UVOD
Prometna varnost je in vedno bolj postaja vrednota današnjega mobilnega življenja. Številne
žrtve in poškodovani predstavljajo previsok davek za družbo, družino in posameznika.
Prepletenost ceste, vozila in voznika zahteva od vseh udeleženih kar najvišji standard prometne
varnosti. Od družbe in sistema lahko in moramo pri akovati primerno infrastrukturo, regulativo in
standardizacijo na nivoju cest, vozil in izobraževalnih programov za voznike ter druge
udeležence v cestnem prometu. Kvaliteto našega življenja nedvomno merimo tudi z vrednotami,
ki se vsakodnevno izražajo na naših cestah. Šport, še posebej njegova sr ika - Fair play, pa v
jedru nosi sporo ilo, ki ga v simbiozi in prepletanju z našimi vsakodnevnimi aktivnostmi v
cestnem prometu prenašamo kot zlato nit vrednot. Vse za ve jo varnost nas samih in ostalih
udeležencev v prometu. Slovenske vrhunske športnike in inštruktorje varne vožnje pri tem vodi
skupni imenovalec. Za doseganje cilja je potreben pozitiven pristop, motiv, trening in
odgovornost. S projektom želimo na eni strani spodbuditi še druge športnike in njihove trenerje,
športne funkcionarje ter sponzorje vozil, za preskok k višjemu standardu prometne varnosti; s
tem pa k zavedanju pomembnosti obvladovanja veš in vožnje, primernega ravnanja v prometu
in prenosu športnega duha na slovenske ceste, na drugi strani pa vložek varnostne komponente
v športnika samega, ki lahko postane vzor tudi ostalim udeležencem v prometu.
NAMEN
Skupaj s slovenskimi vrhunskimi športnicami, športniki ter inštruktorji varne vožnje AMZS do
ve je varnosti in odgovornosti na naših cestah.
TEMELJNA NA ELA SODELOVANJA

ROJSTVO PROJEKTA
Idejo je v osnovi oblikoval dr. Stanislav Pinter, namestnik ambasadorja za šport, strpnost in fair
play R Slovenije. Že leta 2002 je predlagal, da bi se podro je STRPNOSTI IN FAIR PLAYA v
športu lahko u inkovito preneslo tudi v vsakdanjik slovenskega cestnega prometa. Razmišljanje
je nato soo il z Robertom Štaba, sekretarjem komisije za vzgojo in varnost AMZS. Nastala je
zamisel, da bi s primerno vsebinsko in medijsko aktivnostjo, v kateri glavno vlogo nosijo
slovenski vrhunski športniki, športnice in njihovi trenerji (v sodelovanju s slovensko krovno
športno organizacijo OKS-ZŠZ) na eni strani ter izkušeni inštruktorji varne vožnje AMZS in
posamezni strokovnjaki s podro ja prometne varnosti na drugi strani, operacionalizirali lasten in
družbeno širši prispevek za sistemski dvig ter višnjo stopnjo ŠPORTNE in PROMETNE
KULTURE v Sloveniji. Vse aktivnosti pa ne dosežejo želenega, e njihovega osnovnega
sporo ila in namena ne posredujemo širši javnosti. Ta pomembna naloga nosi enakovredno
komponento, zaradi esar je sodelovanje ekipe sedme sile in njenega poro anja po formuli Fair
Playa tudi del projekta.
Sodelovanje v projektu se bo v razvoju razširilo tudi na druge organizacije civilne družbe, ki se
ukvarjajo s preventivno dejavnostjo v cestnem prometu, pristojne vladne organizacije ter
družbeno odgovorna podjetja, zlasti uvoznike, predstavnike oziroma prodajalce vozil.
Na temeljno vprašanje: »Kako bi lahko športniki, kot udeleženci prometa, s svojim dobrim
zgledom spodbudili k ve ji sr nosti, odgovornosti in strpnosti zlasti tiste, ki so jim s svojim
športnim na inom življenja vzorniki ali vsaj zaželene osebe v slovenski družbi?«
je odgovor: »S FORMULO ZMAGOVALCEV!«
ASOVNA DIMENZIJA PROJEKTA
Kdaj?
Izbrani dan v zadnjem tednu meseca septembra in aprila teko ega leta.
Letos je to torek, 29. septembra 2009, ob 10. uri
Kje?
1. del (športno-razvedrilna vsebina) v BTC v Ljubljani (Atlantis-vodno mesto)
2. del (prometno-varnostna vsebina) v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
Kdo?
• Ekipa slovenskih vrhunskih športnic in športnikov z njihovimi trenerji oz. partnerji
• Ekipa inštruktorjev varne vožnje pri AMZS in nosilcev preventivne dejavnosti AMZS
• Ekipa predstavnikov tiskanih in elektronskih medijev s podro ij športa, prometa
(avtomobilizma in motociklizma), kronike, vzgoje in izobraževanja...

Kako?
V dopoldanskem športno-razvedrilnem delu se bodo udeleženci seznanili med seboj in se
pomerili v treh izbranih igrah, kjer prevladujejo temeljne gibalne sposobnosti (hitrost, mo ,
koordinacija, ravnotežje in preciznost). Športniki bodo ob tem prisotne opozorili na pomen
temeljitega in sistemati nega ogrevanja, kot preventive pred športnimi poškodbami ter na
spoštovanje pravil in odgovornosti v igri.
Po kon anem 1. delu (trajanje najve 2 uri), se bodo udeleženci odpeljali do Centra varne vožnje
AMZS na Vranskem. Tam bodo inštruktorji varne vožnje predstavili elemente varne, defenzivne
in eko vožnje. Vrhunski športniki ter njihovi spremljevalci se bodo nato preizkusili v potrebnih
veš inah prakti nega dela. Enako velja tudi za novinarje.
Dogodek se bo kon al s podpisom izjave športnikov, izro itvijo nalepke za vozilo športnika ter
oblikovanjem sporo ila za javnost. (podpis apela k ve ji prometni varnosti).

PROMOCIJSKA IN MEDIJSKA ORODJA
logotip projekta
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Medijske aktivnosti:
o novinarska konferenca pred za etkom projekta
o izjava za javnost po dogodku
o fotoreportaža objavljena na spletnih straneh sodelujo ih organizacij in medijev

Nosilci dogajanja so:
•
•
•
•
•
•
•
•

Komisija športnikov pri OKS-ZŠZ / z ekipo vrhunskih športnikov in trenerjev
Komisija za vzgojo in varnost AMZS ter inštruktorji varne vožnje AMZS
Predstavniki medijev / z ekipo nastopajo ih v športno-razvedrilnem delu
BTC – Atlantis vodno mesto / gostitelj športno-razvedrilnega dela
Center varne vožnje AMZS / z ekipo inštruktorjev & gostitelj prometno-varnost. dela
Zavod za strpnost in fair play v športu / izvedba športno-razvedrilnih vsebin
dr. Stanislav Pinter – pobudnik projekta & odgovoren za vsebine športnega dela
Robert Štaba – sopobudnik projekta & odgovoren za prometno-varnostni del
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