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Sporočilo za javnost 

STROKOVNA OKROGLA MIZA  

ALKOHOL V PROMETU IN UČINKOVITI UKREPI 

Javna agencija RS za varnost prometa je v okviru nacionalne preventivne 

akcije Alkohol, ki poteka v decembru 2015 organizirala strokovno okroglo 

mizo na temo Alkohola v prometu in učinkoviti ukrepi. Strokovne okrogle 

mize so se udeležili predstavniki državnih organov in ministrstev, predstavniki 

občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, izvajalci 

rehabilitacijskih programov, sodniki in zdravniki medicine dela, prometa in 

športa. V okviru strokovne okrogle mize so priznani slovenski strokovnjaki 

predstavili ključna področja s poudarkom na dodatnih programih za voznike, 

ki so vozili pod vplivom alkohola.  

V teh dneh poteka nacionalna preventivna akcija Alkohol z jasnim sloganom 0,0 šofer – trezna 

odločitev. V okviru akcije želimo vse udeležence v prometu opozoriti na problematiko alkohola v 

prometu, ki ostaja eden izmed ključnih dejavnikov tveganja. V zadnjih letih je bil sicer narejen 

pomemben premik glede splošne družbene sprejemljivosti alkohola v prometu, kar kažejo tudi javno 

mnenjske raziskave, saj kar 60 % odraslih podpira znižanje dovoljene stopnje alkoholiziranosti za 

voznike, ter tudi pogostejši nadzor in stroge kazni. Po podatkih prometnih nesreč je še vedno več kot 

četrtina prometnih nesreč s smrtnim izidom v povezavi z alkoholom. 

Na strokovni okrogli mizi, ki smo jo organizirali na AVP, so po uvodnem pozdravu s strani AVP ter 

župana MO Ljubljana g. Zorana Jankovića, ki je gostil okroglo mizo v Mestni hiši, sledile predstavitve 

priznanih slovenskih strokovnjakov na temo alkohola v prometu. Mateja Markl, AVP – SPV, je 

uvodoma pojasnila osnovne cilje in namen okrogle mize, ki so se je udeležili predstavniki različnih 

ministrstev in državnih organov, predstavniki občinskih SPV, izvajalcev rehabilitacijskih programov ter 

sodniki in strokovnjaki medicine dela, prometa in športa.  

V nadaljevanju je Nataša Blažko z Ministrstva za zdravje na kratko predstavila alkohol kot javno-

zdravstven problem. Namreč problematika alkohola se kaže tako z vidika prometnih nesreč, nasilja in 

drugih poškodb, raznih kroničnih bolezni, rakavih obolenj, idr. Alkohol je eden izmed ključnih 

dejavnikov prometnih nesreč, in posledično eden izmed najpogostejših dejavnikov umrljivosti oseb 

pri nas. V zadnjih letih se sicer stanje glede uporabe in zlorabe alkohola pri nas izboljšuje, količina 

popitega alkohola se je zmanjšala za 25 %. Vendar pa so nekatere ciljne skupine še vedno ogrožene, 



med njimi prav gotovo mladostniki, saj se starost prvega in pogostega uživanja alkohola pomembno 

znižuje, ter pri puncah in ženskah , pri katerih se poraba alkohola celo povečuje.   

Mateja Markl, AVP – SPV, je na kratko predstavila izsledke mednarodne raziskave v okviru projekta 

DRUID glede učinkovitosti in evalvacije rehabilitacijskih programov v evropskih državah. V Sloveniji 

smo rehabilitacijske programe uvedli konec leta 2011, do sedaj se jih je udeležili nekaj več kot 20.000 

oseb, ki so vozile pod vplivom alkohola ali drog nad dovoljeno stopnjo, za katero je zagrožena kazen 

prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Na podlagi analize, ki smo jo pripravili na AVP v 

novembru 2015, lahko sklepamo, da je izvajanje rehabilitacijskih programov pri nas uspešno, po 

mnenju izvajalcev večinoma dosegajo zastavljene cilje, ter vplivajo na ravnanje udeležencev v 

prometu.  Več informacij v priloženem gradivu.  

O javnem mnenju o alkoholu v prometu ter sprejemljivosti vožnje pod vplivom je povzela Vesna 

Marinko, AVP - SARK, v svoji predstavitvi. Statistični podatki kažejo, da je alkohol v evropskih državah 

eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč. V Sloveniji je v letošnjem letu 

zaradi prometnih nesreč v povezavi z alkoholiziranostjo povzročitelja umrlo 35 oseb ter 124 hudo 

telesno poškodovanih. Rezultati javnomnenjske raziskave kažejo, da kar  skoraj 60 % vprašanih 

podpira ničelno toleranco do alkohola v prometu, ter stroge kazni. Predstavljeni so bili nekateri 

primeri dobre prakse glede uvedbe alkoholnih ključavnic na področju preprečevanja vožnje pod 

vplivom alkohola.   

   

Pred koncem je prim. prof. dr. Marjan Bilban, specialist medicine dela, prometa in športa ter 

predstojnik Centra za medicino dela na ZVD in član Sveta AVP, predstavil pomembnost izvajanja 

kontrolnih zdravstvenih pregledov za voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola, ter izkušnje in dobro 

prakso na tem področju. V okviru kontrolnih zdravstvenih pregledov se posameznika obravnava z 

različnih vidikov, z vključevanjem različnih strokovnjakov poleg zdravnika medicine dela, prometa in 

športa (psihologi, alkohologi), z namenom oblikovanja strokovnega mnenja ter predloga za uvrstitev 

v posamezen rehabilitacijski program. Ključna je dobra diagnostika ter sledenje smernicam za 

izvedbo strokovnega mnenja. Poleg tega je potrebno nadaljnje spremljanje posameznika  po enem 

letu oz. po izvedenem programu zdravljenja odvisnosti.  

