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Tretja nedelja v novembru je s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) 

 imenovana za Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč (World Day of 

Remembrance - WDOR). Letos smo ga obeležili 18. novembra 2018 pod sloganom  

Če bi ceste spregovorile. V Sloveniji smo Dan obeležili dvanajstič, z osrednjo prireditvi v 

Ljubljani, številne aktivnosti pa so potekale v mestih in krajih ter (izobraževalnih) institucijah 

po državi. Nosilec in koordinator aktivnosti v Sloveniji je Zavod Varna pot (ZVP).  

 

 

 

 

 

 

Globalni nosilci, partnerji in podporniki projekta:  

• Združeni narodi (ZN)  

• Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 

• Evropska komisija  

• Evropsko združenje žrtev prometnih nesreč (FEVR) 

• FIA Foundation 
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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; 

• je odgovor na potrebo žrtev prometnih nesreč po javnemu priznanju njihovega 

trpljenja in izgube. 

 

Namen obeležitve: 

• 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; 

• 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. 



Obeležitve na svetovni ravni  

Osrednja prireditev v Barceloni 

Letos je osrednja prireditev ob 25. obletnici WDOR potekala v Barceloni, Španija, v organizaciji 

FEVR in španske organizacije za pomoč žrtvam prometnih nesreč (P(A)T) . Na prireditvi so zbrane 

nagovorili Jeannot Mersch, predsednik FEVR, Jean Todt, posebni odposlanec za varnost v 

cestnem prometu pri ZN, predstavniki EU komisije in katalonskega parlamenta ter župan Barcelone.  

 

 

 

 

 

 

Konferenca na Malti 

18. in 19. novembra 2018 je na Malti potekala tradicionalna konferenca o varno mobilnosti, ki je izpostavila cilje in aktivnosti ob 

letošnjem Svetovnem dnevu žrtev prometnih nesreč. Dogodek so soorganizirali Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), 

Evropsko združenje žrtev prometnih nesreč (FEVR), organizacija Mladi za varnost v prometu (Youth for Road Safety – YOURS) 

in sklad Tara Malou Licari (Tara Malou Licari Fund). Na panelu o nujni večji slišanosti žrtev prometnih nesreč, ki ga je vodil 

Robert Štaba, je Kaja Kobal, ambasadorka ZVP in članica skupine mladih žrtev prometnih nesreč (FEVR Young) spregovorila o 

nesreči, ki ji je tragično vzela očeta. 
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Poslanice podpore ob Svetovnem dnevu so poslali: 

Jeannot Mersch, Jean Todt, Etienne Krug, direktor WHO, Brigitte Chaudhry, 

pobudnica WDoR, mag. Violeta Bulc, EU komisarka za promet, Rob McInerney, 

predsednik uprave iRAP, Antonio Avenoso, izvršni direktor ETSC, člani 

posvetovalnega sveta WDOR, Ferry Smith, predsedujoči programu EuroRAP. Na ZVP 

pa smo prejeli poslanico podpore mag. Dejana Židana, predsednika Državnega zbora. 

 

https://www.eurorap.org/


Obeležitve v Sloveniji 

 

Poklonitev žrtvam pri Osrednjem obeležju žrtvam prometnih nesreč 

Četrtek, 15. november 2018, ob 11. uri na Ljubljanskih Žalah 

Javna poklonitev žrtvam prometnih nesreč z vencem in prižigom sveč 

 

Dogodka so se udeležili: v.d. generalne direktorice Policije mag. Tatjana Bobnar z 

nagovorom, arhitekt in akademik Marko Marijan Mušič z nagovorom, predsednik 

Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, predsednik ZZŠAM Aleš Kocjančič  in 

uniformirani člani ZZŠAM, direktor JP Žale Robert Martinčič ter predsednik Zavoda 

Varna pot Robert Štaba. 

 

S strani verskih skupnosti so nas nagovorili: Ljubljanski nadškof metropolit msgr. 

