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KAJ JE 

CERTIFIKACIJSKA SHEMA 
VIZIJE NIČ?
→ Je integralni del programa Programa Živimo VIZIJO NIČ Slovenija.

→ Spodbuja posameznike in organizacije, da aktivno in sistematično  
 prispevajo k cilju VIZIJE NIČ, tako da:
 1. se izobražujejo na področju varne mobilnosti,
 2. uvajajo rešitve in dobre prakse varne mobilnosti v svoje delovanje,
 3. osveščajo druge in nudijo dober zgled delovanja,
 4. se povezujejo z ostalimi deležniki programa Živimo VIZIJO NIČ Slovenija.

Certifikat dejavni
Organizacija imenuje ambasadorja 
varne mobilnosti ter uvede 
dodatne stimulativne ukrepe 
za izbojšanje varne mobilnosti v 
organizaciji in zunaj nje.

Certifikat podporni
Organizacija uvede načrt aktivne varne 
mobilnosti, ki zajema preventivne 
ukrepe za varno mobilnost ter postopke 
in podporo ob morebitnem primeru 
hujše prometne nesreče; svojim 
zaposlenim omogoči usposabljanje iz 
vsebin varne mobilnosti. 

podporni

Certifikat

Z izkazano podporo uresničevanju ViZije Nič je in bo tudi v prihodnje navedena organizacija 
pripomogla k povišanju stopnje varne mobilnosti med lastnimi zaposlenimi, s čimer bo posredno 

vplivala na varnejšo mobilnost tudi širše.

Odbor Vizije Nič

podeljuje

Predsednik odbora  
ViZije Nič Slovenija

Red. prof. dr.  
Matija Svetina

Podpredsednica odbora  
ViZije Nič Slovenija

Vesna Pekarović Džakulin, 
dr. med.

dejavni

Certifikat

Z izkazano podporo uresničevanju ViZije Nič ter aktivnim udejstvovanjem je in bo tudi v prihodnje 
navedena organizacija pripomogla k povišanju stopnje varne mobilnosti med lastnimi zaposlenimi in v širši 

skupnosti, s čimer bo neposredno vplivala na povišanje stopnje varne mobilnosti na ravni celotne države. 
 S sodelovanjem z drugimi deležniki na področju varne mobilnosti je ustvarila konkretne podlage za 

krepitev osveščenosti mlajših generacij o pomembnosti zagotavljanja le-te. 

 

Odbor Vizije Nič

podeljuje

Predsednik odbora  
ViZije Nič Slovenija

Red. prof. dr.  
Matija Svetina

Podpredsednica odbora  
ViZije Nič Slovenija

Vesna Pekarović Džakulin, 
dr. med.

VRSTE CERTIFIKATOV
KAJ JE PROGRAM

ŽIVIMO VIZIJO NIČ SLOVENIJA?
→ Program Živimo VIZIJO NIČ Slovenija je del mednarodnega programa  
 “we live VISION ZERO” Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR),  
 ki sistemsko spodbuja članice FEVR, druge organizacije in posameznike k  
 skupnemu zmanjševanju najhujših posledic prometnih nesreč.

→ Temelji na več kot 30-letni tradiciji zagotavljanja varne mobilnosti.  
 VIZIJA NIČ se je rodila leta 1994 na Švedskem, tri leta kasneje pa jo je švedski  
 parlament umestil v svojo zakonodajo kot izhodišče za večjo varnost v cestnem  
 prometu.

→ Slovenski Državni zbor je VIZIJO NIČ sprejel 23. aprila 2013 z  
 Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za  
 obdobje 2013 do 2022.

→ Mednarodni program “we live VISION ZERO” izhaja neposredno iz smernic, ki  
 jih podaja ministrska Deklaracija o prometni varnosti iz Vallette, ki so jo  
 marca 2017 na Malti sprejeli in podpisali ministri za transport držav članic EU. 

