OSREDNJE OBELEŽJE
ŽRTVAM PROMETNIH NESREČ
V SLOVENIJI
Osnutek projekta

V želji, da bi povečali pomen varnosti v cestnem prometu in preprečili novo nepotrebno trpljenje,
smo po zgledu ostalih evropskih držav pripravili projekt osrednjega obeležja žrtvam prometnih
nesreč.
Za pomoč pri izvedbi projekta se obračamo na vsa družbeno odgovorna podjetja in posameznike.

1. NASTANEK PROJEKTA
Leta 2007 je Organizacija združenih narodov (OZN) in z njo Svetovna zdravstvena organizacija
(WHO) na podlagi Resolucije ZN 60/5 imenovala tretjo nedeljo v novembru za SVETOVNI DAN
SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ.
Z razvojem motorizacije in z njo mobilnosti so se v ospredje vse bolj postavile tudi temne plati
napredka naše civilizacije na tem področju. Strokovnjaki ocenjujejo, da na svetovnih cestah letno
umre približno 1.24 milijona udeležencev, dnevno to pomeni smrt najmanj 3.400 ljudi. Žal
narašča tudi število poškodovanih, letno okoli 20 do 50 milijonov ljudi, 5 milijonov jih za vedno
ostane invalidnih. Še bolj tragičen podatek je, da je 59% umrlih na cestah starih od 15 do 44 let!
Slovenija je bila v obdobju 2001 do 2007 ena izmed evropskih držav z najnižjim napredkom
stopnje varnosti v cestnem prometu. To so dejstva in posledice, ki smo jih še kako občutili
udeleženci v prometu, doživljale žrtve, spoznavali zaposleni v zdravstvu, policiji, tožilstvu,
sodstvu, zavarovalnicah, odvetniških pisarnah, cestnih in mrliških službah.
Slovenske ceste so od leta 1991 do 2013 zahtevale 6.775 življenj, telesno se je poškodovalo več
kot 248.380 oseb.
Za navedenimi nemimi številkami stojijo imena, priimki, tragične življenjske zgodbe
posameznikov in njihovih bližnjih, za vedno spremenjeni in neuresničeni življenjski načrti, cilji.
Prometna nesreča s svojimi tragičnimi in bolečimi posledicami ne izbira, pride nenadno, udari
silovito in v nas zareže s hudo, a trajajočo bolečino.
V trenutku smo izgubili vsi, posameznik, družina, bližnji, prijatelji, znanci, celotna družba.
Kot aktivni člani Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč FEVR, podpisniki zaveze ob
Desetletju akcij za večjo varnost v prometu 2011–2020, Evropske listine varnosti cestnega
prometa, Bruseljske deklaracije nevladnih organizacij in Evropske deklaracije mladih o varnosti v
prometu, smo kot del lastne aktivnosti v družbi ob nastanku novega slovenskega nacionalnega
programa varnosti na cestah in svetovnemu gibanju za večjo prometno varnost do leta 2020
podali pobudo za izgradnjo osrednjega slovenskega obeležja žrtvam prometnih nesreč.
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2. NAMEN PROJEKTA
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in
poškodovanih v prometnih nesrečah, skupaj z njihovimi družinami, prijatelji, sodelavci in vsemi, ki
so udeleženi v proces odpravljanja posledic prometnih nesreč. Obeležujejo ga številne države in
mesta v tretjem vikendu novembra. Žal samo to ni dovolj.
Po vzoru držav, ki so pri doseganju prometne varnosti pred Slovenijo želimo tudi pri nas z
osrednjim obeležjem žrtvam prometnih nesreč prvenstveno postaviti primeren skupen pietetni
odnos do ljudi, ki so izgubili življenja na prepleteni slovenski cestni infrastrukturi.
Tisočim žrtvam, njihovim bližnjim in povzročiteljem želimo na enem mestu postaviti točko
soočenja miru, spokoja, sočutja, spomina in opomina.
Z obeležitvijo želimo sporočiti:
-

Spomenik predstavlja spodbudo in poziv odgovornim v državi za izvajanje in uresničevanje
nacionalnih programov za večjo varnost na cestah,
Spomenik omogoča sistemsko in osrednje obeleževanje žrtev prometnih nesreč v
Sloveniji,
Spomenik je kraj, ki povezuje žrtve prometnih nesreč,
Spomenik je kraj, kjer povzročitelji najhujših prometnih nesreč lahko odložijo svoje breme,
Spomenik družbi sporoča, da so posledice prometnih nesreč nesprejemljive,
Spomenik naj spodbuja spomin in javni pogovor o žrtvah prometnih nesreč in s tem
ustvarja skupno preventivo na tem področju,
Spomenik sporoča, da je molčanje del kolektivnega zatiskanja oči pred resnico.

