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Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč:
•

je dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah
skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci;

•

je odgovor na potrebo žrtev prometnih nesreč po javnemu priznanju njihovega
trpljenja in izgube.

Namen obeležitve:
•

s pridobljeno pozornostjo predstavlja spodbudo in poziv državi za izvajanje
nacionalnih programov;

•

povezuje žrtve prometnih nesreč po vsem svetu;

•

družbi sporoča, da so posledice prometnih nesreč nesprejemljive;

•

ker pomanjkanje informacij o žrtvah prometnih nesreč ustvarja med ljudmi

ravnodušnost;
•

s spominom in javnim pogovorom o žrtvah prometnih nesreč ustvarja skupno
preventivo na tem področju;

•

ker je molčanje del kolektivnega zatiskanja oči pred resnico.
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Zgodovina Svetovnega dne
Mineva 25 let, odkar so leta 1995 v spomin na žrtve prometnih nesreč v
organizaciji RoadPeace (UK), prižgali svečko na javnem kraju. Od takrat naprej
so dan pričeli organizirati in obeleževati tudi v Evropskem združenju žrtev
prometnih nesreč (FEVR) in njenih številnih organizacijah.
Sprva dogodek, ki je prerasel v gibanje, so države članice OZN po desetletju,
torej 26. oktobra 2005 ob podpori Svetovne zdravstvene organizacije
(WHO) in UNRSC , z Resolucijo Generalne skupščine OZN 60/5, umestile kot
„Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč“.
Tako je tretja nedelja v novembru bila imenovana za Svetovni dan spomina na
žrtve prometnih nesreč. V letu 2011 je podporo aktivnostim podal tudi
Evropski parlament.

Na pobudo Zavoda Varna pot smo, skupaj z vladnimi in nevladnimi
organizacijami, Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč
leta 2007 prvič obeležili tudi v Ljubljani-v Sloveniji.
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Globalni nosilci, partnerji in podporniki projekta:
• Združeni narodi (ZN)
• Evropsko združenje žrtev prometnih nesreč (FEVR)
• Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)
• Evropska komisija

• FIA Fundation
Nosilec in koordinator v Sloveniji je Zavod Varna pot skupaj s partnerji in podporniki:
Ministrstvo za zdravje

Slovensko zavarovalno združenje

AVP

MO Ljubljana

Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo

Policija

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport
Zavod RS za šolstvo

Občinski SPV

Verske skupnosti

NVO: ZZŠAM, AMZS, Karitas, Rdeči križ…
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Slogan 2020:

SPOMINJAJMO SE,
POMAGAJMO,
UKREPAJMO!
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Letošnja sporočilnost:

SPOMINJAJMO SE, POMAGAJMO, UKREPAJMO!

SPOMINJAJMO se preminulih,
POMAGAJMO preživelim in
UKREPAJMO za boljšo zdravstveno oskrbo ponesrečencev.

Svetovni dan spomina 2020
Cilj Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč 2020 je
zagotoviti platformo žrtvam prometnih nesreč in njihovim
družinam za:
•

spominjanje na vse preminule in hudo ranjene na cestah;

•

priznavanje izredno pomembnega dela reševalnih služb;

•

opozarjanje na splošno neznaten pravni odziv na krivice za smrti in poškodbe na
cesti;

•

zagovarjanje boljše podpore žrtvam cestnega prometa in družinam žrtev;

•

spodbujanje ukrepe na podlagi dokazov za preprečevanje in sčasoma zaustavitev
nadaljnjih smrtnih žrtev in poškodb v cestnem prometu.

ČRNA PENTLJA – simbol Svetovnega dne spomina
(“BLACK RIBBON“)
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Prometna varnost v svetu, EU in Sloveniji
•

•

•

Na svetovnih cestah letno umre približno 1.35 milijona udeležencev, dnevno
najmanj 3.390 oseb. Poškoduje se okoli 50 milijonov ljudi, pet milijonov pa jih za
vedno ostane invalidnih. Trenutno so prometne nesreče vodilni vzrok smrti otrok in
mladostnikov, starih 5–29 let. (Vir: WHO).
Na cestah v EU je leta 2019 umrlo 22.800 ljudi (v povprečju 51 mrtvih na
mio./prebivalcev), to je 23% manj v primerjavi z letom 2010 in 2% manj v primerjavi z
letom 2018. (Vir: Evropska komisija).
Ocenjuje se, da je bilo lani ob vsaki smrti na EU cestah 5 ljudi še huje poškodovanih
približno 120.000. (Vir: Evropska komisija).
Družbeno gospodarski stroški EU so ocenjeni na 128 milijard € oziroma približno 3%
BDP.
Slovenske ceste so od leta 1991 do 2020 zahtevale 7.628 življenj, približno 303.238
ljudi pa se je v prometnih nesrečah telesno poškodovalo. (Vir: www.policija.si)
Analizo stanja varnosti slovenskih cest podaja Javna agencija Republike Slovenije za
varnost prometa (AVP).
Lokacije, vzrok, čas in posledice prometnih nesreč na slovenskih cestah
si lahko ogledate na zemljevidu prometnih nesreč (Vir: AVP).
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Načrtovane aktivnosti v Sloveniji
Zaradi predlaganih ukrepov Vlade RS za zajezitev širjenja okužb z SARS-CoV-2, v letošnjem
letu NE ORGANIZIRAMO osrednjih prireditev na ljubljanskih Žalah in Mestni hiši v Ljubljani.
Lokalnim skupnostim, SPV-jem, šolam, vrtcem in drugim organizacijam, ki so tradicionalno
vsaka s svojim programom obeleževale Svetovni dan predlagamo prilagojene aktivnosti glede
na ukrepe Vlade RS vezane na SARS-CoV-2.
Predlog aktivnosti:
• Na lastnih socialnih omrežjih (spletna stran, FB, IG, Twitter…), obeležite dan in predstavite
letošnji slogan, sporočilnost in cilj.
• V organizacijah, šolah, vrtcih spodbujajte razpravo, diskusijo, tematiko na temo varne
mobilnosti, posledicah prometnih nesreč v vsej svoji širini, od posameznika, družine, družbe;
do zdravstvenih, socialnih, pravnih, gospodarskih posledic.
• V predstavitev ciljev, razprave vključite ljudi, ki so jih posledice prometnih nesreč najhuje
prizadele in jih povežite s sporočilnostjo Svetovnega dne, lahko uporabite video zgodbe na
naših socialnih medijih (www.varna-pot.si, ZVP Facebook, ZVP YouTube)
• Uporabljajte e-gradiva (plakat, videi…), ki so na voljo na strani slovenskega koordinatorja
Svetovnega dne (www.varna-pot.si).
• Posnemite ali napišite lastno izjavo, podporo Svetovnemu dne, objavite
na lastnih socialnih medijih oz. nam jo pošljite na naše socialne medije.
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Načrtovane aktivnosti v Sloveniji
•

