
Evropska listina o varnosti v cestnem prometu (ERSC) je največja platforma civilne družbe, ki se 
osredotoča na varnost v cestnem prometu. Več kot 3 500 javnih in zasebnih subjektov se je zavezalo 
k ERSC, s čimer so oblikovali skupnost za izmenjavo strokovnega znanja o ukrepih in pobudah na 
področju varnosti v cestnem prometu. Ta skupnost je izjemen vir za poudarjanje pomena varnosti v 
cestnem prometu v državah EU in širše. 

Naši člani so s svojimi dejanji povečali ozaveščenost o vzrokih za prometne nesreče, pomagali 
vzpostaviti kulturo varnosti v cestnem prometu po vsej Evropi in opozorili na uspešne preventivne 
ukrepe za varnost v cestnem prometu. Naši člani objavljajo raznolike dejavnosti, iz katerih se lahko 
učite in navdihujete. Te je mogoče prilagoditi določenim krajem ali demografskim značilnostim in 
tako ustvariti učinkovito strategijo varnosti v cestnem prometu za katero koli državo, mesto ali kraj. 

Pomen naših članov 
Naši člani so za ERSC bistvenega pomena. Izmenjava njihovega znanja ima pomembno vlogo pri 
vseevropskih prizadevanjih za večjo varnost na naših cestah. Zanašamo se na to, da člani nalagajo 
informacije o svojih dejavnostih, da bi še povečali znanje o varnosti v cestnem prometu in predložili 
dobre prakse, ki se uporabljajo za doseganje ciljev glede števila žrtev prometnih nesreč. Dobre 
prakse, ki presegajo standardne cilje, bodo izpostavljene kot prostovoljne zaveze. 

Naši člani organizirajo dogodke, ki spodbujajo sodelovanje in navdih ter s tem krepijo kulturo 
varnosti v cestnem prometu. Ti dogodki dosežejo širok krog ljudi, ki jih sami ne bi mogli kontaktirati, 
in jih spodbudijo, da spregovorijo, ter jim dajo prostor, da se njihov glas sliši. 

Sodelovati morate vi in pomagati, da bodo naše ceste bolj varne na način, ki si ga nikoli nismo mogli 
predstavljati. 

Kako se prijaviti na ERSC 
z obstoječim prijavnim imenom EU 

1. Obiščite domačo stran ERSC tukaj: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/ 
2. Kliknite gumb Prijava v zgornjem desnem kotu zaslona. 
3. Preusmerjeni boste na stran za prijavo v EU. 
4. Vnesite svoj e-poštni naslov EU in geslo 
5. Prikazana bo stran za prijavo novega uporabnika ERSC. 
6. Izpolnite prazna polja v svojem profilu (obvezna polja so označena z *). 
7. Po zaključku kliknite Shrani 
8. Ekipa ERSC bo pregledala vašo vlogoa 

.  
Če bo potrebnih več informacij, boste prejeli elektronsko sporočilo s pozivom, da dopolnite svoj profil  
b. Če bodo vse informacije popolne, bo vaše članstvo potrjeno 

9. Ko bo vaše članstvo potrjeno, boste prejeli pozdravno e-poštno sporočilo s povezavo do vizualnih 
vsebin ERSC, kot so logotipi in pasice (upoštevajte, da brez popolnega profila ne boste mogli deliti 
vsebine na spletnem mestu ali imeti dostopa do vizualnih vsebin). 

Brez obstoječega prijave v EU 

1. Pojdite na prijavno stran EU na tem naslovu: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi. 

2. Kliknite Ustvari račun 

3. Če želite prenesti obstoječi račun ERSC, uporabite isti e-poštni naslov. 

4. Preusmerjeni boste na stran za prijavo v EU. 

5. Izpolnite prazna polja 

6. Preberite izjavo o zasebnosti in označite polje 

https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node_en
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node_en
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


7. Kliknite Ustvari račun 

8. Prejeli boste potrditveno e-poštno sporočilo 

9. Kliknite povezavo, ki je navedena v e-poštnem sporočilu 

10. Preusmerjeni boste na stran za ustvarjanje novega gesla. 

11. V prazna polja vnesite izbrano geslo. 

12. Kliknite predložiti 

13. Nadaljujte z zgornjim razdelkom "Z obstoječo prijavo EU". 

Če imate težave z ustvarjanjem prijave EU, obiščite stran pomoči za prijavo EU: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html. 

Ko bo vaš račun potrjen, boste imeli dostop do svoje osebne strani "Moja listina" ERSC, kjer boste lahko 

navedli svojo zavezanost varnosti v cestnem prometu in tudi delili dogodke, pričevanja in druge koristne 

informacije za skupnost. 

Upoštevajte, da so vam pri pripravi akcijskega načrta za varnost v cestnem prometu na voljo dokumenti in 
orodja: http://www.erscharter.eu/resources-knowledge/guidelines-and-tools_en. 

Kako lahko obstoječi član ERSC preide na prijavo v EU? 

Če za prijavo v EU uporabljate isti e-poštni naslov kot za obstoječi račun ERSC, bo vaš račun samodejno 

prenesen.  

Če za prijavo v EU uporabljate drug e-poštni naslov, morate ustvariti novo prijavo v EU s svojim e-poštnim 

naslovom ERSC. 

Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na nas na ERSC-helpdesk@ricardo.com 
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