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Prometna nesreča se je včeraj 
pripetila njim, danes nam 
in ne želimo si, 
da bi se jutri pripetila vam!

Marjana Kračun 

Svetovni dan spomina 
na žrtve prometnih nesreč 2009

Naše sporočilo



Leta 1995, pred 27 leti, se je v okviru članic Evropskega združenja žrtev prometnih
nesreč FEVR pričelo spontano gibanje na dan, posvečen spominu na žrtve prometnih
nesreč. Na pobudo nevladne organizacije RoadPeace (UK) se je gibanje v desetletnem
obdobju razširilo na mednarodno raven.

Države članice OZN so 26. oktobra 2005, ob podpori Svetovne zdravstvene
organizacije WHO in UNRSC, sprejele Resolucijo Generalne skupščine OZN 60/5. Z njo
so tudi uradno prepoznale gibanje kot „primerno priznanje žrtvam prometnih nesreč
in njihovim družinam“.

Tretja nedelja v novembru je bila tako imenovana kot Svetovni dan spomina na žrtve
prometnih nesreč. V letu 2011 je podporo aktivnostim podal tudi Evropski
parlament.

Na pobudo Zavoda Varna pot smo, skupaj z vladnimi in nevladnimi
organizacijami, Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč
leta 2007 prvič obeležili tudi v Sloveniji.

Zgodovina Svetovnega dne 

https://fevr.org/
https://www.roadpeace.org/
https://www.who.int/
https://www.who.int/roadsafety/en/
https://varna-pot.si/aktivnosti-2007/


Tretja nedelja v novembru je imenovana za Svetovni dan spomina na žrtve 
prometnih nesreč.

Globalni nosilci, partnerji in podporniki projekta: 

• Združeni narodi (ZN) 

• Evropsko združenje žrtev prometnih nesreč (FEVR)

• Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)

• Evropska komisija 

Nosilec in koordinator v Sloveniji je Zavod Varna pot skupaj s partnerji in 

podporniki:

Jean Todt – Posebni odposlanec ZN za 
varnost cestnega prometa

https://youtu.be/KDrg5LI1VIk
https://youtu.be/KDrg5LI1VIk
https://youtu.be/KDrg5LI1VIk


Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je dan:

• ob katerem se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah 

skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci;

• ko ljudje, ki so jih najhujše posledice prometnih nesreč zaznamovale, prejmejo 

javno priznanje njihovega trpljenja in izgube. 

Namen obeleževanja:
• s pridobljeno pozornostjo predstavljamo spodbudo in poziv državi k izvajanju 

nacionalnih programov;

• povezuje žrtve prometnih nesreč po vsem svetu;

• družbi sporoča, da so posledice prometnih nesreč nesprejemljive;

• ker 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;

• ker je molčanje del kolektivnega zatiskanja oči pred resnico.



Cilj je zagotoviti civilizacijski temelj ljudem, ki so jih najhujše posledice 

prometnih nesreč zaznamovale v smeri:

• spomina in opomina  na vse preminule in hudo ranjene na cestah;

• priznanja požrtvovalnih aktivnosti in akcij pri delu reševalnih služb;

• opozarjanja na splošno nezadosten pravni odziv in postopke;

• zagovarjanja  sistemske podpore in pravic žrtvam in njihovim bližnjim;

• spodbujanja ukrepov in aktivnosti, ki so učinkovita pri preprečevanju vzrokov in 

nastanka prometnih nesreč z najhujšimi posledicami;

• zaveze posameznikov in različnih nosilcev družbe pri udejanjanju Vizije NIČ.



SPOMINJAJMO SE, POMAGAJMO, UKREPAJMO!

Je slogan na ravni ZN in WHO, ki velja celotno desetletje (2020-2030) aktivnosti 
Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč. 

Letošnje leto bomo nagovarjali k pozitivnemu pogledu na življenje skozi prizmo 
DOSTOJANSTVA, PRAVICE, UPANJA, SPOŠTOVANJA, SPOMINA, REŠEVANJA 
ŽIVLJENJ, MEDSEBOJNE POMOČI, UKREPANJA in SOLIDARNOSTI.





Prometna varnost v svetu, EU in Sloveniji 

• Na svetovnih cestah letno umre približno 1.35 milijona udeležencev, dnevno 
najmanj 3.390 oseb. Poškoduje se okoli 50 milijonov ljudi, pet milijonov pa jih za 
vedno ostane invalidnih. Trenutno so prometne nesreče vodilni vzrok smrti otrok in 
mladostnikov, starih 5–29 let. (Vir: WHO).

• Na cestah v EU je leta 2021 umrlo 19.823 ljudi (v povprečju 45 mrtvih na 
mio./prebivalcev), to je 31% manj v primerjavi z letom 2011 in 5% več kot v letu 
2020. (Vir: ETSC).

• Ocenjuje se, da je bilo lani ob vsaki smrti na EU cestah 5 ljudi še huje poškodovanih 
- približno 100.000. 

• Družbeno gospodarski stroški EU so ocenjeni na 128 milijard € oziroma približno 
3% BDP.

• Slovenske ceste so od leta 1991 do 2022 zahtevale 7.822 življenj, približno 315.315 
ljudi pa se je v prometnih nesrečah hudo telesno poškodovalo. (Vir: Policija)

• Analizo stanja varnosti slovenskih cest podaja Javna agencija Republike Slovenije za 
varnost prometa (AVP).

• Lokacije, vzrok, čas in posledice prometnih nesreč na slovenskih cestah 
si lahko ogledate na zemljevidu prometnih nesreč (Vir: AVP).

