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Prometne nesreče niso le številke
Trpijo tako žrtve kot povzročitelji – Čedalje več nesreč z električnimi skiroji

Robert Štaba je strokovnjak na področju varne mobilnosti. / Foto: Tomaž Skale

Robertu Štabi, profesionalcu na po-
dročju varnosti v cestnem prometu 
in direktorju zavoda Varna pot, se je 
življenje postavilo na glavo 23. aprila 
2007. Takrat je bil generalni sekretar 
za varnost in vzgojo v cestnem pro-
metu, varnost je bila v tistem obdob-
ju med najslabšimi v Evropski uniji. 
Na dan, ko so razpravljali, kako po-
membno bi bilo, da bi ustanovili agen-
cijo za varnost v cestnem prometu in 
dobili zeleno luč, je pijan voznik brez 
vozniškega dovoljenja na cesti zbil 
njegovo tedaj dvanajstletno hčer. »Bi-
la je bližje smrti kot življenju,« se še 
danes s solznimi očmi spominja te-
ga dogodka, zaradi katerega so šte-
vilke, ki jih piše smrtna cestna stati-
stika, postale »meso in kri«.
»Iz neme statistike, ki sem jo poda-
jal kot državni uradnik v parlamen-
tu, na ministrstvu, državnem svetu in 
drugje, sem videl, da za temi številka-
mi stojijo konkretni ljudje. Videl sem, 
kako prometna nesreča lahko priza-
dene tako žrtve kot njene bližnje. K 
sreči se je Neji stanje izboljšalo, za-
nimivo pa je, da ima rojstni dan rav-
no na svetovni dan prometnih ne-
sreč,« začne pripovedovati o tedanji 
hudi izkušnji, ki jo je še težje doživljal 
ravno zato, ker je bil tedaj profesio-
nalno soodgovoren za varnost v ce-
stnem prometu. »Ko se zdravniki bo-
rijo za tvojega bližnjega, bi dal vse, da 
otrok preživi. Tedaj se nekaj premak-
ne. Vidiš, res vidiš, kaj je resnična lju-
bezen. Redkokdo je v življenju pripe-
ljan do situacije, da je zaradi ljubez-
ni pripravljen storiti vse. Ko ti veso-
lje, bog, pripelje življenje nazaj, tedaj 
nimaš več izbire. Tvoja pot je tlako-
vana. In tako je nastal zavod Varna 
pot,« strne Robert Štaba, zanimiv so-
govornik, ki je pri svojem delu v za-
vodu spoznal ogromno žrtev nesreč 
in tudi povzročiteljev.
Prvi koraki so bili težki, saj je videl, 
koliko ljudi potrebuje pomoč, pa si 
zanjo ne upajo prositi. Ker jih je sram, 
ker prometne nesreče še vedno veljajo 
za nekak tabu. Vendar je travme tre-
ba reševati, sicer človeka lahko pripe-
ljejo globoko v brezno bolezni, alko-
hola, ločitev … »Videl sem, da je lju-
dem treba pomagati. Pri takšnih za-
vodih, ki so bili v tujini vzpostavljeni 
že trideset, štirideset let, sem ugoto-
vil, kakšne programe imajo, katere 
strokovnjake je treba vključiti, nare-
dili smo celovit sistem pomoči in da-
nes je za nami preko 7000 oseb, ki 
smo jim pomagali. Nekaterim le tako, 
da smo jih poslušali, jih stisnili, seve-
da pa mnogim nudili tudi strokovno 
pomoč,« pripoveduje in dodaja, da je 
zelo ponosen tudi na to, da so v šte-
vilnih primerih pomagali, da prome-
tna nesreča ni ločila zakoncev, kar 
se velikokrat zgodi. »Veste, nihče nas 
ni naučil, da zakonca trpita vsak za-
se, da je njuna bolečina individualna. 
Da ne govorim o sorojencih, ki so po-
gosto nehote pozabljeni, če se na pri-
mer ponesreči njihov brat ali sestra.«
Seveda je navadno prvo pri žrtvah 
prometnih nesreč iskanje pravice za 

