
Pia Golob 

Dan in noč kot vse druge. Pa vendar je ena od njih, ki te lahko za vedno zaznamuje. Zvonec, vstop policistov 

in informacija, da moje sestre nikoli več ne bo med nami. Nevestno in agresivno ravnaje mladega voznika je 

iztrgalo iz naše družine neprecenljivo mlado življenje. Nenadoma mi študij, diploma pred vrati niso več nič 

pomenili. Imela sem občutek, da sem padla v neko temo, kjer se vrednostni sistem povsem spremeni.  

Korak, po korak, neka notranja energija, moč, volja, vztrajnost vsakega dne posebej so odstirali temo in 

ponudili prostor soncu. Ja, velja se boriti, živeti in postaviti nov lasten sistem vrednot, kjer ima življenje 

najvišjo vrednost. Spoznala sem zavod Varna pot in kot  moderatorka vzljubila delo z otroki in mladimi skozi 

preventivne programe po vrtcih in šolah. Ja stisnila sem zobe, zaključila študij molekulske in funkcionalne 

biologije in vpisala magistrski študij pedagoške smeri na Biotehniški fakulteti, ki je tik pred zaključkom.  

Nikoli do dandanes si nisem mislila, da se bom projektno zaposlila na Zavodu. In to je danes moja realnost. 

Ponosna sem, da smo uspeli pridobiti Evropski erasmus projekt, kjer bomo vodili projekt 4 držav in raziskovali 

kako najhujše posledice prometnih nesreč vplivajo na sorojence.  

Torej to kar sem doživela sama, mi je podano v naročje da raziskujem in tako odkrivam stisko, izzive, vrzeli in 

priložnosti mladih, ki jih v statističnih grafih prometnih nesreč ne boste našli, pa vendar obstajamo.  

Želim vsem tem in ostalim mladim sporočiti, ne obupajte, iščite in najdite tisto kar vas veseli, vendar morate 

delati, biti vztrajni, kajti sonce sije za vse nas.  

 

 



Kaja Kobal 

Ko pri 12 letih nenadoma v očeh mame in bratov vidiš bolečino, žalost, potrtost in dejstvo, da smo trije 

otroci ostali brez očeta, ki ga je cesta odvzela za vedno, se del otroštva ustavi. Nas, je ta nenadna izguba 

še bolj povezala in spoznali ter ceniti smo pričeli vsak dan in vsakega izmed nas še posebej.  

Prišli so tudi težki trenutki, ko sama ali nekdo od nas ni več našel veselja, videl smisla ali cilja za naprej. 

Vendar smo zmogli in moje sanje so bile, da uspešno zaključim šolanje in ugotovim, kaj želim početi v 

življenju. Zaradi izkušnje je bilo to spoznanje  preprosto – želim pomagati drugim. Odločila sem se, da 

se podam na študij socialne pedagogike, kjer bom pomagala otrokom, ki jih je svet iz enega ali drugega 

razloga zaznamoval in postavil na rob družbe.  

Na tej poti sem spoznala Zavod, dobila priložnost odkrivati svet zaznamovanih za posledicami 

prometnih nesreč v Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč. Študentsko nabiranje neprecenljivih 

izkušenj mi je ponudilo korak naprej. Danes profesionalno razvijam, strokovno vodim in izvajam 

preventivne delavnice po vrtcih in šolah. Ko v očeh otrok vidim in začutim, da smo jim podali vsebine, 

ki jih bodo jutri oblikovale v bolj informiranje in ozaveščene ter opolnomočene udeležencev prometu 

začutim, da sem zapolnjena in opravljam tisto, kar živi v meni. Našla sem svoje poslanstvo in želim si, 

da nam bo okolje v naši državi omogočalo razvoj in prihodnost za udejanjanje cilja Vizije NIČ.  

Vredno je v življenju početi tisto kar ljubiš in doumeti spoznanje, da je na celotni lestvici bistva – bistvo 

življenja skrito v nas samih. In ko smo zadovoljni in srečni, ta del delimo z drugimi ljudmi.  



