
Evropska listina o varnosti v cestnem prometu - 
Nagrade za odličnost na področju varnosti v 
cestnem prometu 2023

Smernice za predložitev

Evropska listina o varnosti v cestnem prometu je največja platforma civilne 
družbe za varnost v cestnem prometu. Pod vodstvom Evropske komisije se je 
listini pridružilo več kot 3 500 javnih in zasebnih subjektov. Člani skupaj tvorijo 
skupnost, v kateri lahko delijo svoje strokovno znanje in dobre prakse na 
področju varnosti v cestnem prometu ter se drug od drugega navdihujejo in 
učijo.

Da bi naše člane nagradila za to zavezo in pobudam zagotovila največje 
mednarodno priznanje, Evropska komisija organizira podelitev nagrad za odličnost 
na področju varnosti v cestnem prometu. Zmagovalce bo na podlagi spodaj opisanih 
meril izbrala žirija strokovnjakov za varnost v cestnem prometu in Evropska 
komisija. Zmagovalne pobude bodo razglašene na letni podelitvi nagrad v Bruslju v 
četrtek, 19. oktobra 2023.

Pobude, ki se lahko prijavijo za nagrade, so lahko ukrepi, projekti, strategije, 
kampanje, metode ali pristopi, katerih rezultati so že vidni in merljivi ter so dokazali, 
da so uspešno prispevali k reševanju problema varnosti v cestnem prometu. Pobudo 
lahko predložijo vse vrste subjektov, ki so člani listine.

Glavna merila za ocenjevanje prijav so:

• Učinek in obseg: Kakšni so rezultati in pričakovani učinek pobude?
• Inovativnost in izvirnost: Kako izvirna in inovativna je pobuda?
• Prepoznavnost in razširjanje: Kako široko je bila pobuda promovirana in 

razširjena?
• Stalnost in možnost rasti: Ali obstaja načrt za nadaljevanje dejavnosti v 

prihodnjih letih?

Kategorije za nagrade se vsako leto razlikujejo, da bi vključili čim več pobud. Za 
leto 2023 so kategorije naslednje:

• Najboljša uporaba podatkov za spodbujanje varnosti v cestnem prometu
• Najboljši projekt na področju varnosti v cestnem prometu za udeležence v 

prometu z omejeno mobilnostjo
• Najboljši projekt za spodbujanje sposobnosti za vožnjo
• Najboljši projekt v podporo varnosti v cestnem prometu v sektorju e-

trgovine
• Nagrada za varnost v mestnih cestah (za občine, mesta in regionalne 

oblasti)



Nagrade

Zmagovalci nagrad bodo razglašeni na podelitvi nagrad v Bruslju in bodo nagrajeni z 
osebnim pokalom. Poleg te nagrade bodo prejeli tudi digitalno značko zmagovalca 
in film, ki ga bodo lahko uporabili za lastne komunikacijske namene. Zmagovalce 
bomo izpostavili na spletni strani Evropske listine o varnosti v cestnem prometu in 
na naših kanalih družbenih medijev.

Praktične informacije

• Nagrade so dostopne samo članom. Če še niste član, se registrirajte tukaj, 
da boste lahko ustvarili prijavo.

• Registrirani člani se morajo prijaviti v svoj račun Charter in nato izbrati
"Dodaj novo prijavo nagrade" v razdelku "Moj račun".

• Do vloge za nagrado lahko dostopate tudi neposredno tukaj - pred klikom na 
to povezavo morate biti prijavljeni v svoj račun Charter.

• Do nagrade so upravičene samo vloge držav članic EU, držav članic EFTA 
(Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica) ali držav pristopnic (Albanija, 
Republika Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija). Prijave, ki ne 
prihajajo iz ene od teh držav, so še vedno lahko objavljene na spletni 
strani listine kot dragocen navdih za druge, vendar se ne bodo upoštevale 
pri podelitvi nagrade. Če želite predložiti dobro prakso, kliknite tukaj - - 
preden kliknete to povezavo, morate biti prijavljeni v svoj račun listine.

• Prispevki so dobrodošli v katerem koli uradnem jeziku EU.
• Vsako državo članico zastopa nacionalna relija, (med)nacionalna organizacija, 

ki deluje na področju varnosti v cestnem prometu. Te nacionalne centrale so 
prva kontaktna točka za lokalne člane v zvezi z vprašanji in pripombami. Če 
potrebujete pomoč pri predložitvi vloge, se lahko obrnete na svojo 
nacionalno centralo tukaj.

