SVETOVNI DAN SPOMINA
NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ 2020
Poročilo in zahvala

V Sloveniji smo 15. novembra 2020 tradicionalno že štirinajstič obeležili
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Pod okriljem ZN, WHO je nosilec aktivnosti FEVR,
koordinator v Sloveniji pa Zavod Varna pot.
Slogan letošnjih aktivnosti je bil:
SPOMINJAJMO se preminulih,
POMAGAJMO preživelim in
UKREPAJMO za boljšo zdravstveno oskrbo ponesrečencev.
Ob ukrepih Vlade RS za zajezitev širjenja okužb z SARS-CoV-2 so bile številne aktivnosti po šolah,
vrtcih, lokalnih skupnostih in državnih organih organizirane virtualno.
V sodelovanju z oglaševalsko Agencija 101 in partnerji smo izvedli tudi digitalno kampanjo, za večjo
varnost na slovenskih cestah. UKREPAJMO.SI.

Svetovni dan spomina 2020
Globalni in domači nosilci, partnerji in podporniki projekta:
•
•
•
•
•

Združeni narodi (ZN)
Evropsko združenje žrtev prometnih nesreč (FEVR)
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)
Evropska komisija
FIA Fundation

Jean Todt, posebni odposlanec ZN za
varnost v cestnem prometu

Adina Vălean, Evropska komisarka za
promet

Dr. Etienne Krug, WHO Direktor oddelka za
obvladovanje nenalezljivih bolezni, invalidnosti,
nasilja in preprečevanja poškodb
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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 tisoč 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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Izvedene aktivnosti v Sloveniji
Četrtek, 12. november 2020 ob 12. uri
• Poklonitev žrtvam pri Osrednjem obeležju žrtvam prometnih nesreč na ljubljanskih
Žalah - skladno z ukrepi Covid-19 brez komemoracije
• Video in pisni nagovori verskih voditeljev
Petek, 13. november 2020
• Predstavitev in umestitev E-SPOMENIKA za žrtve prometnih nesreč na spletni strani
www.varna-pot.si
•

Video ali pisni nagovori političnih vodij v RS: predsednik RS g. Borut Pahor, predsednik

Državnega zbora RS g. Igor Zorčič, predsednik Državnega sveta RS g. Alojz Kovšca.
Sobota, 14. novembra 2020

•

Video nagovori in podpora partnerjev in podpornikov na www.varna-pot.si

Nedelja 14. november 2020
•

pričetek digitalne medijske kampanje za večjo varnost na slovenskih cestah

www.ukrepajmo.si
•

Osrednja maša v cerkvi Sv. Nikolaja v Ljubljani – digitalno
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Poklon žrtvam pri Osrednjem obeležju žrtvam prometnih nesreč
Četrtek, 12. november 2020 ob 12. uri na Ljubljanskih Žalah
•

Simbolični poklon žrtvam prometnih nesreč in video ali pisni nagovor različnih

verskih voditeljev avtorja spomenika in direktorja JP Žale.

dr. Marko Marijan Mušič,
arhitekt in akademik, SAZU, avtor spomenika.

mag. Robert Martinčič,
direktor družbe Žale
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Nagovori verskih voditeljev ob poklonu žrtvam pri Osrednjem
obeležju žrtvam prometnih nesreč
Četrtek, 12. november 2020

Ljubljanski nadškof in metropolit msgr.
Stanislav Zore, Slovenska škofovska
konferenca.

Mag. Leon Novak, škof Evangeličanske
cerkve AV v Sloveniji.

Prof. dr. Nedžad Grabus, mufti,
Islamska skupnost v RS.

Aleksandar Obradović,
paroh ljubljanski,
Srbska Pravoslavna cerkev.
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E- SPOMENIK
Petek, 13. november 2020
•

Predstavitev in umestitev E-SPOMENIKA žrtvam prometnih nesreč na spletni strani www.varna-pot.si
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Nagovori političnih vodij v Republiki Sloveniji
Petek, 13. november 2020

Borut Pahor, predsednik
Republike Slovenije

Tomaž Gantar, minister za zdravje

Igor Zorčič, predsednik
Državnega zbora RS

Jernej Vrtovec, minister za
infrastrukturo

Alojz Kovšca, predsednik
Državnega sveta RS

Aleš Hojs, minister za notranje
zadeve
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Nagovori
Sobota, 14. novembra 2020
•

