
 

 

Občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 

Datum: 9.11.2020 

 

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč 2020  

Vabilo k sodelovanju  

 

Tradicionalno, štirinajsto leto zapored, tretjo nedeljo v novembru (15.11.2020), obeležujemo 

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, pod sloganom  

SPOMINJAJMO se preminulih, POMAGAJMO preživelim in UKREPAJMO za boljšo 

zdravstveno oskrbo ponesrečencev. 

Gre za dan, ko se pod pokroviteljstvom Združenih narodov, WHO in FEVR (Evropskega združenja 

žrtev prometnih nesreč),  po svetu spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah 

skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. Na slovenskih cestah je  od leta 1991 do 

2019 izgubilo življenje  7.628 oseb, 303.238  pa se jih je telesno poškodovalo. 

Zaradi predlaganih ukrepov Vlade RS za zajezitev širjenja okužb z SARS-CoV-2, v letošnjem letu 

NE ORGANIZIRAMO osrednjih prireditev na ljubljanskih Žalah in številnih krajih po Sloveniji.   

Tako bomo, skupaj s partnerskimi državnimi in nevladnimi organizacijami  ob koordinaciji Zavoda 

Varna pot vsebino, gradiva, sporočilnost, namen in kampanjo na socialnih omrežjih sproti 

objavljali in dopolnjevali  na naši spletni strani in socialnih omrežjih.  

 

Vaša podpora in prispevek nam veliko pomeni, zato vas naprošamo, da v svojih občinah in 

okoljih obvestite različne organizacije, društva, vrtce, šole, zdravstvene domove itd. o 

obeleževanju Svetovnega dne ter gradiva uporabite in objavite na svojih družbenih omrežjih. 

 
Namesto tradicionalnih obeležitev in nagovorov v vaši sredini, vas naprošamo za krajši VIDEO ali 
PISNI nagovor župana, vas ali drugih, ki ga bomo objavili kot cenjeni prispevek in podporo ob 
Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč na naši spletni strani. 

Kot v preteklih letih pa vas naprošamo, da nam na elektronski naslov info@varna-pot.si poročate o 
vaših aktivnosti, saj bomo seznam krajev, organizacij in aktivnosti objavljali na naši spletni strani. 
   

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 05/99 55 022 ali elektronski pošti 

info@varna-pot.si (Kaja Kobal, projektna vodja). 

Za vaše sodelovanje se vnaprej najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo, 

S spoštovanjem, 

Robert Štaba, 

                                                                                                                                      Predsednik 
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