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Število smrtnih žrtev od leta 1991 – 2017: 7.323 oseb
Število poškodovanih od leta 1991 – 2017: 282.138 oseb

Samo številke?
Za nas ne!

Statistika skriva nemi svet žrtev prometnih nesreč
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Statistika mrtvih v prometnih nesrečah: 2007 - 2017



Za številkami stojimo LJUDJE!



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

Zakaj si pomagamo in pomagamo drugim?



Aktivni smo v različnih programih 2007-2017

• Aktivni smo v programih Psihosocialne pomoči, Preventivno izobraževalnih programih, 
Strokovnih izobraževanjih in seminarjih, različnih dogodkih, Sodelovanju v Re NPVCP, 
zakonodajnih procesih…

• Nudili psihosocialno pomoč 1.985 osebam skozi program “Skupaj iz stiske”; 3.560 družin, 

• Organizirali različne dogodke: Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč (LJ, drugi kraji po 

Sloveniji), Čista nula, čista vest (LJ, NG, KR, KK), Evropska noč brez prometnih nesreč (LJ, KP, MB, CE, NM, KR), 
Dobrodelni koncert “Za varno pot”, Pozor, Visoke petke, Podari življenje. Vozi Varno, itd.

• Sodelovali na številnih prireditvah in drugih dogodkih po Sloveniji: Čarobni dan  (Volčji  Potok, 

Lipica…),Rap koncert proti alkoholu  »Poglej okoli sebe« (Domžale), KindyRoo (CE), Maturantska parada (LJ), Lunin 
festival (LJ, KP), Sončni dan (Lipica), Dan sonca (Rašica), Zapelji me varno (CE, NM, KR, KP), Dan brez avtomobila
(LJ, Kamnik, KK, Kobarid), Bazar Lupa, Otroški bazar (LJ), itd…

• Organizirali in sodelovali v nacionalnih akcijah, izobraževanjih in konferencah v Sloveniji in 
tujini: 0,0 Šofer (LJ, MB, CE), Simpozij o dejavnikih varnosti v cestnem prometu (CE), Posvet o varni                                    
mobilnosti (ZRSŠ), Predavanje o  alkoholni problematiki »Ali je 0,5 promila preveč?« 

(Medicinska fakulteta v Ljubljani), European Youth Forum For Road Safety (Bruselj), 

Globalna konferenca NGO (Washington), itd.



• WDoR 2007-2017

• 5x STOP je COOL

• Rdeča luč za starše 

• Čista nula, čista vest 

• Spomenik žrtvam PN

• Skozi lastno izkušnjo vračamo družbi in 

sebi vrednote, motiv življenja in 

sporočilnost Vizije nič

Smo del vsakdanjega življenja 





Verjamemo v izobraževanje od mladih nog naprej



Spomenik žrtvam prometnih nesreč



Naši mednarodni partnerji in prijatelji …



Pomoč in nasveti skozi zloženko in knjižice

• zloženka z informacijami o 

podpori, ki jo nudimo



Pomoč in nasveti skozi zloženko in knjižice

• 5 knjižic na temo žalovanja in posledic prometnih nesreč



Hvala za pozornost

info@varna-pot.si

05/ 995 50 22

FB: VarnaPot

www.varna-pot.si


