
Evropska listina o varnosti v cestnem prometu (European Road Safety Charter (ERSC)) je največja 
platforma civilne družbe, ki se osredotoča na varnost v cestnem prometu. ERSC se je zavezalo že več 
kot 3500 javnih in zasebnih subjektov, ki tvorijo skupnost za izmenjavo strokovnega znanja in 
izkušenj na področju ukrepov in pobud za varnost v cestnem prometu. Ta skupnost je izjemno 
dragocen vir za poudarjanje pomena varnosti v cestnem prometu v državah znotraj EU in zunaj nje. 

Dejavnosti naših članov povečujejo ozaveščenost o vzrokih prometnih nesreč, pomagajo graditi 
kulturo varnosti v cestnem prometu po vsej Evropi in izpostavljajo uspešne preventivne ukrepe za 
varnost v cestnem prometu. Naši člani izvajajo raznovrstne dejavnosti, ki služijo kot vir znanja in 
navdiha. Te se lahko prilagodijo določenim lokacijam ali demografskim razmeram in tako oblikujejo 
učinkovito strategijo za varnost v cestnem prometu za vsako državo, mesto ali kraj. 

Pomen naših članov 
Naši člani so bistvenega pomena za ERSC. Deljenje njihovega znanja igra pomembno vlogo pri 
vseevropskih prizadevanjih, da bi naše ceste postale varnejše. Z nalaganjem informacij o svojih 
dejavnostih nam naši člani pomagajo pri izboljševanju znanja o varnosti v cestnem prometu, deljenje 
dobrih praks pa nam pomaga pri doseganju ciljev v zvezi z nesrečami v cestnem prometu. Dobre 
prakse, ki presegajo standardne cilje, bodo izpostavljene kot prostovoljne zaveze. 

Naši člani izvajajo dogodke, ki spodbujajo sodelovanje in pozitivne zglede, ki ustvarjajo še močnejšo 
kulturo varnosti v cestnem prometu. Ti dogodki dosežejo širok krog ljudi, ki jih sami ne bi mogli 
kontaktirati, ter jih spodbudijo, da spregovorijo in jim dajo prostor, kjer je njihov glas slišan. 

Pridružite se nam in nam pomagajte narediti naše ceste varnejše, na načine, ki si jih nikoli ne bi 
predstavljali. 

Kako se registrirati za ERSC? 
Z obstoječo prijavo EU 

1. Pojdite na prijavno stran ERSC na tem naslovu: https://road-safety-
charter.ec.europa.eu/content/new-log-process_en 

2. Usmerjeni boste na prijavno stran EU. 

3. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo prijave EU. 

4. Preusmerjeni boste na novo uporabniško prijavno stran ERSC. 

5. Izpolnite prazna polja (obvezna polja so označena z *). 

6. Ko končate, kliknite »Shrani«. 

7. Prejeli boste e-pošto, ki potrjuje, da je ekipa ERSC prejela vašo prijavo. 

8. Ekipa ERSC bo pregledala vašo prijavo. 
 
a. Če bomo potrebovali več informacij, boste prejeli e-poštno sporočilo s prošnjo po želenih 
informacijah. 
 
b. Če so izpolnjeni podatki popolni, boste prejeli e-pošto s potrditvijo vašega članstva. 

9. Ko bo vaše članstvo potrjeno, boste prejeli e-pošto z vizualnimi materiali ERSC, kot so 
logotipi in oglasne pasice. 
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Brez obstoječe prijave EU 

1. Obiščite prijavno stran EU na tem naslovu: 
Https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

2. Kliknite »ustvarite račun«. Če želite prenesti obstoječi račun ERSC, uporabite isti e-poštni 
naslov. 

3. Preusmerili vas bomo na prijavno stran EU. 

4. Izpolnite prazna polja. 

5. Preberite izjavo o zasebnosti in označite pripadajoče polje. 

6. Kliknite »ustvari račun«. 

7. Prejeli boste potrditveno e-pošto. 

8. Kliknite na povezavo, ki je na voljo v e-pošti. 

9. Preusmerjeni boste na stran za ustvarjanje novega gesla. 

10.  V prazna polja vnesite geslo po svoji izbiri. 

11.  Kliknite »Pošlji«. 

12.  Sledite korakom, ki so našteti zgoraj pod naslovom »Z obstoječo prijavo EU«. 

 

Če imate težave z ustvarjanjem prijave EU, obiščite spletno stran EU za pomoč pri prijavi. 

 

Kako se lahko obstoječi član ERSC preseli v prijavo EU? 

1. Če je vaša prijava EU vezana na isti e-poštni naslov kot vaš obstoječi račun ERSC, bo vaš 
račun samodejno prenesen. 

2. Če je vaša prijava EU vezana na drug e-poštni naslov, lahko: 
 
a. Ustvarite novo prijavo EU s svojim e-poštnim naslovom ERSC in nadaljujete z uporabo 
obstoječega ERSC računa ali; 
 
b. Ustvarite nov račun ERSC z obstoječo prijavo EU in deaktivirali bomo vaš stari račun ERSC. 
Zaradi omejitev GDPR ne moremo spremeniti podrobnosti obstoječih računov ERSC. Če 
želite imeti dostop do svojih prejšnjih obveznosti, se obrnite na službo za pomoč 
uporabnikom na: ERSC-helpdesk@ricardo.com, da vam bomo lahko poslali želene podatke.  

Stik z nami 
V primeru dodatnih vprašanj nas kontaktirajte na ERSC-helpdesk@ricardo.com 
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