Neja Pečnik Štaba 

Mnogi mi pripisujejo, da sem razlog in vzrok za nastanek Zavoda Varna pot. Vendar odgovorim, da si 

takšnega daru, ko te na prvi evropski teden prometne varnosti, na šolski poti, povozi pijan voznik, brez 

izpita in z neregistriranim vozilom zagotovo ne bi izbral nihče. V trenutku boja za preživetje, sem na 

srečo imela priložnost izbire. In izbrala sem življenje.  

Besede, ki sem jih bila deležna pri vzgoji doma Hočem, Želim, Bom so se očitno usidrale nekje v 

podzavesti. Prepričana sem, da so mi pomagale, da sem premagala komo in uspešno opravila celovito 

rehabilitacijo, v nadaljevanju pa uspešno zaključila gimnazijo, pravno fakulteto in se podala v iskanje 

novih izzivov.  

Trenutno, mi prijeten izziv predstavlja aikido. Življenje je eno, vsako je unikatno in zanj se resnično 

izplača potruditi in boriti. Dobro se je zavedati, da je vse mogoče, tam, kjer se združijo volja, ljubezen 

in vztrajnost. (Kot bi rekli v »Holivudu«: »Sky is the limit.«) 

 

 

 

 

 



Manca Voje 

8 let si bila stara, ko te je na prehodu za pešce do smrti povozila voznica osebnega vozila. Takrat nisem 

izgubila samo sestrice, ampak tudi starša, oba brata in tudi sebe. Moje življenje je v letih, ki so opevana 

kot najlepša, kar čez noč postalo brez vsebine in smisla.  

Spomnim se, da mi je bila edina tolažba v tem, da sem ti z vsakim dnem bližje. Potem pa sem vedno 

glasneje slišala tvoj glas, kako si mi neštetokrat rekla, da me imaš tako zelo rada in da si želiš biti kot 

jaz. Upam da si ponosna name, saj ima vse, ravno zaradi tebe še večji smisel.  

Magistrirala sem s področja cestnoprometnega kazenskega prava. Sodišče se je v tvojem primeru 

ukvarjalo z vprašanjem, ali si bila kot peškah pričakovana ovira na prehodu za pešce. Neprimerno, če 

ne sarkastično vprašanje, ki v samem jedru povzame bistvo problema slovenske zakonodaje ter 

odgovori na vprašanje, kje kot družba stojimo in koliko smo tolerantni do kršenja cestnoprometnih 

predpisov. 

Je končno nastopil čas za celovito reformo kazenske zakonodaje? 

 

 

 

 



Klara Krošelj 

Pred letom dni, sem stala ravno na tem mestu in opisala, kako se lahko mladi in perspektivni športnici, 

odlični študentki dentalne medicine življenje v hipu zaustavi, spremeni. Vse, kar v življenju načrtuješ, 

skrbno neguješ in se trudiš, se je na cesti nepričakovano, hipno spremenilo v boj preživetje in po tem 

najpomembnejšem sledi še preizkušnja dolgotrajne in celovite rehabilitacije. Tukaj se moram še enkrat 

zahvaliti zdravnikom in vsemu osebju, ki mi je pri tem pomagalo. Soočiti in spoprijeti se je bilo 

potrebno, da me je nesreča zaznamovala, na svoj, drugačen in unikaten način in da pot, ki sem jo tako 

vestno negovala in gradila je našla očitno drugačne stran poti.  

Omenila sem vam, da sem bila soočena z dejstvom, da moram opraviti še nekaj zahtevnih izpitov. 

Posledica nesreče je bila izguba spomina in zato je bila možnost, da mi bo uspelo študij dokončati, 

resnično minimalna. Pa vendar, sem si rekla, če sem preživela, če sem se rehabilitirala, če sem toliko 

naredila pred nesrečo, me to ne bo ustavilo. Kup knjig, čaj, prečute noči, dnevi, vztrajnost in jasen cilj 

BOM ZMOGLA. Danes sem tu, z nazivom doktorica dentalne medicine. Seveda se zavedam, da sam 

naziv ne pomeni vsega, pomembna bo praksa in njeni izzivi na katere sem pripravljena in nanje gledam 

s svetle plati. Ja, ugriznila bom še v eno veliko, kislo jabolko in s pomočjo ljudi, ki me spodbujajo in 

razumejo se podajam na pot znotraj dentalne medicine najti tisto, kar mi je usojeno.  

