
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč 2020: Spominjajmo se preminulih, pomagajmo 

preživelim in ukrepajmo za boljšo zdravstveno oskrbo ponesrečencev 

 

 

Prometne nesreče so žal del sodobnega načina življenja. Spremljale ga bodo, dokler bo obstajal 

promet. A marsikatero med njimi bi lahko preprečili že, če bi malenkostno spremenili svoje vozniške 

navade in se v promet vključevali z miselnostjo, v kateri ni prostora za sebičnost, nespametna 

ravnanja, nestrpnost in merjenje moči.  

 

Čeprav se je število smrtnih žrtev, ki jih letno terjajo naše ceste, spričo številnih ukrepov v zadnjem 

desetletju prepolovilo, pa še vedno vsako leto na cestah ugasne okoli sto življenj. Žrtve pa niso samo 

umrli. Skoraj 800 jih je vsako leto takih, ki so hudo poškodovani. Svojcev in prijateljev, ki jim huda 

nesreča bližnjih za vedno spremeni življenje, pa ne moremo niti prešteti. Pri pogovorih o prometnih 

nesrečah se vse prevečkrat zatekamo k statistiki. Morda tudi zato, ker velja prepričanje, da lahko 

resnost neke problematike prepričljivo predstavimo le s številkami. A te pogosto ne povedo vsega –

prave razsežnosti tragedij lahko začutimo le, ko številkam dodamo imena in obraze.  

 

Zato nobena številka ni dovolj dobra. Naš cilj mora ostati vizija nič. 

 

Več kot desetletje se pristojne institucije zelo sistematično trudimo uresničevati to vizijo. A se vsakič 

znova iz percepcije ljudi izmuzne dejstvo, da varnost v prometu ni le odgovornost strokovnih služb. V 

prvi vrsti je to odgovornost vsakega posameznika. Hitrost in alkohol, ki sta osebna odločitev 

slehernega prometnega udeleženca, že leta ostajata najpogostejša vzroka, ki botrujeta skoraj tretjini 

smrtnih nesreč. Ta kombinacija je zaskrbljujoča in ne kaže le na brezbrižnost voznika, temveč 

nastavlja ogledalo celotni družbi, ki v svojih vrednotah ne zmore v ospredje postaviti širše družbeno 

dobro pred osebnimi koristmi in užitki. To se odraža na vseh ravneh življenja, kjer se križajo poti 

posameznika in skupnosti. Zato je vsak dogodek, s katerim opozarjamo na nesmisel prometnih 

nesreč, priložnost, da spomnimo na njihov najpomembnejši dejavnik – na težo lastnih ravnanj.  

 

Letošnje leto je v marsičem drugačno od preteklih let in izrazito izziva osebne odločitve vsakega izmed 

nas. Epidemija covida-19 je dodobra pretresla naš način življenja, predvsem pa izjemno obremenila 

naš zdravstveni sistem. Zato pred prihajajočimi prazniki, ki bodo tu vsak čas, znova pozivamo k 

odgovornemu ravnanju v prometu. Bolj kot kdaj koli prej lahko namreč naša nepremišljena ravnanja 

vplivajo na življenja drugih – ne le tistih, s katerimi bi neposredno na cesti lahko ogrozili njihova 

življenja in varnost, temveč tudi tistih, ki bi bili zaradi naše predrznosti lahko posredno prikrajšani za 

prepotrebno zdravniško oskrbo.  

 

Bodimo odgovorni do sebe in drugih. Spoštujmo in varujmo dragocenost življenj! 
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