→ Glavni cilj ZN, WHO in EU komisije v Desetletju za večjo varnost cest 2021-2030,  
 katere podpisnica je tudi R Slovenija, je zmanjšati najhujše posledice  
 prometnih nesreč do leta 2030 za 50% in doseči VIZIJO NIČ do leta 2050. 

NIČ SMRTNIH  
ŽRTEV in

NIČ HUDO 
POŠKODOVANIH 
OSEB zaradi 
prometnih 
nesreč v  
Sloveniji

https://www.vizijanic.si/
http://www.welivevisionzero.com/
https://fevr.org/
http://www.welivevisionzero.com/vision-zero
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO92
http://www.welivevisionzero.com/
https://euagenda.eu/publications/valletta-declaration-on-road-safety


KOMU JE NAMENJEN

CERTIFIKAT VIZIJE NIČ?

podporni

Certifikat

Z izkazano podporo uresničevanju ViZije Nič je in bo tudi v prihodnje navedena organizacija 
pripomogla k povišanju stopnje varne mobilnosti med lastnimi zaposlenimi, s čimer bo posredno 

vplivala na varnejšo mobilnost tudi širše.

Odbor Vizije Nič

podeljuje

Predsednik odbora  
ViZije Nič Slovenija

Red. prof. dr.  
Matija Svetina

Podpredsednica odbora  
ViZije Nič Slovenija

Vesna Pekarović Džakulin, 
dr. med.

IZOBRAŽEVALNIM 
ORGANIZACIJAM,
ki so ključne pri 
osveščanju in 
usposabljanju 
zaposlenih v 
izobraževanju ter 
celoviti vzgoji otrok 
in mladih za varno 
mobilnost in s tem pri 
soustvarjanju družbe 
varne mobilnosti. 

NEVLADNIM 
ORGANIZACIJAM,
ki se zavedajo lastne 
družbene odgovornosti 
na področju varne 
mobilnosti ter so 
pripravljene na 
povezovanje z ostalimi 
deležniki v lokalnem 
okolju. 

podporni

Certifikat

Z izkazano podporo uresničevanju ViZije Nič je in bo tudi v prihodnje navedena organizacija 
pripomogla k povišanju stopnje varne mobilnosti med lastnimi zaposlenimi, s čimer bo posredno 

vplivala na varnejšo mobilnost tudi širše.

Odbor Vizije Nič

podeljuje

Predsednik odbora  
ViZije Nič Slovenija

Red. prof. dr.  
Matija Svetina

Podpredsednica odbora  
ViZije Nič Slovenija

Vesna Pekarović Džakulin, 
dr. med.

podporni

Certifikat

Z izkazano podporo uresničevanju ViZije Nič je in bo tudi v prihodnje navedena organizacija 
pripomogla k povišanju stopnje varne mobilnosti med lastnimi zaposlenimi, s čimer bo posredno 

vplivala na varnejšo mobilnost tudi širše.
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podeljuje

Predsednik odbora  
ViZije Nič Slovenija

Red. prof. dr.  
Matija Svetina

Podpredsednica odbora  
ViZije Nič Slovenija

Vesna Pekarović Džakulin, 
dr. med.

podporni

Certifikat

Z izkazano podporo uresničevanju ViZije Nič je in bo tudi v prihodnje navedena organizacija 
pripomogla k povišanju stopnje varne mobilnosti med lastnimi zaposlenimi, s čimer bo posredno 

vplivala na varnejšo mobilnost tudi širše.

Odbor Vizije Nič

podeljuje
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ViZije Nič Slovenija

Red. prof. dr.  
Matija Svetina

Podpredsednica odbora  
ViZije Nič Slovenija

Vesna Pekarović Džakulin, 
dr. med.

podporni

Certifikat

Z izkazano podporo uresničevanju ViZije Nič je in bo tudi v prihodnje navedena organizacija 
pripomogla k povišanju stopnje varne mobilnosti med lastnimi zaposlenimi, s čimer bo posredno 

vplivala na varnejšo mobilnost tudi širše.

Odbor Vizije Nič

podeljuje

Predsednik odbora  
ViZije Nič Slovenija

Red. prof. dr.  
Matija Svetina

Podpredsednica odbora  
ViZije Nič Slovenija

Vesna Pekarović Džakulin, 
dr. med.

LOKALNIM 
SKUPNOSTIM,
ki želijo zaposlene 
opolnomočiti za 
ustvarjanje strategij, 
politik, zakonodaje in 
pravil varne mobilnosti 
ter svojim prebivalcem 
in obiskovalcem 
zagotavljati varno okolje 
in višjo kakovost bivanja 
v skupnosti. 

DRŽAVNIM 
INSTITUCIJAM
in organom, za 
opolnomočenje 
zaposlenih, ki ustvarjajo 
in nosijo odgovornost 
za oblikovanje in 
udejanjanje politik in 
ciljev varne mobilnosti 
na nacionalnem nivoju 
in zasledujejo cilj EU, ZN, 
WHO.

 

PODJETJEM,
ki jim je pomembna 
odgovornost in 
izobraževanje 
zaposlenih, skrb in 
aktivnosti promocije 
zdravja, ustvarjanje 
zdravega delovnega 
okolja, medsebojnih 
odnosov, pogojev, 
vrednot in odgovornosti 
zaposlenih do varne 
mobilnosti v in izven 
podjetja, prihranki 
podjetju ter podpora v 
širši skupnosti. 



NACIONALNI POSTOPEK

CERTIFICIRANJA

PRISTOPNICA

UVODNI 
SESTANEK

POSTOPEK 
CERTIFICIRANJA

Ukrepi:
POSTOPEK:

NAČRT, 
PREGLED, 
PREDLOGI, 
NADGRADNJA, 
UKREPI, 
AKTIVNOSTI 
ZA VARNEJŠO 
MOBILNOST 

USPOSABLJANJE 
ZAPOSLENIH

USKLADITEV 
NOTRANJIH 
AKTOV

POROČILO
ODBOR  

VIZIJE NIČ

podporni

Certifikat

Z izkazano podporo uresničevanju ViZije Nič je in bo tudi v prihodnje navedena organizacija 
pripomogla k povišanju stopnje varne mobilnosti med lastnimi zaposlenimi, s čimer bo posredno 

vplivala na varnejšo mobilnost tudi širše.

Odbor Vizije Nič

podeljuje

Predsednik odbora  
ViZije Nič Slovenija

Red. prof. dr.  
Matija Svetina

Podpredsednica odbora  
ViZije Nič Slovenija

Vesna Pekarović Džakulin, 
dr. med.

CERTIFIKAT 
PODPORNI



PODJETJA
Ena od odgovornosti podjetja je zagotovo poskrbeti za varnost in zdravje 
zaposlenih, ustrezne delovne pogoje in spodbudna medsebojna razmerja. 
Vlaganja v razvoj zaposlenega, delovne procese, človeške vire, upravljanje, 
pravila, vrednote in medosebne odnose predstavljajo predpogoj za kakovostno 
organizacijsko klimo ter uspešnost poslovanja. Vodstvo podjetja, ki prepozna 
lastne priložnosti in izzive pri investiranju v zgoraj navedena področja, kar velja 
tudi za umestitev vsebin VIZIJE NIČ, podjetju prinaša konkurenčne prednosti.

IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE
Izobraževanje otrok in mladostnikov o obnašanju v prometu je ključnega 
pomena za načrtovanje vizije človeku prijaznega življenjskega okolja. Kadar 
postane obnašanje, ki prispeva k varnejšemu prometu, v generaciji mladostnikov 
samoumevno, postane norma za naslednjo generacijo. Zato je aktivna, 
sistematična in konsistentna vzgoja otrok in mladostnikov za varno mobilnost 
na dolgi rok ključna za udejanjanje vizije človeku prijaznejšega prometa. 
Opolnomočenje vzgojno izobraževalnega kadra z vsebinami varne mobilnosti 
prinaša osebno rast samih zaposlenih, celovite in poglobljene medsebojne 
odnose med zaposlenimi in zavedanje pomena prenosa slednjih na otroke, 
mladostnike in starše.

PRISPEVEK ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA PODPORNI 
(v EUR brez DDV)

10 do 50 zaposlenih 1.100,00
51 do 250 zaposlenih                       2.140,00
251 zaposlenih                                  3.200,00

ZMANJŠANJE:

• bolniške odsotnosti 
• izgube storilnosti in  
 stresa zaposlenih 
• stroškov voznega parka
• stroškov goriva in  
 vzdrževanja vozil
• negativnih ravnanj  
 in neodgovornosti  
 zaposlenih

PRISPEVEK ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA PODPORNI 
(v EUR brez DDV)

Za šole in vrtce 800,00

KAJ PRIDOBIMO S CERTIFIKATOM VIZIJA NIČ?KAJ PRIDOBIMO S CERTIFIKATOM VIZIJA NIČ?

IZBOLJŠANJE:

• varnosti zaposlenih
• promocije zdravja in  
 zadovoljstva zaposlenih
• produktivnosti 
• rasti delovnih navad,  
 odgovornosti in odnosov
• pomena in vloge družbene  
 odgovornosti
• ugleda in prepoznavnosti 

→ Nudimo celovito strokovno podporo vodstvu s pravilnimi ukrepi  
 ter psihološko pomoč zaposlenim in njihovim bližnjim v primeru  
 posledic hujše prometne nesreče.   

IZBOLJŠANJE:

• varnosti zaposlenih
• promocije zdravja in zadovoljstva zaposlenih
• odgovornost in medsebojni odnosi zaposlenih
• opolnomočenje zaposlenih z vsebinami in pomenom varne mobilnosti
• podajanja vsebin in nasvetov otrokom in staršem
• pomena in vloge družbene odgovornosti
• ugleda in prepoznavnosti 

→ Nudimo celovito strokovno podporo vodstvu s pravilnimi ukrepi  
 ter psihološko pomoč zaposlenim in njihovim bližnjim v primeru  
 posledic hujše prometne nesreče.   



LOKALNE SKUPNOSTI
Soustvarjanje celovitega in sistemskega upravljanja varne mobilnosti v lokalnem 
okolju je odgovornost tako posameznikov kot tudi odgovornih, ki vodijo lokalno 
skupnost. Lokalna skupnost ima močan vpliv na politiko izboljšanja elementov 
varnosti na cestni infrastrukturi in celotnem prometnem omrežju. Hkrati močno 
prispeva na področju urejanja območij za ranljivejše udeležence v prometu, 
izobraževanju in programih za krepitev pravilnega ravnanja in obnašanja 
udeležencev v prometu, izboljšanja zdravstvene oskrbe ter rehabilitacije žrtev 
prometnih nesreč, ekologije in pri sistematični vzpostavitvi kazalnikov uspešnosti 
ter merjenju napredka na vsakem posameznem področju varne mobilnosti.

NEVLADNE  
ORGANIZACIJE
Preko razvejanih razmerij do lastnih zaposlenih, prostovoljcev, članov, 
uporabnikov, obiskovalcev, kot tudi na sploh z velikim vplivom na širšo družbo, 
nevladne organizacije lahko neposredno prispevamo k povečanju varnosti in 
zagotavljanju zdravja posameznikov. Tako zaveze ZN, WHO, Evropske komisije v 
Desetletju za večjo varnost na cestah  2021-2030 prenašamo z lista papirja v njeno 
življenjsko udejanjanje v lastnem okolju.

PRISPEVEK ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA PODPORNI 
(v EUR brez DDV)

Za NVO 800,00

KAJ PRIDOBIMO S CERTIFIKATOM VIZIJA NIČ?

IZBOLJŠANJE:

• varnosti
• zdravja
• zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov
• medsebojnih odnosov
• družbene odgovornosti
• sodelovanja na lokalni in mednarodni ravni
• ugleda in prepoznavnosti

IZBOLJŠANJE:

• varnosti
• zdravja
• kakovosti življenja v skupnosti
• infrastrukture
• družbene odgovornosti
• povezovanja z drugimi deležniki  
 na področju varne mobilnosti 

PRISPEVEK ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA PODPORNI 
(v EUR brez DDV)

Mestne občine 3.300,00
Srednje občine 2.140,00
Majhne občine 1.100,00

KAJ PRIDOBIMO S CERTIFIKATOM VIZIJA NIČ?

ZMANJŠANJE:

• števila prometnih nesreč
• stroškov za odpravljanje 
 posledic prometnih nesreč
• pojava črnih točk in odsekov

→ Nudimo celovito strokovno podporo vodstvu s pravilnimi ukrepi  
 ter psihološko pomoč zaposlenim in njihovim bližnjim v primeru  
 posledic hujše prometne nesreče.   

→ Nudimo celovito strokovno podporo vodstvu s pravilnimi ukrepi  
 ter psihološko pomoč zaposlenim in njihovim bližnjim v primeru  
 posledic hujše prometne nesreče.   



KATALOG 

UKREPOV
Katalog ukrepov VIZIJE NIČ vsebuje seznam in opis možnih praktičnih ukrepov, 
ki jih organizacija implementira v svoje delovanje in s tem izpolni pogoje za 
pridobitev posameznega certifikata VIZIJE NIČ. Zajemajo ukrepe gradnje 
medsebojnih odnosov, vrednot, povezovanja kot tudi ukrepe, s katerimi se 
preprečuje nastanek prometnih nesreč, kot ukrepe, preko katerih se zagotovi 
podpora in pomoč v primeru, da pride do posledic.DRŽAVNE INSTITUCIJE  

IN ORGANI
Republika Slovenija je podpisnica prve in druge zaveze ZN, WHO in EU komisije 
Desetletja za večjo varnost na cestah 2021 – 2030. Cilj zmanjšanja najhujših 
posledic prometnih nesreč do 2030 za 50% in 2050 uresničitev VIZIJE NIČ ostaja 
tudi cilj Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa v R Sloveniji 2013-
2022. Opolnomočenje vodilnih in zaposleni v državnih institucijah in organih 
je temelj za kvalitetno in strokovno oblikovanje politik sistema in upravljanja 
varne mobilnosti. Povezovanje deležnikov na najvišji ravni je ključnega pomena 
za napredek k zagotavljanju dviga kakovosti varnosti, življenja in kulture varne 
mobilnosti v državi.

PRISPEVEK ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA PODPORNI 
(v EUR brez DDV)

Za državne institucije 2.140,00

IZBOLJŠANJE:

• varnosti zaposlenih
• promocije zdravja in zadovoljstva zaposlenih
• kreativnih in sistemskih strategij in politik varne mobilnosti
• rasti delovnih navad, odgovornosti in odnosov
• pomena in vloge družbene odgovornosti
• ugleda in prepoznavnosti Področja izvajanja ukrepov

Obvezni ukrepi za pridobitev  
CERTIFIKATA PODPORNI

1. SKUPINSKA 
USPOSABLJANJA 
ZA ZAPOSLENE

2. NAČRT AKTIVNE 
VARNE MOBILNOSTI V 
ORGANIZACIJI

3. USKLADITEV 
NOTRANJIH AKTOV

• Analiza sodelovanja v prometu za zaposlene. 
• Napotki za pravilno, odgovorno in varno  
 ravnanje zaposlenih v prometu.
• Protokoli v primeru prometne nesreče.
• Dodatni ukrepi za zagotavljanje varne mobilnosti.

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVJA IN 
VARNOSTI
Psiho-socialna pomoč za zaposlene žrtve 
prometnih nesreč.
Dodatne možnosti za zaposlene, 
udeležene v prometni nesreči.

Delavnice kot 
promocija zdravja 

na delovnem mestu 
– zakon o varnosti in 

zdravja pri delu.

Delavnice s področja varne 
mobilnosti za otroke, 
mladostnike, odrasle, zaposlene.

POVEZOVANJE IN 
SODELOVANJE Z DRUGIMI 
DELEŽNIKI
Donacija izbrani šoli ali vrtcu za 
pristop k certifikacijski shemi 
VIZIJE NIČ.

RAZVOJ KADROV IN MOBILNOST
Osvežitveni tečaji za zaposlene.
Spodbujanje alternativnih oblik 

prevozov.
Letno usposabljanje s  

področja varne mobilnosti.

Izobraževanja za zaposlene, ki 
upravljajo s službenimi vozili.

UPRAVLJANJE Z VOZNIM PARKOM
Zavarovana in vzdrževana  

službena vozila.
Vozila z naprendimi sistemi ITS.

→ Nudimo celovito strokovno podporo vodstvu s pravilnimi ukrepi  
 ter psihološko pomoč zaposlenim in njihovim bližnjim v primeru  
 posledic hujše prometne nesreče.   



Zavod Varna pot je nevladna organizacija, ki že od leta 2007 v svojem osnovnem 
poslanstvu združuje posameznike, ki so jih posledice prometnih nesreč 
najhuje prizadele. Skupaj s somišljeniki in strokovnjaki, z različnimi oblikami dela, 
kjer je najpomembnejši preventivno-izobraževalni sklop združujemo aktivnosti 
za zmanjševanje števila umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah. Z letom 
2017 smo tudi nosilec in promotor programa FEVR Živimo VIZIJO NIČ, ter s tem 
še bolj zavezani k doseganju ciljev - 50% zmanjšanju najhujših posledic do 2030 in 
uresničitvi VIZIJE NIČ do 2050.

Delujemo na treh področjih dela in poslanstva: 
psihosocialna pomoč osebam, ki so jih 
prometne nesreče zaznamovale, izvajanje 
preventivno-izobraževalnih delavnic in 
različnih prireditev za otroke, mladostnike 
in odrasle, ki kreirajo varno življenje in varno 
mobilnost ter zagovorništvo.

Smo polnopravni člani Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR), 
podpisniki Zaveze ob Desetletju akcij za večjo varnost v prometu 2011–2020, 
Evropske listine varnosti cestnega prometa, Bruseljske deklaracije nevladnih 
organizacij in Evropske deklaracije mladih o varnosti v prometu, UN Global 
Alliance of NGOs for Road safety. Naše aktivnosti so uvrščene v Resolucijo 
Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa RS 2013-2022 in v 
Katalog programov obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti za 
srednješolce Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

O ZAVODU 

VARNA POT

KONTAKT:
Program Živimo VIZIJO NIČ SLOVENIJA
Zavod Varna pot
Linhartova cesta 51
1000 Ljubljana

+ 386 5 995 50 22
info@vizijanic.si
vizijanic.si

mailto:info@vizijanic.si
http://vizijanic.si


PODPORNIKI
Zavezo o podpori aktivnostim VIZIJE NIČ, Desetletju za večjo prometno varnost na cestah 2011-2020 
ter zmanjševanju števila smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih za 50 % so ob Svetovnem dnevu 
spomina na žrtve prometnih nesreč, 18.11.2017, v Ljubljani slovesno podpisali:

POLICIJA

RE
PU

BLIKA SLOVENIJA