V nadaljevanju je sledila še širša diskusija, v kateri so udeleženci izpostavili nekatere probleme in 

predloge zakonodaje na tem področju.  

 

Kontakt: 
Več informacij lahko pridobite preko pr@avp-rs.si  ali naših spletnih straneh: www.avp-rs.si  

 



Preventivi dogodki in druge aktivnosti 

V mesecu decembru 2015 organiziramo več preventivnih dogodkov na lokalni ravni in sicer v okviru 

različnih prednovoletnih aktivnosti na mestnih trgih. V okviru dogodkov se povezujemo z lokalnimi 

sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ter Združenjem DrogArt in Zavodom Vozim. Tako 

smo izvedli dogodke v Mariboru in Novem mestu, sledijo pa še: 

• 16.12.2015 Celje, Glavni trg 

• 22.12.2015 Ljubljana, Prešernov trg 

Poleg tega izvajamo programe in aktivnosti po srednjih šolah, tudi v sodelovanju z Zavodom Vozim. 

Mlade pa osveščamo in informiramo tudi preko izpitnih centrov.   

  

Slika: Preventivni dogodek v Mariboru. 

 

Rehabilitacijski programi za voznike, ki so vozili pod vplivom 

alkohola 

V letu 2011 smo v Sloveniji po zgledu nekaterih drugih evropskih držav uveljavili rehabilitacijske 

programe za voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola s prekomerno stopnjo alkoholiziranosti. 

Voznik, ki je pridobil zaradi vožnje pod vplivom alkohola 18 kazenskih točk lahko zaprosi za odložitev 

prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Kar pomeni, da voznik lahko ohrani vozniško 

dovoljenje ob večih pogojih: 

• Najprej se mora udeležiti kontrolnega zdravstvenega pregleda.  

• Na podlagi strokovnega mnenja se v okviru postopka na sodišču določi udeležba v 

rehabilitacijskem programu 

• Določi se prehodno obdobje, ko posameznik ne sme bit kaznovan za hujši prometni prekršek 

(od 6 do 24. mesecev) 

 

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola poznamo tri vrste rehabilitacijskih programov in sicer edukacijske 

delavnice, ki obsegajo 6 pedagoških ur v dveh srečanjih, psihosocialne delavnice, ki obsegajo skupno 

17 pedagoških ur in vključujejo tako individualna in pet skupinskih srečanj, ali v primeru odvisnosti od 

alkohola obvezno zdravljenje v okviru javno zdravstvenih programov. Osnovni cilji rehabilitacijskih 

programov so informiranje posameznikov glede delovanja alkohola na človeka, zavedanje tveganja in 

posledic vožnje pod vplivom alkohola, kritični razmislek o lastnem ravnanju, ter podpora pri 

načrtovanju spremembe v prihodnje s strani vodje in članov skupine.  



Javna agencija RS za varnost prometa izvaja rehabilitacijske programe in je zadolžena za strokovni 

nadzor. Pri spremljanju izvajanja rehabilitacijskih programov se kaže, da se letno udeleži 

rehabilitacijskih programov približno 6.000 udeležencev, do sedaj pa je bilo 20.127 udeležencev v 

samih programih. Skupno je bilo od leta 2011 do 30.6.2015 izvedenih 1.680 edukacijskih ter 228 

psihosocialnih delavnic. Glede na podatke je veliko večje število udeležencev  edukacijskih delavnic 

(90%), ter samo 10 % psihosocialnih.  

Udeleženci edukacijskih in psihosocialnih delavnic so večinoma moški (95%), ter velika večina je 

udeleženih zaradi vožnje pod vplivom alkohola (približno 96%), majhen delež pa zaradi drog (bolj 

vezano na posamezne regije, kot sta Primorska in Savinjska). Udeleženci so različnih starostnih 

skupin, prevladujejo pa udeleženci v starosti med 20 in 49 let.   

Število udeležencev
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Slika: Število udeležencev edukacijskih in psihosocialnih delavnic po letih.  

Na podlagi strokovne analize, ki smo jo izvedli v novembru 2015 in v kateri je sodelovalo 39 aktivnih 

izvajalcev rehabilitacijskih programov, lahko zaključimo, da večina izvajalcev prepoznava pozitivne 

učinke in uspešnost programov pri udeležencih. Glede vsebin programa ocenjujejo kot pomembne za 

prometno varnost, da so dobro sprejete pri udeležencih in  so povezane z vsakodnevnim življenjem 

posameznika.  

Kratka evalvacija, ki jo izpolnijo udeleženci ob koncu programov kaže, da v povprečju udeleženci 

ocenjujejo programe kot dobre, pozitivne, s spoštljivo skupinsko komunikacijo in dobrim vzdušjem, 

da kritično ocenjujejo vožnjo pod vplivom alkohola ter pozitivno ocenjujejo pristop in metode dela v 

skupini.  

V nadaljevanju načrtujemo izvedbo evalvacije z upoštevanjem mnenja udeležencev ter objektivnimi 

podatki o prometnih nesrečah in povratnikih. Glede na tuje raziskave (po DRUID, 2010) je verjetnost 

ponovitve prekrška vožnje pod vplivom alkohola v povprečju manjša za 45% po udeležbi v programu 

primerjalno s kontrolno skupino. Prav tako se načrtujejo manjše zakonske spremembe v okviru 

Zakona o prekrških ter Zakona o voznikih.  

 

Pripravila: Mateja Markl, univ.dipl.psih., Javna agencija RS za varnost prometa 

 

 


