
Agencija za varnost prometa sofinancira 30 projektov v izvedbi nevladnih 

organizacij 

 

(Ljubljana, 15.6.2017) Javna agencija za varnost prometa je podpisala 30 pogodb z nevladnimi 

organizacijami, ki bodo v letu 2017 izvajale preventivne projekte s področja zagotavljanja večje 

varnosti v cestnem prometu in bodo hkrati podpora nacionalnim preventivnim akcijam.  

Na javni poziv za sofinanciranje programov nevladnih organizacij za leto 2017 je v razpisanem roku 

prispelo 53 prijav. Komisija za izbor je na podlagi razpisanih meril odločila o sofinanciranih  projektih, 

in o višini razpisanih finančnih sredstev za posamezen projekt. Posamezni projekt je lahko sofinanciran 

v višini največ 8.000 EUR.  

Projekti v skupni vrednosti 98.000 eur sovpadajo s šestimi področji, pomembnimi za varnost cestnega 

prometa kot jih opredeljuje Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 

od 2013 do 2022: hitrost, varnost pešcev, varnost kolesarjev in motoristov, začetek šole, varnost otrok 

in mladih, alkohol ter varnostni pas. Vsi projekti se bodo izvajali do konca leta 2017. 

Na področju hitrosti bo agencija sofinancirala tri projekte in sicer projekt Še vedno vozim, vendar ne 

hodim, ki ga izvaja Zavod Vozim, Koledar varno in zdravo v izvedbi Zveze strojnih krožkov in projekt 

Hitrost zavoda Oranžna nit. 

S področja varnosti pešcev sta sofinanciranje prejela dva projekta: Starejši pešci v prometu, ki ga izvaja 

Zveza društev upokojencev Slovenije ter Karitasov projekt Vidni in varni v prometu. 

S področja varnosti kolesarjev in motoristov je sofinanciranje prejelo kar enajst projektov – največ 

med vsemi razpisanimi sklopi. V tem sklopu najdemo tako projekte, ki so bolj lokalno obarvani – 

denimo Varno na kolo in motorno kolo, ki ga izvaja Večetično kulturno društvo Bakovci in se osredotoča 

na Prekmurje, projekt Varnost kolesarjev na šolskih poteh šolskega okoliša Šmartno pri Slovenj Gradcu 

v izvedbi Društva varno aktivnih poti, s projektom Vozi varno in odgovorno – misli na sebe in druge pa 

Moto klub Rak pokriva Dolenjsko, Posavje in Belo krajino. Prav tako je lokalno usmerjen projekt Varnost 

kolesarjev in motoristov Neodvisne ZZŠAM, ki se bo odvijal na Štajerskem, v Trbovljah in Murski Soboti, 

podobno kot projekt Varnost kolesarjev in motoristov, ki ga v Savinjski regiji izvaja ZŠAM. V Ljubljani 

se na kolesarje v prometu osredotoča Drogart s projektom Prestavi na OFF. V okviru javnega razpisa in 

dodeljenih sredstev pa bodo sofinancirani tudi projekti, ki so nacionalnega dosega, med njimi sta 

projekt Zavoda Vozim Mislim varno kot kolesar, AMZSjev Motorist, pripravi se ter projekt Društva 

Sobivanje Varno v vrtec in šolo: varnost kolesarjev in motoristov. Slovenska kolesarska mreža bo 

izvajala  projekt Premislim, spoštujem, vozim varno 2017. 



Začetek šole, varnost otrok in mladih je sklop, v katerem Agencija sofinancira šest projektov, ki imajo 

vsi središču varnost otrok in mladih v prometu. Projekti v tem sklopu se na eni strani odvijajo v sklopu 

aktivnosti v začetku šolskega leta, ko tudi nevladne organizacije izvajajo varovanje otrok na poteh in v 

prometu v okolici osnovnih šol, taka projekta sta Začetek šole, varovanje otrok v izvedbi Neodvisne 

ZZŠAM in Varovanje otrok na šolskih poteh, ki ga izvaja ZŠAM. Na drugi strani pa gre v tem sklopu tudi 

za projekte ozaveščanja, informiranja ter vključevanja otrok in mladostnikov v delavnice in ostale 

aktivnosti s prometno-varnostnega področja. Sofinanciranje za projekte, ki se dotikajo tega spektra 

aktivnosti so prejeli: Društvo Sobivanje s projektom Varno v vrtec in šolo: začetek šole, Društvo 

paraplegikov ljubljanske pokrajine s projektom Različnost je zakon in Zavod Varna pot, ki izvaja projekt 

Z znanjem do večje prometne varnosti. Sofinanciranje je prejel tudi projekt Elektronska kresnička 

Zavoda 404. 

Alkohol je eden najpogostejših dejavnikov najhujših prometnih nesreč in v sklopu razpisa za 

sofinanciranje nevladnih organizacij je sofinanciranje prejelo pet nevladnih organizacij, ki izvajajo 

projekte s tega področja. Večetično kulturno društvo Bakovci v Prekmurju izvaja projekt Reci ne 

alkoholu, Društvo Žarek upanja pa v Ljubljani, Kranju in Zagorju projekt Mlad voznik - odgovoren voznik. 

Združenje Drogart je prejelo sofinanciranje za projekt After taxi, Zavod Vozim za projekt Fotr fura – 

starši v pižamah, Zavod Varna pot pa za projekt Čista nula, čista vest. Prav tako sta v tem sklopu prejela 

sofinanciranje Društvo Abstinent za projekt Ko vozim sem abstinent in Združenje Fortox za projekt 

Alkoholne ključavnice. 

V sklopu Varnostni pas je sofinanciranje prejel projekt Rdeča luč za starše, ki ga izvaja Zavod Varna pot. 

V Agenciji za varnost prometa se zavedamo pomena aktivnosti, ki jih nevladne organizacije izvajajo 

na področju prometne varnosti, saj te gradijo odnose z lokalnimi ali specifično usmerjenimi ciljnimi 

skupinami. Že od leta 2010 sistematično sofinanciramo izbrane projekte nevladnih organizacij v 

podporo nacionalnim preventivnim akcijam.  Tako smo od leta 2010 do 2017 tako podprli aktivnosti 

nevladnih organizacij v skupni vrednosti preko 630.000,00 eur. 

 

 


