pa je
razviti model
lokalne alkoholne
politike, ki bi ga
lahko uporabile
tudi druge občine,
vključno z

Junij 2014

22

aktivnostmi za
zmanjšanje
voţnje pod
vplivom alkohola.

54

Delavnica na temo
priprave lokalne
alkoholne politike
in lokalnega
akcijskega načrta

Nacionalni
inštitut za
javno zdravje,
OE Ljubljana,
Inštitut »Utrip«

September
2014

Sodelujoče
osrednjeslovens
ke občine

Aktivnost je del
skupnega
projekta NIJZ, OE
Ljubljana in
Inštituta »Utrip«,
ki ga sofinancira
Ministrstvo za
zdravje, cilj pa je
razviti model
lokalne alkoholne
politike, ki bi ga
lahko uporabile
tudi druge občine,
vključno z
aktivnostmi za
zmanjšanje
voţnje pod
vplivom alkohola.

55

Distribucija
preventivnih
materialov o
nevarnostih voţnje
pod vplivom
alkohola in drugih
psihoaktivnih snovi
po dogovoru v
sodelovanju s
slovensko policijo
in Javno agencijo
RS za varnost
prometa

Zdruţenje
DrogArt,
policija, Javna
agencija
Republike
Slovenije za
varnost
prometa

Ves čas
trajanja akcije

Po Sloveniji

Prostovoljna
baza, v dogovoru
s posamezno
policijsko postajo

56

Novica in povezava Zdruţenje
za osveščanje o
DrogArt,
poteku akcije na
policija
spletni strani
www.izberisam.org,
prav tako na
socialnem omreţju
Facebook (stran
Izberi sam) ter
Twitter

Ves čas
trajanja akcije

Svetovni splet

Program "Izberi
sam" sofinancira
ministrstvo za
zdravje

57

Opozarjanje na

Ves čas

Prečna ulica 6,

Zdruţenje

23

akcijo in deljenje
promocijskopreventivnega
materiala v DrogArt
Info točki

DrogArt

trajanja akcije

Ljubljana

58

Deljenje
informativnih
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
moţnost vračanja
domov.

Zdruţenje
DrogArt

Ves čas
trajanja akcije

Večje klubske
prireditve
elektronske in
komercialne
glasbe;
prireditve na
prostem po
Sloveniji

59

Priprava in objava
novice o poteku
akcije na avtobusih
LPP (GEM)

Zdruţenje
DrogArt

Ves čas
trajanja akcije

Ljubljana

60

Sodelovanje
DrogArt
prostovoljcev pri
poostrenih
nadzorih
psihofizičnega
stanja voznikov,
izvedenih s strani
Policije,
informiranje
voznikov,
nagrajevanje
treznih voznikov

Zdruţenje
DrogArt,
policija

Ves čas
trajanja akcije

Mesta po
Sloveniji, kjer bo
policija izvajala
poostrene
nadzore
psihofizičnega
stanja voznikov,
trenutno smo
dogovorjeni za
akcije v Kopru,
Ljubljani, Novem
mestu in
Mariboru.

61

Promocija mobilne
aplikacije Furam

Zdruţenje
DrogArt

Ves čas
trajanja akcije

Po Sloveniji

24

0,0 za informativen
izračun količine
alkohola v
izdihanem zraku
62

Objava članka v
mladinski reviji
BRAVO in na
spletni strani na
temo vpliva
alkohola na voţnjo
s kolesom

Zdruţenje
DrogArt

Prvi ali drugi
teden v maju

Slovenija

63

Izobraţevalni
seminar z
namenom
ozaveščanja
javnosti o škodljivi
in tvegani rabi
alkohola

Društvo Ţarek
upanja

20.5.2014

Ljubljana

Pripravili bodo
predavanje o
posledicah pitja
alkohola v druţini
na vzgojo in
razvoj otrok in
mladostnikov

64

Strokovni posvet –
področje tvegane
in škodljive rabe
alkohola

Društvo Ţarek
upanja

Junij 2014 – v
času akcije

Vojnik

Na posvet bodo
vabili
predstavnike
strokovne in
laične javnosti ter
predstavnike
medijev
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Sodelovanje z
mediji

Društvo Ţarek
upanja

Junij 2014– v
času akcije

66

Preventivni in
izobraţevalni
dogodek

Društvo Ţarek
upanja

Oktober 2014
– v času akcije

Ljubljana

Predstavili bodo
rezultate
raziskave o
odnosu
osnovnošolcev
tretje triade do
alkohola
izvedene v
šolskem letu
2013/2014 in
izdano publikacijo

67

Objava informacij
in spotov projekta
Sporočilo v
steklenici, ki ga
sofinancira
ministrstvo za

Zavod za
razvoj
druţinske
medicine in
Katedra za
druţinsko
medicino

Celo leto 2014

Spletna stran
www.nalijem.si
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zdravje

Medicinske
fakultete v
Ljubljani

68

Objavljanje novic o
preventivni akciji na
področju alkohola
in prometa ter
objava ustreznih
spotov

Zavod za
razvoj
druţinske
medicine in
Katedra za
druţinsko
medicino
Medicinske
fakultete v
Ljubljani

V času akcije
2014

Spletna stran
www.nalijem.si

69

Objava plakatov s
tematiko alkohol v
prometu

Zavod za
razvoj
druţinske
medicine in
Katedra za
druţinsko
medicino
Medicinske
fakultete v
Ljubljani

Junij 2014

Oglasna mesta
v WC v lokalih
po celi Sloveniji

70

Objavljanje TV
spotov na temo
pitja alkohola in
prometa

Zavod za
razvoj
druţinske
medicine in
Katedra za
druţinsko
medicino
Medicinske
fakultete v
Ljubljani

V različnih
obdobjih preko
leta 2014

Lokalne TV
postaje

71

Objavljanje
radijskih spotov na
temo pitja alkohola

Zavod za
razvoj
druţinske
medicine in
Katedra za
druţinsko
medicino
Medicinske
fakultete v
Ljubljani

Lokalne radijske
postaje
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72

Objavljanje
informacij preko
sistema Ad partner

Distribucija
informativnih
letakov o voţnji
brez alkohola
Deljenje
informativnih
letakov o voţnji
brez alkohola
Svetovanje in
informiranje o
vplivu alkohola na
sposobnosti…

73

74

75

Zavod za
razvoj
druţinske
medicine in
Katedra za
druţinsko
medicino
Medicinske
fakultete v
Ljubljani
Mladinski
center PrlekijePC NVO
Mladinski
center PrlekijePC NVO
Mladinski
center PrlekijePC NVO

Spletne strani, s
katerimi
sodeluje AD
partner

Predvsem v
obdobju
preventivne
akcije
Predvsem v
obdobju
preventivne
akcije
Predvsem v
obdobju
preventivne
akcije

Pomurje in
širše(splet in
fizična oblika)
Pomurje in širše
(splet in fizična
oblika)
Predvsem na
sedeţu, pa tudi
Pomurje in širše

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 v podporo akciji;

-

seznanjanje javnosti o poteku akcije;

-

posredovanje podatkov o ukrepih zainteresirani javnosti;

-

objava zaključnih ugotovitev akcije na internetu in v obliki sporočila za javnost
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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 sluţb, strokovnih institucij ter ob vse večjem vključevanju civilne
druţbe in nevladnih organizacij v aktivnosti na področju preprečevanja voţnje pod
vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih snovi, bo namen akcije
nedvomno doseţen.
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