
Osrednje obeležje žrtvam prometnih nesreč v Sloveniji. 

Sloviti francoski mislec, filozof, književnik in borec za človekove pravice, bolj znan s 

psevdonimom Voltaire, je nekje zapisal globoko misel, ki je večpomenska in pretresljiva. 

Misel, ki jo imam od takrat, ko sem jo kot mladenič prvič prebral, vedno v podzavesti; včasih, 

še posebej, ko sedem za volan pa tudi pred očmi. 

Zapisal je: »Nesreča prihaja na krilih in odhaja peš.«  

»Nesreča prihaja na krilih«. Seveda prihaja iznenada in tiho, pride v trenutku. »In odhaja 

peš.« Odhaja počasi, obotavljaje in stežka. Kot se počasi in s težavo zacelijo rane in bolečine, 

ki jih je nesreča v tistem usodnem trenutku povzročila. 

Seveda Voltaire takrat, v sredini 18. stoletja ni mogel vedeti, da bodo danes krila, na katerih 

najpogosteje prihaja nesreča naše ceste in na njih številne žrtve. Številke so strahotne in 

okrutne. Prometne nesreče ne izbirajo; prizadevajo otroke in starce, matere in očete in žal, 

vsaj pri nas, vse prepogosto tudi mladostnike na pragu njihovih samostojnih življenj. S  tem 

pa nesreče prizadevajo ne le ponesrečence, temveč širši krog, tako njihove najbližje, njihove 

rodbine, sošolce, prijatelje… 

Morda je bila ta Voltairjeva misel podzavestni vzgib pri zasnovi obeležja žrtvam prometnih 

nesreč v Sloveniji. Njegove mehko usločene linije namreč simbolizirajo valovanje naših 

življenj. Iskro, bogato in svojsko valovanje življenja vsakega od nas. Valovanje življenja, ki ga 

nesrečni trenutek začasno ali trajno prizadene ali za vedno zaustavi. Poseben poudarek daje 

doživetju obeležja nepričakovana, nenavadna inverzija. V njej kamen kot težko in togo 

gradivo nenadoma vzvalovi in prevzame fluidnost tekočine. Zato je kljub dejanski teži 

obeležje lahkotno dvignjeno nad horizont, kjer lebdi in poudarja dematerializirano čistost 

ideje. Ko so bili prvi osnutki pripravljeni sem k sodelovanju povabil izvrstnega slovenskega 

pesnika Nika Grafenauerja, ki je prav za to obeležje zapisal sloviti stih: »Včasih se moraš tu 

ustaviti, da dojameš, kako je nekdo, s hrbtom obrnjen proti tebi, odšel po cesti, ki ga je 

izvrgla v lastni zbogom.« 

Obeležje je izdelano iz izjemno lepega a žal tudi redkega slovenskega kamna, iz bele žile 

pohorskega granita. Seveda pa bi bilo nenavadno, če se ne bi zahvalil vsem, ki so zaslužni za 

zamisel, izvedbo in postavitev tega obeležja. Najprej seveda zavodu Varna pot in njegovemu 

predsedniku, gospodu Robertu Štabi. Zatem direktorju osrednjega ljubljanskega pokopališča 

Žale, gospodu magistru Robertu Martinčiču. In končno mojim zvestim in izjemnim 

sodelavkam in sodelavcem ter kamnoseškim mojstrom iz podjetja Mineral, ki so to zahtevno 

delo, ki se je dolgo zdelo na robu nemogočega, tudi izvedli. Posebna zahvala gre tudi 

Evropskemu združenju žrtev prometnih nesreč (FEVR), ki je prav temu obeležju podelilo 

visoko evropsko priznanje. 
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