Roki

Rok za prijavo je petek, 26. maj 2023. Ekipa listine in nacionalni štafetni 
center bosta lahko podprla vašo prijavo.

Kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bodo septembra obveščeni o svoji udeležbi 
na podelitvi nagrad, ki bo v četrtek, 19. oktobra 2023, v Bruslju in na spletu.

Postopek predložitve

Naslov in kategorija nagrade

V tem razdelku morate navesti naslov pobude/dejavnosti. Ta je lahko v izbranem 
jeziku EU, vendar boste morali kasneje v obrazcu navesti tudi naslov pobude v 
angleščini. Prepričajte se, da je ta naslov jasen in da spodbuja vašo dejavnost.

https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/how-join
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/award_submission?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/good_practice?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us


Izbrati boste morali tudi kategorijo nagrade, za katero se želite prijaviti. Če vaša 
pobuda izpolnjuje pogoje za več kategorij, lahko izberete več kategorij.

Podatki o organizaciji

Za odobritev vaše vloge za nagrade je pomembno, da so v vlogi navedeni potrebni 
in pravilni kontaktni podatki. Možno je, da vas bo skupina za listine kontaktirala in 
zahtevala dodatne informacije za dopolnitev vaše vloge ter vas obvestila o oceni 
vaše vloge.

Področje uporabe

V tem razdelku lahko navedete več osnovnih informacij o svoji pobudi. Kakšen je bil 
glavni izziv varnosti v cestnem prometu, ki ste ga želeli obravnavati, in katere ciljne 
skupine je to vključevalo? Motivi za začetek pobude bodo sodnikom pomagali bolje 
razumeti, zakaj ste se odločili vzpostaviti določene dejavnosti.

Dejavnosti projekta

V tem razdelku lahko podrobno opišete dejavnosti, ki ste jih izvajali. Informacije o 
operativni izvedbi, uporabljenih orodjih, časovnem okviru pobude ter vključitvi 
drugih partnerjev in organizacij bodo ustvarile jasno podobo vaše pobude.

Ocenjevanje

Pomemben del akcijskega načrta je ocena rezultatov in pričakovanih učinkov 
pobude. Ta ocena lahko vodi do morebitne spremembe vaših dejavnosti, da bi 
ustvarili še večji pozitivni učinek na cesti. Prav tako vam je lahko v pomoč pri 
prepričevanju drugih, da podprejo pobudo.

V tem razdelku opišite, kako je bila vaša pobuda ocenjena, kako učinkovita je bila in 
kako ste o njej poročali. Navedite, kako bi se lahko drugi člani učili iz vaše pobude in 
ali bi jo bilo mogoče izvesti drugje.

Dodatno gradivo

Vse dodatne vizualne vsebine (kot so fotografije, videoposnetki) ali povezave do 
objav, spletnih strani ali spletnih računov. Podpirajo prenosljivost vaše prijave.



Inovacije

Inovacije so ključnega pomena za iskanje novih metod za večjo varnost na 
cestah. V tem razdelku lahko opišete elemente, zaradi katerih so vaše dejavnosti 
inovativne.

Nadaljnji koraki

V tem razdelku morate pojasniti svoje načrte za prihodnost. Ta del vaše vloge je 
pomemben, saj bo sodnikom omogočil razumeti, kako boste še naprej izboljševali 
varnost v cestnem prometu.

Oddaja vloge

Poskrbite, da bodo vsa polja v prijavi čim bolj podrobno izpolnjena.

Če želite vlogo shraniti, vendar je še niste pripravljeni oddati, v zavihku Možnosti 
objave preverite, ali je status "Osnutek (trenutni)", in kliknite Shrani.

Ko ste pripravljeni oddati vlogo za nagrado v pregled, v zavihku Možnosti objave na 
dnu obrazca nastavite status na "Potrebuje pregled".

Kontaktni podatki

Služba za pomoč uporabnikom listine: ersc-helpdesk@ricardo.com

Nacionalni reliji: Kliknite tukaj

mailto:ersc-helpdesk@ricardo.com
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us

