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Projekt v poklon življenju, zavod varna pot 

Za večjo varnost na cestah. 

Pomoč, osveščanje ter spodbujanje k večji 

varnosti na slovenskih cestah. 

 

 

 

ŽRTVE PROMETNE NESREČE NISO SAMO UMRLI 

9. november 

Danes je moj rojstni dan. Že peti po vrsti, ki sem ga preživela sama v mrazu. Za mano je pet 

božičev in pet novih let. Med vse te boleče sončne dneve, polne družinske idile, pa se je vrinil še 

en prav posebno črn dan. Prav posebna obletnica. 

Po petih letih še vedno živim v ledu, saj je otopelost prevzela moje čute. Od tistega tragičnega 

trenutka nobena stvar več ne pomeni drugega kot led. Hrana je brez okusa, glasba je brez 

melodije, niti radost me ob vsakodnevnih tegobah več ne obiskuje. Zaprta sem sama, v temni 

sobi na podstrešju stare hiše. Soba je polna spominov in ledu. Živim v zaporu zatohle duše, ki jo 

objemajo ledene roke. Zadušljivo življenje, ja, to živim zadnjih pet let. Prav zares so bila zadnja 

leta samotna in hladna in življenje brezčutno, dnevi pa zabasani z brezobzirno simpatijo in 

nepristnimi, težko berljivimi pogledi. Tudi žalost, ki je ostala zasajena in brezčasna, je zgrizel led. 

Ni več sonca, ni več sladkobe, drsenja skozi lahke dni, ki jih tako ali tako ni. Namesto ljubezni se 

je vame prikradel siv, utapljajoč se led. Po petih letih imam še vedno pogoste nočne more. Da ni 

nič osebnega mi je rekel, po grozečem ali pogojno pomirjujočem udarcu sodniškega kladiva. 

Prometne nesreče, ki jih zakrivijo pijani vozniki, predstavljajo devetodstotni delež vseh 

prometnih nesreč. Zaskrbljujoče pa je, da več kot petina voznikov, ki povzročijo smrtno 

prometno nesrečo, vozi pod vplivom alkohola. Policisti so v letu 2007 odredili 386.811 

alkotestov, od katerih je bilo 28.070 nad dovoljeno mero. 5.929 ljudi je imelo v krvi nad 1,5 g 

alkohola na kilogram krvi. Leta 2007 je na slovenskih cestah izgubilo življenje 250 ljudi.  

Pred petimi leti se je pijan voznik osebnega avtomobila zaletel v družinski avto. V njem se je 

peljala petčlanska družina. Družina iz Ljubljane, ki ni bila popolna, a to prav zares nobena 

družina ni. Divjal je. V litru izdihanega zraka je imel 1,9 miligrama alkohola. Vozil je v napačno 

smer. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Zgodilo se je na avtocesti 

proti Vrhniki. V nesreči sta bili udeleženi dve vozili. Silovit trk je bil usoden. Poškodbm so 

podlegle štiri osebe. Zgodilo se je v četrtek okoli 13. ure. Naslovi časopisni člankov so zatrjevali, 

da ni nič osebnega.  

Vsaka hujša prometna nesreča prizadene svojce, prijatelje, sodelavce in znance. Vsak od njih na 

svoj način žaluje, trpi ali je v stiski. Spoštovanje in zavedanje, kako dragoceno je naše in tuje 

življenje, nam povrne in utrdi smisel in ljubezen do življenja.  
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