V petih letih se je število smrti, ki so jih povzročili mladi vozniki pod vplivom
alkohola zmanjšalo za 60 %
Heroji furajo v pižamah že 4. sezono
Celje, 15. 12. 2020 – Spodbuden podatek, da se je med leti 2015 in 2019 pri mladih voznikih
med 18. in 24. letom za 60 % zmanjšal delež smrti, ki so posledica prometnih nesreč
povzročenih pod vplivom alkohola, je pokazatelj, da da so mladi na pravi poti. Pozitivni
napredek mladih je spodbudil Zavod VOZIM k snovanju 4. sezone iniciative za manj voženj
pod vplivom alkohola Heroji furajo v pižamah, kjer so glavno besedo dobili vplivni mladi.
Gaja Prestor, Tim Gajser, Janja Garenbret, Štefan Hadalin in Blaž Janc so predstavniki
mladih, ki v letošnji kampanji svojim sovrstnikom sporočajo: »Mladi si zaslužimo pohvalo,
saj skupaj na cestah dosegamo hvale vredne in varne rezultate! Gremo še naprej.«
V Zavodu VOZIM z iniciativo Heroji furajo v pižamah že od leta 2017 zaneseno spodbujajo
mlade, naj spremenijo odnos do vožnje pod vplivom alkohola ter postanejo varni in odgovorni
vozniki. Letos iniciativa Heroji furajo v pižamah, ki poteka že 4. leto, v svoje središče
komunikacije postavlja dejstvo, da se je med leti 2015 in 2019 v skupini mladih voznikov med
18. in 24. letom zmanjšal delež smrti, ki so posledica prometnih nesreč povzročenih pod
vplivom alkohola. Teh je kar za 60 % manj, kar je Zavod VOZIM spodbudilo, da v iniciativo
vključijo predstavnike tistih, ki so za te rezultate zaslužni – mladi.
Svoje vrstnike, stare med 18. in 24. letom, bodo letos pohvalili znani mladi Slovenci, ki so z
vztrajnostjo in zagnanostjo uspeli in postali vzor tako svojim sovrstnikom kot tudi starejšim.
Letos sporočilo iniciative prenašajo Tim Gajser, svetovni prvak v motokrosu, Janja Garnbret,
trenutno najboljša športna plezalka na svetu, Blaž Janc, eden naših najboljših rokometašev,
Štefan Hadalin, uspešni alpski smučar, in pevka Gaja Prestor, ki je velika vzornica mladim po
vsej Sloveniji.
Sodelujoči mladi ambasadorji bodo s svojimi besedami mlade pohvalili za vse, kar so dosegli,
jim sporočili, da še niso na cilju in jih spodbudili, naj še naprej vozijo varno in odgovorno.
»Carsko! Dobro se držimo za volanom,« mlade spodbuja Janja Garnbret in dodaja, da se
»sama držim vseh cestnih pravil in sem varna udeleženka v cestnem prometu. Vsem mladim bi
želela sporočiti, da se ni zabavno usesti vinjen za volan, ker so lahko posledice hude.«
Štefan Hadalin, ki se je z veseljem odzval na povabilo k sodelovanju v projektu, pravi, da se je
kampanji Heroji furajo v pižamah pridružil, ker »se mi zdi, da je potrebno, da ljudi ozaveščamo
o tem, da alkohol in cesta ne gresta skupaj. Tudi sam se zelo poistovetim s tem in to zelo
podpiram. Mladim želim sporočiti, naj bodo odgovorni do sebe in do drugih in da naj ravnajo
tako, kot je prav - z ničelno toleranco do alkohola.«

