
Evropska listina o varnosti v cestnem prometu

(PODPISNIK)
Spodaj podpisani [ime, naslov], ki ga zastopa [ime in položaj podpisnika],
ki je pooblaščen, ima pristojnosti za odločanje, gospodarske ali družbene pristojnosti ali 
pooblastilo za zastopanje
in v tej funkciji nosi delež odgovornosti za varnost v cestnem prometu v Evropski uniji,

(PREAMBULA)
ker je trenutno število žrtev prometnih nesreč v Evropi nesprejemljivo in je treba v čim 
krajšem možnem času sprejeti kar se da učinkovite ukrepe za zmanjšanje tega števila,
ker se je z usklajenim ukrepanjem več pogodbenic, pristojnih v eni ali drugi funkciji, mogoče 
bolj približati želenim rezultatom,
v prepričanju, da so na voljo učinkoviti ukrepi za spodbujanje udeležencev v prometu k 
uporabi varnostnih predpisov in celo k sprejetju nadaljnjih ukrepov, na primer z namenom 
zmanjšati izpostavljenost uporabnikov nevarnostim nesreč; in v prepričanju, da bo obseg 
takšnih ukrepov toliko večji, če se jim bo zavezalo kritično število zainteresiranih strani,
strinjajoč se s ciljem zmanjšanja števila smrtnih žrtev na cestah vsaj za 50 % do leta 2010,
prepričan v občutek odgovornosti zadevnih posameznikov in organizacij,
zavedajoč se, da so stroški ukrepov za spodbujanje varnosti v cestnem prometu izredno nizki 
v primerjavi s človeškimi, družbenimi in gospodarskimi stroški nevarnih cest,

(CILJ)
SE ZAVEZUJEM, DA BOM PROAKTIVNO IZVAJAL UKREPE V OKVIRU SVOJIH ODGOVORNOSTI IN DEJAVNOSTI, DA SE  
POSPEŠI NAPREDEK NA PODROČJU VARNOSTI V CESTNEM PROMETU.

SE V OKVIRU SVOJIH ODGOVORNOSTI IN SPECIFIČNOSTI TER V SKLADU Z VSAJ ENIM OD NASLEDNJIH NAČEL ZLASTI  
ZAVEZUJEM:

(NAČELA)
1. Da bom sprejel ukrepe v okviru svojih odgovornosti z namenom prispevati k zgoraj 

omenjenemu cilju zmanjšanja števila smrtnih žrtev na cestah.

2. Da  bom  ukrepe  o  varnosti  v  cestnem  prometu  in  meritve  doseženih  varnostnih 
standardov vključil med svoje poglavitne cilje in glavna merila pri odločanju, zlasti v 
okviru  raziskovalnih  dejavnosti,  organizacije  in  naložb  ter  v  splošnejšem  okviru 
organizacije  poklicnih  dejavnosti  z  namenom  izdelati  pravi  načrt  za  varnost  v 
cestnem prometu.

3. Da  bom  s  pristojnimi  organi,  odgovornimi  za  varnost  v  cestnem  prometu,  delil 
tehnične in statistične podatke, ki omogočajo boljše razumevanje vzrokov za nesreče, 
poškodb,  ki  so  posledica  nesreč,  ter  učinkovitosti  preventivnih  in  paliativnih 
ukrepov.

4. Da  bom prispeval  k  preprečevanju  nesreč  v  cestnem prometu  s  pomočjo  visoko 
kakovostnih ukrepov na enem ali več od naslednjih področij:

• začetno in trajno usposabljanje ter obveščanje voznikov,

• oprema in ergonomija motornih vozil,



• infrastruktura,  načrtovana  za  zmanjšanje  nevarnosti  in  resnosti  nesreč  ter  za 
spodbujanje varne vožnje.

5. Da  bom razvijal  in  izvajal  tehnologije  za  zmanjšanje  posledic  nesreč  v  cestnem 
prometu.

6. Da  bom  prispeval  k  razvoju  sredstev  za  enoten,  trajen  in  ustrezen  nadzor  nad 
skladnostjo prometnih predpisov, ki ga bodo izvajale osebe, delujoče v mojem imenu 
ali v moji pristojnosti,  ter za kaznovanje morebitnih kršiteljev na enoten, hiter in 
sorazmeren način.

7. Da  bom  ustvaril  okolje,  ki  bo  spodbujalo  uvedbo  ukrepov  za  nepretrgano 
izobraževanje in rehabilitacijo najbolj ogroženih voznikov.

8. Da  si  bom,  kadar  bo  le  mogoče,  prizadeval  prispevati  k  boljšemu  razumevanju 
vzrokov,  okoliščin  in  posledic  nesreč,  da  bi  se  iz  njih  naučili,  kako  se  izogniti 
ponavljanju nesreč.

9. Da bom prispeval k zagotovitvi, da je učinkovita in visoko kakovostna medicinska, 
psihološka in pravna pomoč na voljo žrtvam prometnih nesreč.

10. Da bom v skladu z ustreznimi pravili o zaupnosti sprejel naknadne ocene ukrepov za 
izboljšanje varnosti v cestnem prometu, ki so jih opravili strokovnjaki, in po potrebi 
proučil navedene ukrepe. 

(DEJANSKA ZAVEZA)

Naslednji ukrep:

Da bom  namenoma  prevzel  pobudo  za  izvajanje  ukrepov,  ki  presegajo  veljavne  
zakonske zahteve, in sicer ……….. [izpolni podpisnik].

V/Na …,

(podpis)