Stanislav Zore, škof evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza Filo ter v imenu muftija dr. 

Nedžada Grabusa in Islamske skupnosti v Sloveniji - imam Senad Karišik. 

 

Policijski orkester je poskrbel za glasbeno spremljavo, ambasadorji  

Zavoda Varna pot Milena Marija Kepic, Roman Mavec in Kaja Kobal pa  

so k spomeniku položili cvetje in svečo. 

https://obelezjezrtvam.varna-pot.si/spomenik/
https://varna-pot.si/2018/11/15/obelezitev-ob-spomeniku-zrtvam-prometnih-nesrec-na-novih-zalah/
https://varna-pot.si/2018/11/15/obelezitev-ob-spomeniku-zrtvam-prometnih-nesrec-na-novih-zalah/




Obeležitev pred Mestno hišo v Ljubljani 

Sobota, 17. november 2018, od 10. do 17. ure 

 

 

• Postavitev „ceste življenja“ s pozitivnimi zgodbami na eni (zeleno) in 

tragičnim (črno) na drugi strani 

• Poimenska ponazoritev s kamenčki vseh 88 umrlih v prometnih nesrečah 

2018 

• Podpisi k zavezi Vizije nič 

• Predstavitev pomena, namena in cilja Svetovnega dne spomina  

• Predstavitev preventivnih aktivnosti Zavoda Varna pot 

• Predstavitev najnovejše pesniške zbirke ambasadorke ZVP Brede Marije 

Kovše Brezkončna zgodba 2 iz Opusa Obstoja. 

 

https://www.vizijanic.si/


 



Osrednja slovesna prireditev v Rdeči dvorani   

Mestne hiše v Ljubljani 

Sobota, 17. november 2018, ob 17. uri 

 

Prisotne so nagovorili oziroma sodelovali v programu:   

 

• Evropska komisarka za promet mag. Violeta Bulc 

• Častni govornik minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar 

• Državna sekretarka ministrstva za zdravje mag. Pia Vračko 

• Vesna Pekarović Džakulin, predsednica odbora za osnovno zdravstvo na 

Zdravniški zbornici Slovenije 

• Mag. Marta Novak z Zavoda RS za šolstvo, ravnatelj Srednje poklicne in 

strokovne šole Krško Jože Pavlovič ter profesorja Damijan Kraševec in 

Milan Casagrande z dijaki Dominikom, Tadejem in Nikom s Strokovnega 

izobraževalnega centra Ljubljana 

• Robert Štaba, predsednik ZVP in podpredsednik FEVR 

 

 

 

https://varna-pot.si/2018/11/18/ob-svetovnem-dnevu-spomina-na-zrtve-prometnih-nesrec-2018/


 

• Priznanje s strani Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč sta 

prejela Vanja in Miklavž Kržan, starša, ki sta pred 40. leti v prometni nesreči 

izgubila tri sinove. Ga. Kržan je s svojim pričevanjem nagovorila prisotne.  

 

• Zavod Varna pot je podelil priznanji Sekciji reševalcev v zdravstvu in 

Gasilski zvezi Slovenije za njihovo vsakodnevno požrtvovalno delo. 

 

• Na obeležitvi smo predstavili najnovejšo pesniško zbirko dolgoletne 

ambasadorke ZVP Brede Marije Kovše. Iz njene, že sedme knjige, 

Brezkončna zgodba 2 iz Opusa Obstoja je dve pesmi prebrala prof. Nataša 

Pirih Svetina.  

 

• Za glasbene vložke med prireditvijo je poskrbela skupina DreamOn, ki je 

izbor pesmi posvetila Niki Selan, sestri bobnarja zasedbe Jaka Selana, ki je 

preminula v prometni nesreči. 

 

Prireditve se je udeležilo nekaj več kot 100 oseb. 