Video nagovori in podpora partnerjev, podpornikov na www.varna-pot.si

Digitalna kampanja Ukrepajmo.si
Nedelja 15. november 2020
•

pričetek digitalne medijske kampanje www.ukrepajmo.si

Članek 24ur.com

V akciji smo opozarjali na
področja:
alkohol, droge, hitrost,
nepravilna stran in smer
vožnje, izsiljevanje prednosti
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Osrednja nacionalna maša za žrtve prometnih nesreč
Nedelja 15. november 2020
•

Osrednja maša v cerkvi Sv. Nikolaja v Ljubljani – digitalno

•

•
•

Tradicionalna daritev
osrednje maše v stolni
cerkvi s strani g. Jožeta
Lapa
Številne maše po
slovenskih cerkvah
Molitve za žrtve prometnih
nesreč – samostan
Brezmadežnih sester
Klaris – Nazarje – skozi
celo leto
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Omejene obeležitve po različnih krajih po Sloveniji
•

Aktivnosti skladne z Vladnimi priporočili ob Covid-19 ukrepih.
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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
✓ Sporočila za javnost, intervjuji, prispevki v različnih medijih
✓ Promocijskih materialov: plakati dimenzij A4, spletni banner, uradni video v angleškem jeziku
Partnerjem projekta in lokalnim organizatorjem obeležij so bili dosegljivi materiali (plakat,
bannerji, video…) na uradni spletni strani ZVP kjer so bile zbrane tudi vse informacije
o projektu (zgodovina, namen, cilji, sporočilnost…).
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Obveščanje in promocija
V času od četrtka 12.11.2020 do srede 18.11.2020 so različni mediji pripravili intervjuje,
reportaže, poročila, izjave ali izvlečke gradiv iz:
✓ Spletnih strani www.varna-pot.si in www.vizijanic.si; 12 objav, doseženih 4.700 ogledov.

✓ Družabnih omrežij ZVP: Facebooka, Instagrama, Twitterja ; 26 objav, doseženih 97.000 ogledov.
✓ Reportaže, intervjuji, PR obvestila ZVP: 14 objav za medije.

Objave ostalih medijev:
•

49 objav na spletnih portalih (24.ur.com, RTVSLO MMC, Dnevnik, Delo, Večer…)

•

7 radijskih prispevkov (intervjuji, poročanja, izjave…)

•

3 televizijske prispevke (POP TV, TV Planet)

•

11 objav v tiskanih medijih (nacionalni, regijski časniki)

NE PODAJAMO OCENE DOSEGA NAVEDENIH MEDIJEV.
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Obveščanje in promocija digitalne kampanje Ukrepajmo.si
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

Podpora: akcijo na socialnih omrežjih podprlo
več znanih Slovencev, med drugimi:
Ciril Komotar,
Klemen Slakonja,
Nina Pušlar,
David Urankar,
Antea Mramor Bitenc,
Aleš Podlesnik,
Iris Mulej,
Jure Marolt,
Jana Morelj,
Nuša Lesar.
Doseg: Potencialni obseg objav znanih
Slovencev na socialnih omrežjih, znaša
440.000 oseb.
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Obveščanje in promocija partnerjev in podpornikov:
✓ Ministrstvo za zdravje

✓ Mestna občina Ljubljana

✓ Ministrstvo za javno upravo

✓ Zavod RS za šolstvo

✓ Ministrstvo za infrastrukturo

✓ Zdravniška zbornica Slovenije

✓ Javna agencija RS za varnost prometa

✓ Zveza ZŠAM

✓ DARS

✓ Karitas

✓ Slovensko zavarovalno združenje
✓ Carglass
✓ Policija
✓ Občinski SPV-ji

✓ Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in
trajnostni razvoj
✓ občine
✓ vrtci

✓ šole

Objave so dosegle približno 145.000 ljudi.
OCENJUJEMO DA SMO Z NAŠIMI, PARTNERSKIMI, MEDIJSKIMI
AKTIVNOSTMI TER DIGITALNO KAMPANJO S SPOROČILNOSTJO
NAGOVORILI 680.000 LJUDI.

Medijske objave

Medijske objave

Objave

Objave
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Za zaupanje, podporo in sodelovanje
se vam iskreno zahvaljujemo.