Podprite digitalno kampanjo za večjo varnost na slovenskih cestah, ki jo bomo ob

Svetovnem dnevu skupaj z Agencijo 101 in partnerji predstavili v dneh pred 15.
novembrom 2020.
•

V četrtek 12. novembra 2020 bomo predstavili in umestili E-spomenik za žrtve
prometnih nesreč na spletni strani www.varna-pot.si.

•

Odgovorne v državi, verske voditelje, partnerje, podpornike, sodelujoče nagovarjamo k
video ali pisnemu nagovoru in sporočilnosti.

•

V obeležitev povabite lokalne, regijske in nacionalne medije in spodbudite predstavitev
vsebin in ciljev Svetovnega dne.

•

Vsi dogodki, aktivnosti bodo objavljene in dostopne za vašo uporabo na socialnih
omrežjih Zavoda Varna pot in partnerskih organizacijah.
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E-spomenik
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Poklonitev žrtvam pri Osrednjem obeležju žrtvam prometnih
nesreč
Tradicionalen poklon, v četrtek, 12. november 2020 ob 12. uri na Ljubljanskih Žalah
bo potekal zgolj in samo na simbolični ravni s strani Ambasadorjev Zavoda Varna pot,
na spletni strani www.varna-pot.si pa bomo objavili video ali pisni nagovor različnih vidnih
predstavnikov države in verskih voditeljev. Na spletni strani www.varna-pot.si
bomo predstavili in umestili E-spomenik za žrtve prometnih nesreč.
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Omejene obeležitve po različnih krajih po Sloveniji
•

Želimo si, da v spomin žrtvam prometnih nesreč, skladno s priporočili Vlade RS in
ustreznih zdravstvenih inštitucij pri obeležitvi tega dne podprete različne organizacije

ali posamezniki po lokalnih skupnostih predvsem v E-oblikah in socialnih medijih.
Predlog možnih aktivnosti: (povzetek in objava naših gradiv Svetovni dan spomina na
žrtve PN 2020, video nagovor županov, predstavnikov različnih institucij, organizacij,
oseb, ki so jih prometne nesreče zaznamovale, različna video sporočila, likovni
natečaji, itd.).
•

Sporočite nam povezave na vaše socialne medije ali obliko obeležitve in objavili jo
bomo na www.varna-pot.si
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Obveščanje in promocija
Mednarodno:
•

Spletna stran WDoR – World Day of Remembrance

•

Družabna omrežja WDoR – World Day of Remembrance: Facebook, Twitter, Instagram

•

Spletna stran Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR)

•

Družabna omrežja Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR): Facebook, Twitter,
Instagram
Slovenija:
✓ Spletnih strani https://varna-pot.si in https://www.vizijanic.si/
✓ Družabnih omrežij: Facebooka, Instagrama, Twitterja
✓ Sporočil za javnost, intervjujev, prispevkov v drugih medijih
✓ Promocijskih materialov: plakati dimenzij A4, spletni banner, na uradni spletni strani ZVP,
kjer tudi sprejemamo informacije o izvajanju aktivnosti v vaših okoljih.
| www.varna-pot.si

| Zavod Varna Pot

| Zavod Varna Pot

| zavodvarnapot
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Končna sporočilnost Vam…

„Prometna nesreča se je včeraj
pripetila njim, danes nam
in ne želimo si,
da bi se jutri pripetila vam!“
Marjana Kračun
Svetovni dan spomina
na žrtve prometnih nesreč 2009
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…in naš skupni cilj:

VIZIJA NIČ
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Zahvala vsem, ki nas
podpirate.
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Vprašajte, kontaktirajte, predlagajte,
podprite nas …

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo:
e-naslov: info@varna-pot.si in tel.: 05/99 55 022
Kaja Kobal, projektna vodja

