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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. 

 

 

 

SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ 

POKLON ŽIVLJENJU 

Da je življenje nepredvidljivo, ugotavljamo iz dneva v dan. Srečujemo se z ovirami,ki jih je 

mogoče prestopiti,s problemi,ki so razrešljivi, in pa z dogodki,tistimi groznimi,ki v življenju 

pustijo velik pečat. To so nesreče, zaradi katerih ljudje postanejo gibalno ovirani ali celo umrejo, 

zato je prav, da se jih spomnimo   ̶  če že ne nekajkrat v letu, pa vsaj na svetovni dan spomina na 

žrtve prometnih nesreč, ki je tretjo nedeljo v novembru. 

V Sloveniji preveč ljudi izgubi življenje v prometnih nesrečah; v primerjavi z ostalim svetom je ta 

številka zelo zelo velika. Ampak zakaj pride do tega? Velikokrat so ceste mokre, zasnežene in 

hitro se lahko kaj zgodi. Takrat je nujno potrebna zbranost voznika. Poleg cest pa so razlog za 

nesrečo tudi pijani, jezni, utrujeni ali razočarani vozniki. Čedalje pogosteje se zgodi, da kdo vozi v 

napačno smer. Vendar tu povečini ne gre za starejše voznike, ki bi zaradi starosti in 

nepozornosti zapeljali na napačno stran ceste. Večinoma so to ljudje srednje starosti. Mogoče je, 

da le-ti  tako vozijo za stavo in dokazovanje pred drugimi. A nesreče se ne dogajajo le z 

avtomobili, temveč tudi z motorji. Na teh vozilih je pomembna zaščita, kot sta čelada in ustrezna 

obleka, saj že s tem lahko preprečimo hujše poškodbe. Je pa veliko motoristov, ki so zaradi 

nepremišljene, nekontrolirane ali prehitre vožnje pristali na invalidskih vozičkih. Kaj ni bolje 

žrtvovati nekaj denarja za varno opremo kot pa življenje?  

Veliko pa je žrtev, ki za nesrečo sploh niso krive. Lahko so bili le sovozniki, nasprotni vozniki ali 

pešci. Taka smrt je zelo tragična in svojcem žrtve je verjetno huje, kot če bi bili pripravljeni na to. 

Na ta neprijeten dogodek jih lahko vsakodnevno spominja cesta, kjer se je žrtev peljala,njen avto 

ali pa sami težje primejo za volan.  

Med ljudmi, ki se jih spominjamo na omenjeni svetovni dan, so tudi  igralci, pevci in druge znane 

osebe. Takrat za nesrečo izve več ljudi. Veliko je knjig, katerih vsebina se začne s smrtjo v 

prometni nesreči. Veliko avtorjev to temo predstavi na resničen, čustven in razmišljajoč način, 

tako da si je možno tragični dogodek zlahka predstavljati in se vživeti v vlogo človeka, ki je 

izgubil drago osebo. To so knjige, ob katerih veliko razmišljaš.  

O previdnosti na cestah se veliko piše in sliši, ampak zgleda, da se nekateri vozniki tega ne držijo, 

ampak še vedno nepremišljeno »stopajo« na cesto. Verjetno bi vsi radi videli, da bi bilo 

prometnih nesreč manj. Le-te se zgodijo tudi zaradi uporabe telefonov, vsakdanjega stresa in 

hitenja. Naj ljudje vsaj na svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč prisluhnejo zgodbam 
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ljudi, ki so bili udeleženi v prometni nesreči. Življenje je že samo po sebi kratko in naj ne bo po 

nepotrebnem še krajše.  

 

Tjaša Zajc,  1.Cb 