3. VSEBINSKA ZASNOVA
Pokopališče Žale je za slovensko kulturo izjemnega pomena. Zaradi svoje visoke kulturnozgodovinske in umetniške vrednosti je eno najlepših tudi med evropskimi pokopališči.
Na pokopališču so oblikovali številne nagrobnike najboljši slovenski umetniki in arhitekti, kot so
Lojze Dolinar, brata France in Tone Kralj, Ivan Vurnik, Tine Kos, brata Boris in Zdenko Kalin, Edvard
Ravnikar, Janez Boljka in drugi. Tudi Jože Plečnik je postavil vrsto nagrobnikov in grobnih edikul,
tako posameznikom kot redovnim skupnostim.
Dovolj razlogov za nastanek osrednjega slovenskega obeležja žrtev prometnih nesreč, ki ga je
izdelal in umestil priznani arhitekt prof. Marko Mušič.
Spomenik bo prostorsko umeščen na t.i. Mušičevih Žalah, vanj pa so vrezani verzi priznanega
slovenskega pesnika in akademika Nika Grafenauerja.
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Izdelava, umestitev in svečana otvoritev obeležja se načrtuje v času od oktobra do novembra
2013.
4. MEDNARODNA PRIMERJAVA
Nizozemska

Luksemburg

Velika Britanija

Madžarska
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5. POBUDNIK, PODPORNIKI in DONATORJI PROJEKTA
Pobudnik in organizator projekta je Zavod Varna pot (www.varna-pot.si), civilna, neprofitna,
humanitarna in nepolitična organizacija, ki jo sestavljamo žrtve prometnih nesreč, naši sorodniki,
strokovnjaki, člani in podporniki.
Skupaj z Mestno občino Ljubljana, Javnim podjetjem Žale d.o.o., Slovensko akademijo znanosti in
umetnosti, Ateljejem Marko Mušič d.o.o., Mineralom d.o.o. in Ateljejem S d.o.o. se je pobuda
začela udejanjati.
Podporniki in donatorji projekta so pravne ali fizične osebe, ki s konkretnim delom, vsebinami,
aktivnostmi ali finačno omogočijo uresničitev in dokončno izpeljavo projekta.
Podporniki projekta:
• Javno podjetje Žale d.o.o.
• Mestna občina Ljubljana
• Slovenska akademija znanosti in
umetnosti (SAZU)
• Akademik Marko Mušič (zasnova in
oblikovanje Obeležja)
• Akademik Niko Grafenauer (stihi)

• Atelje Marko Mušič d.o.o. (projektna
dokumentacija in projektantski nadzor pri
kamnoseški izvedbi in montaži)
• Mineral d.o.o., Podjetje za pridobivanje,
predelavo in montažo naravnega kamna
• Atelje S, podjetje za projektiranje in
inženiring, d.o.o.

Donatorji in sponzorji projekta:
•
•
•

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.)

6. FINANČNA KONSTRUKCIJA
Izvedba projekta je zelo zahtevna, zato potrebujemo pomoč in podporo vseh družbeno
odgovornih podjetij, ustanov in posameznikov.
Vsi avtorji in sodelujoči so se odpovedali honorarju, vendar so pomembne finančne postavke za
realizacijo projekta ostale še odprte.
Donacije lahko donator nakaže na TRR Zavoda Varna pot - UniCreditBank d.d. Ljubljana, št. SI56
2900 0005 5388 312 pod rubriko Spominsko obeležje.
Sredstva se bodo transparentno in javno zbirala in objavljala na spletni strani Zavoda Varna pot
www.varna-pot.si in bodo namenjena projektu »Osrednje obeležje žrtvam prometnih nesreč v
Sloveniji«. Donator se lahko na svojo željo javni objavi tudi odpove.
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7. MEDIJSKA PREDSTAVITEV PROJEKTA:
Projekt bo širše predstavljen javnosti z novinarsko konferenco in svečano otvoritvijo.
Medijska orodja:
- posebna priložnostna brošura;
- novinarska konferenca, svečana otvoritev, PR obvestila, intervjuji;
- celostna oblikovna zasnova projekta na spletni strani Zavoda Varna pot (www.varnapot.si), Javnega podjetja Žale d.o.o. in na spletnih straneh ostalih organizacij.

8. ZAKLJUČEK
Tragična prometna nesreča tistemu, ki je udeležen v njej in njegovim najbližjim za vedno
spremeni življenje. To je vez, ki nas žrtve prometnih nesreč, v najširšem pomenu besede,
povezuje po celotnem svetu.
Naša prizadevanja so in bodo zato še toliko bolj odkrita in plemenita ravno iz razloga naše izgube,
v želji, da se to ne ponovi tudi ostalim. S svojimi življenjskimi zgodbami želimo biti spomin in
opomin posameznikom in celotni družbi na poti k najvišjemu cilju – Viziji 0.
Pomagajte nam po svojih močem in zmožnostih pri realizaciji predstavljenega projekta. Za vso
razumevanje, podporo in pomoč se vam iskreno zahvaljujemo.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 05/99 55 022 (Robert Štaba ali Ana Končan)
ali na elektronskem naslovu info@varna-pot.si.
S spoštovanjem,

Robert Štaba, univ. dipl. inž.
Zavod Varna pot
Predsednik

Več o obeležju na www.varna-pot.si

stran [6]