Vsekakor pa lahko z mojo zgodbo dajem upanje ljudem. Če resnično verjameš, misli delajo čudeže. Za 

vedno pa bom vedela, da sem probala, vztrajala in verjela, da se vse da. Življenje je lepo, kajne?! 

 



Sonja Mikulan 

Danes sem šele drugič na obeleževanju Svetovnega dne. Pred tem o tem dnevu, ljudeh, podpornikih 

in programih nisem vedela veliko. Če sem iskrena, me je vsakdan v službi in z otrokoma ter družinskim 

življenjem popolnoma okupiral. Prepričana sem bila, da je to moj en in edini krog vsakdanjega življenja.  

Zmotila sem se. Prišel je dan, ko sem vse to izgubila. Cestni davek je zahteval življenje mojih dveh otrok 

in njunega očeta. Tako kot sama, so številni ljudje mislili, da je konec tudi z menoj. Vendar nekje v meni 

se je posvetilo sonce, klic, apel po življenju. V življenje so vstopili drugi, drugačni ljudje. In vsak od njih 

mi je podaril žarek, da sem shodila, stopila naprej in pričela dihati na novo.  

Tu sem letos, da lahko izrazim svoj optimističen pogled naprej. Za mano sta že uspešni leti študija 

psihologije, jasen cilj, da želim ostati v stiku z Zavodom in podeliti svoje strokovno znanje in izkušnjo in 

pomagati  ljudem, ki jih nesreče zaznamujejo.  

Imam pa še en lepši razlog, zakaj vztrajati na poti navzgor. Pod mojim srcem raste novo življenje, ki 

sliši, ve in me spremlja, tudi spodbuja, da mi bo zastavljeno uspelo in se našlo na cilju. Govori mi, da je 

tisto hudo v preteklosti, da obstajajo tudi primeri, ko je lahko še huje, vendar je bistvo tu in zdaj in to 

je  vredno deliti z vsakim posebej, saj nikoli ne vemo, kdaj bomo sami potrebovali spodbudo. Tako 

presenečam in presegam tudi samo sebe v zavedanju, da je življenje res eno, unikatno in smo mu lahko 

hvaležni za vsako izkušnjo, rast, in ljubezen. 

 



Milena Marija Kepic 

Po izgubi mojega moža Tomaža pred 13 leti se mi je sesul svet. Čakala sem ga eno leto, da se pripelje. 

Pet let nisem videla barv okoli sebe. Pobrati se po izgubi svoje ljubljene osebe je svojevrsten izziv. Kot 

ambasadorka Zavoda sem se srečala z mnogimi življenjskimi zgodbami. Vse, brez izjeme so tragične, v 

svojem bistvu pa zelo bogate, polne padcev, dvomov, jeze, rasti. Tiste svetle, so nedvomno obdarjene 

z darom ljubezni, spoštovanja in zaupanja v življenje. Tudi sama sem iskala žarek upanja in se poskušala 

izvleči iz teme, ki me je po tragični izgubi močno zaznamovala. 

V meni je umrlo upanje, da bom še kdaj sposobna ljubiti in živeti polnost vsakdanjega življenja v naravi, 

ob otrocih, vnukih in nekom, ki me bo vreden in jaz vredna njega. 

Vendar moja pota niso vedno samo moja. Napredovala sem, videla svet svetlejši. Bilo mi je dano. Na 

tej poti tavanja sem najprej našla Varno pot, po več letih pa me je obsijal še poseben DAR. Ta ima svoje 

ime in tudi svojo življenjsko preizkušnjo. Ime mu je Franci in danes je moj mož. Oba, še kako veva kaj 

je smisel življenja in se zavedava kako sva lahko hvaležna za to priložnost in izkušnjo. Hvaležna sva 

številnim ljudem, ki so nama prišli nasproti. Zavedam se, da je velik košček tega daru skrit tudi v Zavodu 

Varna pot, katerega ambasadorka sem s ponosom. 

 

 

 