 

 

http://www.dreamon.si/


 

 







 
Letošnja celostna podoba in sporočilnost  
(plakat, spletni oglas, video, logotip) 



 
Preostale aktivnosti v okviru Svetovnega dne 
 
 Sveta maša za žrtve prometnih nesreč: nedelja, 18. november 2018, ob  

10:30, v Ljubljanski stolnici Sv. Nikolaja.  
 

 Natečaj za šole in vrtce - potek: oktober, november 2018 

 Pobuda / poziv vrtcem in šolam, da sodelujejo v projektu s svojimi izdelki 

na tematiko letošnjega slogana Če bi ceste spregovorile  

 Strokovna komisija, Anja Žurga, programska vodja ZVP, mag. Marta 

Novak, Zavod RS za šolstvo, področna skupina za razredni pouk in 

Matjaž Leskovar, inšpektor iz Sektorja prometne policije 

 Skupno smo prejeli 134 del, v obliki likovnih del, pesmi oz. poezije in 

videov, s strani 25-ih šol oz. vrtcev 

 Avtorji najboljšega dela bodo deležni brezplačne preventivno-

izobraževalne delavnice oziroma predavanja s strani ZVP  
 

 

  

 

 



 Lokalne obeležitve - Svetovni dan je, poleg MO Ljubljana, obeležilo:  

 20 občin: Ptuj, Kobarid, Vrhnika, Beltinci, Krško, Brezovica pri Ljubljani, 

Kamnik, Postojna, Hrpelje-Kozina, Mislinja, Slovenske Konjice, Metlika, 

Škocjan na Dolenjskem, Ig, Polzela, Kamnik, Loška dolina, Novo mesto, 

Šmarje pri Jelšah, Cerknica ter 

 številne izobraževalne institucije po Sloveniji: OŠ Sveti Tomaž, OŠ Ormož, OŠ 

Šentjanž, OŠ Savsko naselje, Gimnazija in srednja šola Kočevje, Srednja 

zdravstvena šola Murska Sobota, Srednja poklicna in strokovna šole 

Krško, Strokovni izobraževalni center Ljubljana. 

 

 Na tradicionalni obeležitvi v Kulturni dvorani Gimnazije Ptuj je bil slavnostni govornik 

minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. V programu so 

sodelovali številni dijaki, svojo zgodbo pa je z zbranimi delil tudi mladi ambasador 

ZVP Dario Divković.  







Promocijska in medijska orodja 

 

• Spletna stran World Day of Remembrance.  

• Spletna stran Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR). 

• Spletna stran Zavoda Varna pot: zbiranje vseh novic, aktivnosti, lokalnih 

obeležitev in gradiv za prosto uporabo (plakat, video, spletni oglas).  

• Facebook  in druga socialna omrežja: objavili smo več kot 40 objav ter dosegli 

130.000 ogledov in več kot 500 všečkov. 

• 350 plakatov (dimenzije 50X70 cm) distribuiranih po vrtcih, OŠ, občinah ter 

policijskih postajah in ostalih distribucijskih mestih partnerjev po Sloveniji 

• Fotoreportaža, objavljena na spletnih straneh Zavoda Varna pot in ostalih 

sodelujočih organizacij in medijev. 

• Promocijski izdelki otrok in mladostnikov s sporočili v okviru natečaja. 

• Več kot 30 PR obvestil, izjav, reportaž in intervjujev. 

• Komunikacijska orodja podpornikov in partnerjev projekta.  

• Na medijskih orodjih smo objavili tudi logotipe sodelujočih in podpornih 

organizacij. 
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V imenu žrtev prometnih nesreč in njihovih svojcev  

se iskreno zahvaljujemo vsakomur,  

ki je kakorkoli sodeloval pri aktivnostih  

ob Svetovnem dnevu spomina  

na žrtve prometnih nesreč 2018. 

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo: 

Anja Žurga, programska vodja 

Tanja Wondra, projektna vodja 

 

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