Alkohol še vedno eden glavnih krivcev za smrtnost v prometnih nesrečah
A čeprav so mladi naredili tako velik napredek, je vožnja pod vplivom alkohola na slovenskih
cestah še vedno glavni krivec za kar za 1/3 vseh smrtnih žrtev. V letu 2019 je zaradi alkohola
na cesti 33 oseb izgubilo življenje, letos pa kljub vsem omejitvam ne bo veliko bolje. »A, kot
rečeno, so se mladi v zadnjih letih na področju odgovorne vožnje močno izboljšali, kar pa žal
pomeni, da najbolj problematično ciljno skupino, kar zadeva vožnjo pod vplivom alkohola,
sedaj predstavljajo posamezniki v starosti med 25. in 54. letom (starejši mladi in ljudje srednjih
let),« pravi Vesna Marinko iz Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje. Sicer tudi
v teh starostnih obdobjih številke skozi leta variirajo, a žal ni mogoče zaznati tako pozitivnega
trenda padanja teh nesreč kot pri mladih.
Zato poleg zgoraj omenjenih pohval mladim letošnja kampanja Heroji furajo v pižamah
dodeljuje tudi odgovornost. Sodelujoči mladih ambasadorji so zato mlade, ki so statistično
vzornejši vozniki, pozvali naj postanejo tudi zgled in vzor vsem ostalim skupinam voznikov in s
svojimi starši ter bližnjimi sklenejo dogovor, da bodo vedno vozili varno in odgovorno.
Tim Gajser, ki je iniciativo z veseljem podprl, pravi: »Moj odnos do alkohola je takšen, da ga
tudi sam ne uživam in ne podpiram za volanom. Če bi vinjen kolega skušal sesti za volan, mu
tega sigurno ne bi dovolil, vendar bi ga poskušal sam peljati domov, bi mu poklical taksi ali pa
nekoga, da bi ga peljal do doma.«
»Napredek mladih na področju vožnje pod vplivom alkohola dokazuje njihovo vse večjo
odgovornost zase in za njihove najbližje. Bravo mladi, samo tako naprej. Kar pa ne moremo
govoriti za vse ostale, zato je stanje zaradi alkohola na cestah še vedno zaskrbljujoče in bo za
pomemben večji premik naprej nujno potreben celostni pristop vseh odgovornih,« pravi David
Razboršek, direktor Zavoda VOZIM.

Mladi – generatorji idej in napredka
Kot so člani Zavoda VOZIM predstavili na današnjem spletnem dogodku, so mladi generatorji
idej, ki razmišljajo širše in želijo, da se stvari začnejo spreminjati na boljše: tako v glavah,
predvsem pa v obnašanju in ravnanju navzven – na naših cestah in v lokalnih okoljih. V kratkem
pogovoru je Zavod VOZIM skupaj z mladimi in strokovnjaki s področja ter predstavniki
Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno, s katerimi sodelujejo že od vsega
začetka, predstavil delček svojega dela, ki ga sicer opravljajo v lokalnih okoljih po vsej Sloveniji.
Na vseh 10. do sedaj izvedenih posvetih Heroji furajo v pižamah v lokalnem okolju, kjer so
dosegli skupaj 14.536 mladih, so si bili mladi enotni v razmišljanju, da je alkohol preveč
dostopen in družbeno preveč sprejemljiv. »Mladi razmišljamo tako, da bi morali spodbujati
nepitje alkohola, neke vrste obratni vrstniški pritisk,« je mnenja Matic Kramberger, dijak
Gimnazije Ptuj.