• Tedenska statistika prometne varnosti za tekoče leto je dostopna na naši strani (Vir: 
Policija)

https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/
https://etsc.eu/16th-annual-road-safety-performance-index-pin-report/
http://www.policija.si/
https://www.avp-rs.si/management-varnosti-cestnega-prometa/stanje-varnosti-cestnega-prometa/
http://nesrece.avp-rs.si/
https://varna-pot.si/novice/?3787e89-category=statistika-prometne-varnosti


Načrtovane aktivnosti v Sloveniji

četrtek, 17. november 2022 ob 11. uri
• Poklonitev žrtvam pri Osrednjem obeležju žrtvam prometnih nesreč 

na ljubljanskih Žalah 

sobota, 19. november 2022 od 9. do 17. ure

• Aktivnosti ob osrednjem dogodku ob Svetovnem dnevu spomina na 

žrtve prometnih nesreč pred Mestno hišo v Ljubljani

sobota, 19. november 2022 ob 17. uri

• Osrednja svečana prireditev ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve 

prometnih nesreč v Rdeči dvorani Mestne hiše v Ljubljani

nedelja, 20. november 2022 ob 12.30 uri

• Osrednja maša v spomin žrtvam prometnih nesreč v stolnici Sv. 

Nikolaja v Ljubljani



Obeležitve v različnih krajih po Sloveniji

• Želimo si, da nas v spomin žrtvam prometnih nesreč pri obeležitvi tega dne 

podprete različne organizacije ali posamezniki po lokalnih skupnostih.  

• Predlog aktivnosti: povzetek in objava naših gradiv Svetovni dan spomina na žrtve 

PN 2022, video nagovor županov, predstavnikov različnih institucij, organizacij, 

oseb, ki so jih prometne nesreče zaznamovale, različna video sporočila, likovni 

natečaji, itd.

• → svoje aktivnosti nam sporočite na info@varna-pot.si, ker jih bomo objavili in 

delili tudi na naših kanalih

• Gradiva so dostopna na: www.varna-pot.si/aktivnosti-2022/

mailto:info@varna-pot.si
https://varna-pot.si/aktivnosti-2022/


Aktivnosti v vrtcih in šolah

Vzgojiteljem in učiteljem predlagamo, da z otroki, starosti primerno, v tednu od 14. do 
17. novembra kreativno ustvarjate (likovno, glasbeno, gledališko, literarno…)  na 
tematiko Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč. 

Nekaj iztočnic:
• Zakaj so pomembna pravila v cestnem prometu?
• Sem varen pešec, potnik, kolesar
• Vrednote, ki ustvarjajo varno udeležbo v prometu
• Kako lahko jaz vplivam na varnost cestnega prometa?
• Pesem Adija Smolarja Na cesti nikdar nisi sam
• Kaj bi sporočili prijatelju, ki je v prometni nesreči izgubil starše/brata/sestro…?
• Sporočilo staršem/starim staršem – Bodite vzor
• Ko bom velik, bom …

https://www.youtube.com/watch?v=q3cx6QnWJ-w


Obveščanje in promocija

Mednarodno:

• Spletna stran WDoR – World Day of Remembrance

• Družabna omrežja WDoR – World Day of Remembrance: Facebook, Twitter, Instagram

• Spletna stran Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR)

• Družabna omrežja Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR): Facebook, 
Twitter, Instagram

Slovenija:

✓ Spletni strani https://varna-pot.si in https://www.vizijanic.si/

✓ Družabna omrežja: Facebooka, Instagrama, Twitterja

✓ Sporočila za javnost, intervjuji, prispevki v drugih medijih

✓ Promocijski materiali: plakati dimenzij A4, spletni banner

Partnerjem projekta  in lokalnim organizatorjem obeležij pošljemo pdf verzijo plakata za 

lastno distribucijo in polepitev. Na uradni spletni strani ZVP  se zbirajo informacije 

o projektu (zgodovina, namen, ozadje), aktivnosti, promocijski materiali, lokalne

obeležitve, gradiva za lokalne organizatorje (plakat za obvestilo občanom).

https://worlddayofremembrance.org/
https://www.facebook.com/WDRemembrance/
https://twitter.com/WDRemembrance
https://www.instagram.com/wdor_foundation/
http://fevr.org/
https://www.facebook.com/fevr.org
https://twitter.com/FEVRorg
https://www.instagram.com/fevr.4ever/
https://varna-pot.si/
https://www.vizijanic.si/
https://www.facebook.com/VarnaPot/
https://www.instagram.com/zavodvarnapot/
https://twitter.com/varnapot
http://www.varna-pot.si/svetovni-dan/


ČRNA PENTLJA – simbol Svetovnega dne spomina (“BLACK RIBBON“)

Povezava do gradiv.

Logotip (SLO)

Plakat (SLO)

Gradiva

Video (SLO)

https://varna-pot.si/aktivnosti-2022/
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Obiščite                        Zavoda varna pot 
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Videogradiva

https://youtu.be/zWSRdyHESMs
https://youtu.be/2YQuxuBW-VQ
https://youtu.be/pkaiFWNKvFc
https://youtu.be/zWSRdyHESMs
https://youtu.be/2YQuxuBW-VQ
https://youtu.be/pkaiFWNKvFc
https://www.youtube.com/channel/UCE86m_DQx1NMxu350Nxj1mQ
https://youtu.be/P6PPaZIoI1c
https://youtu.be/P6PPaZIoI1c
https://youtu.be/MFkYEMEBM10
https://youtu.be/REOhboD2S_Q


Vprašajte, kontaktirajte, predlagajte, 

podprite nas … 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo:

e-naslov: info@varna-pot.si in tel.: 05/99 55 022

Kaja Kobal in Pia Golob, projektni vodji

mailto:info@varna-pot.si

