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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
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Zgodovina Svetovnega dne 

Prvo organizirano obeleževanje spomina na žrtve prometnih nesreč je že leta 

1993 organizirala britanska nevladna organizacija Road Peace. Sledile so 

aktivnosti, podprte s strani FEVR (Evropskega združenja žrtev prometnih 

nesreč), ki so žrtvam posvetile Evropski dan spomina. Z idejo francoske 

nevladne organizacije Esperanza – prižiganjem lučk v spomin in sloganom 

»Spomni se in premisli«, pa je gibanje dobilo nov zagon in se razširilo po 

vsem svetu.

V letu 2005 so gibanje podprli tudi Združeni narodi, leta 2007 pa je 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) na podlagi Resolucije ZN 60/5

imenovala tretjo nedeljo v novembru za 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.

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 

• FIA Fundation

Nosilec in koordinator v Sloveniji je Zavod Varna pot skupaj s partnerji in podporniki:
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AVP Slovensko zavarovalno združenje

Ministrstvo za zdravje MO Ljubljana

Ministrstvo za infrastrukturo Policija 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport

ZRSS

Občinski SPV 

Verske skupnosti NVO: ZZŠAM, Karitas, Rdeči križ…

https://www.youtube.com/watch?v=DRJ0y72O2us
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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.



Letošnji slogan:

ŽIVLJENJE NI REZERVNI DEL

• Slogan se nanaša na 3. Steber globalnega “Decade of Action for Road Safety 2011 -

2020”: Varnejša vozila. 

• Se ujema s splošno temo 3. Svetovne ministrske konference o varnosti v cestnem 

prometu, ki bo februarja 2020 v Stockholmu – “Doseganje globalnih ciljev 2030.”



Letošnja sporočilnost 

ŽIVLJENJE NI REZERVNI DEL

Za dosego ciljev 3.6 in 11.2 ZN o trajnostnem razvoju (boljše zdravje in bolj 

trajnostno urbano okolje) moramo sprejeti resnično celostno vizijo in razumeti, da Vizija 

NIČ ni le  želeni cilj v smislu neposrednih posledic prometne nesreče s pomočjo lažjih in 

varnejših vozil, ki spoštujejo potnike in druge udeležence v cestnem prometu, hkrati pa 

vključujejo cilj ničelnih emisij (izpušni plini ter ostanki zavor in pnevmatik), spodbujanje 

drugih, mehkejših in aktivnejših prevoznih sredstev ter zmanjšanje potovanja na dolge 

razdalje. 

ČRNA PENTLJA (“BLACK RIBBON“) – simbol 

Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč  



V razmislek:

ŽIVLJENJE NI REZERVNI DEL

„Življenje ni rezervni del, še posebej izpostavlja vlogo in pomen Človeka, naših 

medsebojnih razmerij, življenjskih vrednot, za katere se moramo dnevno truditi in 

nikakor niso samoumevne ali lahko  zamenljive. 

Odgovornost in rešitev je velikokrat skrita v nas samih.“

Robert Štaba, podpredsednik FEVR 



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 2018 umrlo 25.100 tisoč ljudi (49 mrtvih na mio./prebivalcev), 

to je 21% manj v primerjavi z letom 2010 in 1% manj v primerjavi z letom 2017. (Vir: 

Evropska komisija).

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

- približno 135.000., približno 1.8 mio ljudi pa je poškodovanih (Vir: Evropska 

komisija).

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

BDP.

• Slovenske ceste so od leta 1991 do 2019 zahtevale 7.526 življenj, približno 289.714 

ljudi pa se je v prometnih nesrečah hudo telesno poškodovalo. (Vir: www.policija.si)

• 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).

https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://www.policija.si/
https://www.avp-rs.si/management-varnosti-cestnega-prometa/stanje-varnosti-cestnega-prometa/
http://nesrece.avp-rs.si/
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Načrtovane aktivnosti v Sloveniji

Četrtek, 14. november 2019 ob 11. uri

• Poklonitev žrtvam pri Osrednjem obeležju žrtvam prometnih nesreč na ljubljanskih 

Žalah 

Sobota, 16. november 2019

• Program in aktivnosti ob obeleževanju svetovnega dne v centru Ljubljane; od 10. ure 

dalje

• Osrednja obeležitev v Mestni hiši v Ljubljani; ob 17. uri

• Obeležitve po različnih krajih po Sloveniji – sporočite 

Nedelja, 18. november 2019

• Sveta maša v Ljubljanski stolnici Sv. Nikolaja ob 10.30.

Natečaj za šole in vrtce v sodelovanju (potek: oktober, november):

• Agencija za varnost prometa, ZRSŠ  in ZVP

pot pripravili natečaj Življenje in zdravje ni rezervni del, h kateremu vabimo 

vse učence osnovnih in srednjih šol, da sodelujejo s svojimi literarnimi ali 

likovnimi izdelki.



Poklonitev žrtvam pri Osrednjem obeležju žrtvam prometnih 

nesreč

Četrtek, 14. november 2019 ob 11. uri na Ljubljanskih Žalah

• Javna poklonitev žrtvam prometnih nesreč z vencem in prižigom sveč

Svetovni dan spomina 2019
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Slovesne obeležitve po različnih krajih po Sloveniji

• Aktivnosti se bodo tudi letos organizirano odvijale po različnih krajih in 

mestih v Sloveniji. 

• Želimo si, da se nam v spomin žrtvam prometnih nesreč pri tem pridruži čim                             

več posameznikov in organizacij, zato pozivamo različne organizacije po                         

občinah, da na kulturen in primeren način ter ob pripravi lastnega                          

programa obeležijo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih                                    

nesreč.
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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:

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

 Družabnih omrežij: Facebooka, Instagrama, Twitterja

 Sporočil za javnost, intervjujev, prispevkov v drugih medijih

 Promocijskih materialov: plakati dimenzij A4 in B2, spletni banner, video

Partnerjem projekta  in lokalnim organizatorjem obeležij pošljemo pdf verzijo plakatov 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).

http://www.worlddayofremembrance.org/
https://www.facebook.com/WorldDayofRemembrance/
https://twitter.com/WDRemembrance
https://www.instagram.com/wdor2019/
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
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20182017

Obiščite                        Zavoda varna pot 

https://youtu.be/ZpSvhcIByGc
https://youtu.be/zWSRdyHESMs
https://youtu.be/2YQuxuBW-VQ
https://youtu.be/pkaiFWNKvFc


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

Tanja Wondra, projektna vodja
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