Zavod VOZIM skupaj z mladimi in partnerji zato predlaga 360° pristop in vključitev vseh
ključnih deležnikov za implementacijo v vsako lokalno okolje, a tudi širše. Predvsem pa:
- sprememba zakonodaje na področju vožnje pod vplivom alkohola z strožjimi in
doslednimi kazni za voznike z višjimi stopnjami alkohola,
- več nadzora nad prometom in nad vožnjo pod vplivom alkohola, predvsem ob vikendih
in ob večjih dogodkih,
- poostritev zakonodaje in nadzora na področju prodaje in dostopnosti alkohola
mladoletnim osebam,
- možnost organizacije javnih prevozov predvsem iz večjih dogodkov in tudi v
podeželskih občinah,
- več ozaveščanja o alkoholu ter vožnjah pod vplivom alkohola v šolskem okolju,
- naj bodo tudi starši vzor, predvsem pa pripravljeni na pogovor z mladimi o
problematiki, za katere predlagajo tudi delavnice za starše, da se s problematiko
spoznajo.
S tem se strinja tudi rokometaš Blaž Janc, ki pravi: »Verjamem, da se je v zadnjih letih
ozaveščenost ljudi povečala, vendar mislim vseeno, da imamo tu še veliko rezerv. Močno
obsojam vožnjo pod vplivom alkohola. Menim, da se vedno najde kakšna druga oziroma boljša
rešitev, kot pa da se moraš usesti vinjen za volan.«
Trdna podpora strateških partnerjev
Iniciative pa ne bi bilo brez ključnih partnerjev projekta, ki iniciativo Heroji furajo v pižamah
podpirajo že več let: Toyota Slovenija, zavarovalnica Generali in Luna \TBWA. Kensuke
Tsuchyja, predsednik Toyote, ki se je udeležil že prav vseh aktivnosti iniciative Heroji furajo v
pižamah (voženj, posveta ter delavnic za dijake in starše) dodaja, da so Heroji furajo v pižamah
»projekt, ki ga z vsem srcem podpiram in se z njim enostavno poistovetim. Naš cilj je nič
prometnih nesreč v svetu. Na poti do tega cilja pa je potrebno promovirati preventivne
aktivnosti, vse z namenom zmanjševanja števila prometnih nesreč pod vplivom alkohola.«
Tokratna akcija je poziv vsem, da se zgledujejo po mladih voznikih. Kot pravi Gaja Prestor,
pevka in vzornica: »Pravijo, da na mladih svet stoji. In zdi se mi zelo pomembno, da če imamo
glas, lahko uporabimo svoj glas v te namene, da so koristni. Naj bomo tokrat mi mladi v tem
primeru vzorniki našim staršem in starejšim kolegom, naj se zgledujejo po našem delovanju in
tako po svojih močeh kar največ prispevajo k zmanjšanju voženj pod vplivom alkohola. Bodite
odgovorni. Ne boste kul, če se boste želeli dokazovat svojim prijateljem. Odgovornost je kul.
Zato spoštujte sebe in spoštujte druge udeležence v prometu. Ker tako lahko naredimo svet
boljši.«
Današnji dogodek in kampanja ob že 4. sezoni Herojev, ki furajo v pižamah, je ponovno združila
različne deležnike. In kot zaključuje David Razboršek: »Mladi športniki in pevka nam
dokazujejo, kaj pomenijo jasni cilji, vztrajnost in odrekanje. Kot pravijo sami, pri njih ni prostora

za alkohol, sploh pa ne za alkohol na cesti. Znajo prevzeti odgovornost zase in za svoje
rezultate, kakor bi morali storiti tudi na zakonodajnem področju in alkohol na cesti ostreje
obsoditi.«
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Iniciativa Zavoda VOZIM, zavarovalnice Generali, Toyote Slovenija in agencije Luna \TBWA je mednarodno
nagrajen model, ki v lokalnem okolju povezuje vse ključne deležnike; mlade, starše, učitelje, odločevalce in
strokovnjake, da skupaj pridejo do konkretnih rešitev za preprečevanje voženj pod vplivom alkohola.
Do sedaj smo celosten pristop Heroji furajo v pižamah izvedli v:
-

10 občinah
Dosegli 14.536 mladih
Izvedli 700 prevozov
Dosegli 600+ objav v medijih

Celosten in učinkovit model Heroji furajo v pižamah, sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje in Javne
agencije RS za varnost prometa, je prepoznala tudi Evropska komisija in ga v 2018 nagradila z nagrado
»Excellence in Road Safety«, v 2019 pa mu dodelila še prestižno nagrado »Jacques Barrot Grand Prize« za
najboljši projekt v Evropi na področju prometne varnosti v zadnjih štirih letih.

Fotografije se nahajajo na povezavi WeTransfer: https://we.tl/t-ubVsjserla
Pripis k fotografijam:
Foto 1: Mladi na posvetu na Ptuju med iskanjem rešitev za zmanjšanje voženj pod vplivom alkohola
Foto 2: Mladi predstavljajo rešitve, ki so jih poiskali, lokalnim odločevalcem na Ptuju
Foto 3: Iz posveta v Sežani (fotografija je bila posneta pred epidemijo Covid-19)
Foto 4: 3D Simulator vožnje pod vplivom alkohola, ki ga mladi lahko preikusijo na delavnicah in posvetih
Foto 5: Brezplačne vožnje na in z zabav s Toyoto
Foto 6: Heroj Janez Hudej pred herojsko Toyoto na vožnjah

Priložen material na povezavi WeTransfer: https://we.tl/t-h5ARnjC3gL
Video 4. sezone Heroji furajo v pižamah
Fotografije z izjavami športnikov in pevke
Plakati 4. sezone Heroji furajo v pižamah A3

