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Rezultati posveta iniciative 
Heroji furajo v pižamah v 

občini Polzela



INICIATIVA ZA MANJ VOŽENJ POD VPLIVOM ALKOHOLA 
HEROJI FURAJO V PIŽAMAH
Heroji furajo v pižamah, mednarodno prepoznana in nagrajena iniciativa na področju prometne 
varnosti, je celostni preventivni model, ki v lokalnem okolju predvideva številne aktivnosti za 
mlade in druge občane. Aktivnosti in vsebine temeljijo na uradnih statistikah, ki so tudi povod za 
nastanek iniciative:

Mladi med 18. in 29. letom povzročijo 
četrtino vseh prometnih nesreč pod 
vplivom alkohola.

Vsaka tretja prometna nesreča s smrtnim 
izidom se zgodi zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola. Od teh vsako četrto povzročijo 
mladi med 18. in 29. letom starosti. 

Mladi so najpogosteje žrtve prometnih 
nesreč ob vikendih v t.i. disko nesrečah, 
ki se zgodijo ob vožnji na ali z zabave. 

V ruralnih delih Slovenije je možnost za 
nastanek prometne nesreče pod vplivom 
alkohola dvakrat večja. 

POSVET
Glavna aktivnost iniciative je posvet mladih z lokalnimi odločevalci. Posvet v Polzeli se je odvil 
16. junija 2021, na katerem so mladi skupaj s strokovnjaki s področij prometne varnosti in zdravja 
ter lokalnimi odločevalci iskali rešitve za problematiki pitja alkohola in vožnje pod vplivom med 
mladimi v lokalnem okolju. 

 

Ugotovitve mladih

Zavedajo se, da je slovenska kultura »mokra« in da imamo kot družba permisiven odnos do 
alkohola, pa tudi tragičnega potenciala vožnje pod vplivom alkohola, zato jih večina ne sede 
vinjenih za volan. Kljub temu pa opažajo, da prostor za izboljšave tako na sistemski kot osebni 
ravni obstaja, vidijo potencial v sodelovanju številnih akterjev pri naslavljanju problematike 
pitja alkohola in vožnje pod vplivom, ter si želijo, da bi jim odrasli bili zgled.



STROKOVNE SMERNICE IN PRIPOROČILA
Učinkoviti ukrepi za preprečevanje voženj pod vplivom alkohola:

Represivni (globa, kazenske točke, zaporna kazen, prepoved vožnje in prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja)

Rehabilitacijski (spreminjanje voznikovega vedenja in odnosa do alkohola)

Alternativni (družbeno koristno delo, pogojni odvzem ali pogojno prenehanje veljav-
nosti vozniškega dovoljenja)

Učinkoviti ukrepi za naslavljanje alkoholne problematike:

omejevanje dostopnosti alkohola (npr. omejitev prodaje po urah in dnevih, določena 
spodnja starostna meja za nakup alkohola in pitje alkoholnih pijač), 

zmanjšanje cenovne dostopnosti alkohola (npr. zvišanje minimalnih davčnih stopenj, 
določitev minimalne cene alkohola, prepoved akcijskih in promocijskih cen), 

omejevanje tržnega komuniciranja alkoholnih pijač, 

zgodnje prepoznavanje in obravnavanje tveganih pivcev, 

zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj ter drugih bolezni in stanj zaradi pitja 
alkohola, 

preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, 

povečevanje odgovornosti strežnega osebja.



Mladim smo dali glas, da podajo konkretne predloge lokalni skupnosti.

PREDLOGI MLADIH

1. Višje kazni za prodajo alkoholnih 
pijač mladoletnim in višji davki na 
alkoholne pijače

2. Predavanja in izobraževanja ter 
delavnice na temo problematike 
pitja alkohola - ozaveščanje

3. Brezplačna in bolj dostopna 
psihološka in zdravniška pomoč 
za voznike pod vplivom

4. Alkotesti v barih

5. Brezalkoholne gasilske in druge 
lokalne veselice

Vožnja pod vplivom alkohola 
Predlagani ukrepi lokalni  
skupnosti:

1. Strožje denarne kazni in več pik 
za vožnjo pod vplivom

2. Večja prisotnost in kontrola 
policije 

3. Ponudba brezplačnega 
organiziranega prevoza z zabav

4. Delavnice v šolah na temo vožnje 
pod vplivom

5. Izobraževanja za šolski kolektiv 
na to temo, da bodo vsebine lahko 
učinkovito predali učencem

Pitje alkohola
Predlagani ukrepi lokalni  
skupnosti:


