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Izvajalec projekta:  Evropsko združenje žrtve prometnih nesreč - FEVR 
 Svetovna zdravstvena organizacija - WHO  
 Zavod Varna pot 

  
Projekt so omogočili:  Direkcija RS za ceste – Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu 
 Ministrstvo za notranje zadeve – Policija  
 Ministrstvo za zdravje 
 Poslovni sistem Mercator, d.d. 

  
Medijski pokrovitelji:  Europlakat d.o.o. 

 Zavod Med.Over.Net 
  
V projektu sodelujejo:  Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) 

 Avto.net 
 Beli obroč Slovenije 
 Društvo Vita 
 Društvo SKAM 
 Gasilska zveza Slovenije 
 GR Inženiring d.o.o. 
 Inštitut za raziskave in razvoj Utrip 
 Mestna občina Ljubljana 
 Mestna občina Maribor 
 Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 Reševalna postaja Ljubljana 
 Rdeči križ Slovenije 
 RR Systems d.o.o. 
 Slovenska Karitas  
 Študentska organizacija Slovenije 
 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča 
 Zavod za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Korak 
 Zavod varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Naprej 
 Zavod varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Zarja 
 Zavod za Fair play in strpnost v športu (Sportikus) 
 Zveza Združenj Šoferjev in Avtomehanikov Slovenije 

(ZZŠAM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. UVOD 
 
V letu 2007 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) na podlagi Resolucije ZN 60/5 
imenovala tretjo nedeljo v novembru, za Svetovni dan spomina na žrtve prometnih 
nesreč.  
 
Vrsta nevladnih organizacij, ki združujejo žrtve prometnih nesreč, je takrat prvič po številnih 
državah sveta organizirala vrsto aktivnosti, ki so jih podprle tako vladne kot tudi nevladne 
organizacije. Tudi Zavod Varna pot se je pridružil aktivnostim in obeležil ta dan z aktivnostmi 
v Ljubljani in prižiganjem svečk po celi Sloveniji. 
 
Razlog za posvetitev tega dne žrtvam prometnih nesreč je ogromno letno število mrtvih in 
poškodovanih na cestah po svetu. Z razvojem motorizacije se namreč v ospredje vse bolj 
postavljajo tudi temne posledice napredka. Strokovnjaki tako ocenjujejo, da na svetovnih 
cestah letno umre približno 1.26 milijona udeležencev, dnevno to pomeni smrt najmanj 3450 
ljudi. Tudi število poškodovanih iz leta v leto narašča.  
 
Ocena Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je, da se letno v prometnih nesrečah 
poškoduje okoli 50. milijonov ljudi, pet milijonov pa jih za vedno ostane invalidnih. 
 
Statistični kazalci umrlih na naših cestah se izboljšujejo, zlasti če jih primerjamo z letom 
2007, vendar smo še daleč od zastavljenega cilja oz. vizije: NIČ mrtvih in NIČ hudo 
poškodovanih na slovenskih cestah. 
 
Kljub temu ne smemo pozabiti na žrtve prometnih nesreč in njihove bližnje, trajno 
poškodovane, katerim je prometna nesreča popolnoma spremenila življenje in druge, ki jih je 
prometna nesreča zaznamovala do konca življenja. 
 
Nanje se želimo, tako kot v drugih državah po svetu, spomniti tudi v letošnjem letu, z 
aktivnostmi ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč. 
 
 

2. NAMEN 
 
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je dan, ob katerem se spomnimo vseh 
umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah, skupaj z njihovimi družinami, prijatelji, 
sodelavci in vsemi, ki so udeleženi v proces odpravljanja posledic prometnih nesreč. 
 
Smrt ali poškodba v prometni nesreči je nenaden, silovit in travmatičen dogodek, ki ima 
dolgotrajen ali celo trajen vpliv na življenje celotne družine. Vsako leto se številu 
poškodovanih in trpečih zaradi izgube ljubljene osebe po vsem svetu, prišteje najmanj milijon 
novih trpečih zaradi posledic prometnih nesreč. 
 
Občutek žalosti in nemoči te ogromne skupine je še toliko večji, ker je veliko število žrtev 
mladih in ker bi veliko število prometnih nesreč lahko in morali preprečiti. Tudi odnos javnosti 
do smrti, poškodb in žrtev prometnih nesreč povečuje občutek nemoči, saj je le-ta velikokrat 
nezadosten, neprimeren, neprijazen in celo krut do izgube življenja ali izgube kvalitete 
življenja.  
 
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je tako odgovor na potrebo žrtev prometnih 
nesreč po javnemu priznanju njihovega trpljenja in izgube. 
 
 



 

Zakaj je Svetovni dan spomina pomemben? 
Ker: 
 

• s pridobljeno pozornostjo predstavlja spodbudo in poziv državi za izvajanje 
nacionalnih programov; 

• povezuje žrtve prometnih nesreč po vsem svetu; 
• družbi sporoča, da so posledice prometnih nesreč nesprejemljive; 
• pomanjkanje informacij o žrtvah prometnih nesreč ustvarja med ljudmi 

ravnodušnost; 
• s spominom in javnim pogovorom o žrtvah prometnih nesreč ustvarja skupno 

preventivo na tem področju; 
• je molčanje del kolektivnega zatiskanja oči pred resnico. 

 
 

3. ORGANIZATOR in KORDINATOR AKTIVNOSTI 
 
Zavod Varna pot je civilna, neprofitna, humanitarna, in nepolitična organizacija, katero 
sestavljamo žrtve prometnih nesreč ter naši sorodniki, strokovnjaki, člani in simpatizerji.  
S svojimi aktivnostmi in stališči nevladne organizacije želimo zavarovati slehernega 
udeleženca v cestnem prometu. S svojimi preventivnimi in izobraževalnimi programi, 
strokovnim vplivom na spremembo pozitivne zakonodaje, želimo ter se trudimo v 
slovenskem prostoru dvigniti družbeno in osebno odgovornost ter kulturo v cestnem 
prometu. 
V juniju 2008 se je Zavod Varna pot pridružil več kot tisočim ustanovam, podjetjem in 
institucijam v Evropski Uniji, ki so se zavezale, da bodo s svojim delovanjem in aktivnostmi 
skušali doprinesti k uresničitvi skupnega cilja: do leta 2010 zmanjšati število smrtnih žrtev 
zaradi prometnih nesreč za polovico. 
Prav tako pa smo od oktobra 2008 polnopravni član Evropskega združenja žrtev prometnih 
nesreč (FEVR). 

 
 

4. ČASOVNA DIMENZIJA PROJEKTA 
 
Kdaj: 
Aktivnosti v okviru projekta »Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč« se bodo 
odvijale tretji vikend v novembru – 14. in 15. novembra 2009. 
Določene aktivnosti se bodo odvijale tudi v tednu pred omenjenim vikendom. 
 
Kje: 
Aktivnosti se bodo odvijale po številnih mestih v Sloveniji: 
 
 Ljubljana (Prešernov trg) 
 Maribor (Slomškov trg) 
 Idrija (Mestni trg) 
 Izola (Sončno nabrežje (Lonka)) 
 Kočevje (Glavna ploščad) 
 Kranj (Slovenski trg) 
 Lendava (Glavna ulica) 
 Nova Gorica (Trg Edvarda Kardelja) 
 Novo mesto (Pred Rotovžem) 

 
ter drugih krajih in domovih po Sloveniji. 
 
 
 



 

Kdo: 
Zavod Varna pot je k sodelovanju povabil naslednje organizacije: 
 
 Svetovna zdravstvena organizacija - WHO 
 Zavod Varna pot 
 Direkcija RS za ceste – Svet za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu 
 Ministrstvo za notranje zadeve – Policija  
 Ministrstvo za zdravje 
 Poslovni sistem Mercator, d.d. 
 Europlakat d.o.o. 
 Zavod Med.Over.Net 
 Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) 
 Avto.net 
 Beli obroč Slovenije 
 Društvo Vita 
 Društvo SKAM 
 Gasilska zveza Slovenije 
 GR Inženiring d.o.o. 
 Inštitut za raziskave in razvoj Utrip 
 Mestna občina Ljubljana 
 Mestna občina Maribor 
 Občinski sveti za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu 

 Reševalna postaja Ljubljana 
 Rdeči križ Slovenije 
 RR Systems d.o.o. 
 Slovenska Karitas  
 Študentska organizacija Slovenije 
 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – 

Soča 
 Urad predsednika države 
 Varuhinja človekovih pravic 
 Zavod za varstvo in rehabilitacijo po 

poškodbi glave Korak 
 Zavod varstvo in rehabilitacijo po poškodbi 

glave Naprej 
 Zavod varstvo in rehabilitacijo po poškodbi 

glave Zarja 
 Zavod za Fair play in strpnost v športu 

(Sportikus) 
 Zveza Združenj Šoferjev in 

Avtomehanikov Slovenije (ZZŠAM) 
 
ter druge vladne in nevladne organizacije. 

 
 

5. AKTIVNOSTI 
 
Ob podpori Direkcije RS za ceste - Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
Ministrstva za zdravje in Policije, v sodelovanju z občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, društvi Zveze šoferjev in avtomehanikov Slovenije, društvi Avto-moto 
zveze Slovenije ter ostali vladnimi in nevladnimi organizacijami, nameravamo v soboto 
zvečer - 14. novembra 2009 ob 17.00 uri, s prižiganjem svečk in krajšim vzporednim 
programom obeležiti ta svetovni dan.  
 
 
Predlagane aktivnosti: 

 Preventivna akcija »Alkohol ubija – največkrat nedolžne« v Novi Gorici, ki jo v petek, 
6. novembra organizira SPV Nova Gorica. 

 
 Skupna novinarska konferenca, ki bo v ponedeljek, 9. novembra 
 Vse sodelujoče organizacije bomo pozvali, da razobesijo plakate na javna mesta. 

 
 Delavnice na Zavodih za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave (Zavod Zarja, 

Zavod Naprej, Zavod Korak), v katerih bodo uporabniki zavodov (žrtve prometnih 
nesreč) izdelovali pentlje kot simbol spoštovanja do žrtev prometnih nesreč ter 
njihovih svojcev.  

 
 Organiziranje javnih prireditev s krajšim programom in nagovorom različnih 

pomembnih ter odgovornih oseb slovenskega javnega, političnega, kulturnega in 
verskega življenja (sobota 14. november, z začetkom ob 17.00 uri) ter poziv k 
prižiganju svečk po slovenskih domovih. 

 



 

 Predsednika RS Dr. Danila Türka smo zaprosili za podporo projektu.  
 

 Poziv verskim voditeljem k nagovoru o strpnosti in spoštovanju pravil in udeležencev 
v cestnem prometu ter obeležitvi navedenega dne. 

 Poziv poslancem, diplomatom ter drugim političnim institucijam k prižiganju svečk v 
spomin na žrtve prometnih nesreč. 

 
 Medijski pozivi voznikom in ostalim udeležencem v prometu, naj bo Svetovni dan 

spomina na žrtve prometnih nesreč zaznamovan kot »Dan brez prometnih nesreč« 
(nedelja 15. november). 

 
 Policija lahko skladno z odločitvijo o obliki sodelovanja javno podpre aktivnosti in 

najavi tudi poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, spremlja stanje 
prometne varnosti in morebitno število prometnih nesreč s posledicami in vzroki 
sporoči naslednje jutro organizatorju in s tem javnosti. 

 
 

6. PROMOCIJSKA IN MEDIJSKA ORODJA 
 
Logotip: 

 
 
Medijska 
orodja: 

 

 Gigant 
plakati 

 
  



 

 Plakati 

 

 Zloženke  

 

 Pentlje kot simbol spoštovanja 
do žrtev prometnih nesreč in 
njihovih bližnjih 

 
 Sveče 
 Prireditveni prostori v večjih krajih 
 Medijsko pokritje posameznih prireditev 

 
 
Medijske aktivnosti: 

 novinarska konferenca pred začetkom projekta; 
 uporaba logotipov sodelujočih organizacij; 
 izjava za javnost po dogodku; 
 fotoreportaža objavljena na spletnih straneh Evropskega združenja žrtev prometnih 

nesreč (FEVR), World Day of Remembrance (http://www.wdor.org),  Zavoda Varna 
pot in ostalih sodelujočih organizacij in medijev. 

 
 

7. MEDNARODNE POVEZAVE 
 
Zavod Varna pot bo skupaj z drugimi nosilci v Sloveniji obveščal tudi koordinatorje celotnega 
projekta v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), Evropsko združenje žrtev prometnih 
nesreč (FEVR) ter Evropsko komisijo. 



 

8. ZAKLJUČEK 
  
Ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč želimo tudi v slovenskem prostoru 
opozoriti na bolečino, ki jo bližnjim, prijateljem, znancem in sodelavcem prizadene posledica 
prometne nesreče. Opozoriti želimo na številne poškodovane, ki zaradi posledic nesreče 
nikoli več ne bodo isti, kot so bili pred njo.  
 
S tovrstno vsebino želimo prispevati svoj delež k višji senzibilizaciji in odnosu do prometne 
varnosti, Viziji Nič, Resoluciji nacionalnega programa prometne varnosti RS do leta 2011 in 
Evropskemu akcijskemu načrtu varnosti na cestah do leta 2010. 
 
Uspeh te pobude je in bo odvisen od čim širše udeležbe, na koncu pa tako kot vedno od nas 
vseh. Podprite nas na tej poti in pokažite, da nismo sami ! 
 
 
Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 05/99 55 0 22 (Katja Blatnik) ali elektronskem 
naslovu info@varna-pot.si.  
 
S spoštovanjem, 
 

asist. mag. Klemen Grabljevec, dr. med. 
Predsednik strokovnega sveta 

         Robert Štaba, univ. dipl. inž. 
         Zavoda Varna pot  

         Predsednik  
 
 