povzročitelje. Tudi sam, priznava Šta-
ba, je bil besen na človeka, ki je pijan 
in brez izpita povozil njegovo hčerko. 
Moški navadno reagirajo drugače. Pri 
večini se manifestira jeza. Zaprejo se 
vase, naredijo distanco, velikokrat po-
sežejo po alkoholu. Zato je, kot jim 
je na skupinski terapiji povedala psi-
hologinja, treba o tem spregovoriti. 
Ne držati zase, ampak govoriti, sicer 
bomo jezo izrazili na drug neprime-
ren način. »Ko se o tem pogovarjaš, 
ugotoviš, da je povzročitelj v podob-
ni frustraciji in je tudi žrtev. Potem z 
leti vidiš, da smo v začaranem krogu 
eni in drugi – žrtve in povzročitelji. 
Seveda bi si vsi želeli, da bi bili tudi 
sodni postopki končani prej, ne šele 
čez pet let, ko povzročitelj že naredi 
pri sebi napredek ali pa tone v še več-
ji poraz. Tudi pri žrtvah ni satisfakci-
je po petih letih,« je prepričan Štaba.

Simbolna sprava
Kar nekaj časa so potrebovali, da 
so vrata svojega zavoda odprli tu-
di povzročiteljem prometnih nesreč. 
»Naše psihologinje so nas počasi za-
čele pripravljati na to, da je to sestav-
ni del psihološke pomoči,« prista-
vi in se spomni dogodka izpred ne-
kaj let, ko so odkrili spomenik žrt-
vam prometnih nesreč. »Tam je bil 
fant, ki je povzročil nesrečo, in me 
vprašal, ali lahko prižge svečko, saj 
na grob žrtve ne upa in bi se rad na 
neki način opravičil. Nedaleč pa je 
na klopci sedela mama, ki je izgubi-
la otroka v prometni nesreči. Kakšne 
pol ure sta se pogovarjala, potem pa 
je mama tega fanta objela. Čeprav 
on ni povozil njenega otroka, je bilo 
to simbolno dejanje, simbolna spra-
va … Ta kamen, ta spomenik je sti-
čišče dveh svetov – enega, ki je vzel 
življenje, in drugega, ki ga je izgubil. 
Velik korak tistega kamna, ki ni ka-
men, ampak stičišče sveta, ki je vzel 
življenje, in sveta, ki je izgubil,« po-
nazori in seveda ve, da je idealizira-

no govoriti o tem, da bi se žrtve in 
povzročitelji objemali, vendar je do-
volj že to, da pride do notranje spra-
ve. Zato se mu tudi ne zdi primerno, 
da povzročitelji – ker jim tako svetu-
jejo zagovorniki – družini žrtve piše-
jo pismo, saj to ne pomeni nič, če se 
ne opravičiš osebno. Zato je v druž-
bi treba o tem veliko govoriti.
»Nesreče se dotikajo prav vsakega 
izmed nas. Ni tragika samo to, če 
oseba umre; poglejte, koliko je huje 
poškodovanih, takšnih, ki ne more-
jo skrbeti zase in jih kot družba poši-
ljamo v samotne zavode v Staro Go-
ro pri Novi Gorici ali v Drago. Niso 
del nas, naše skupnosti in to ni prav. 
Moramo živeti skupaj, da bomo lažje 
razumeli stiske drugih,« je prepričan.
Tako se dotaknemo lanskih podatkov 
o prometnih nesrečah, ki so sicer na 
prvi pogled spodbudni, saj kažejo, da 
je bilo na slovenskih cestah 25,5 od-
stotka manj smrtnih žrtev. A kot pou-
darja Robert Štaba, je relevanten po-
datek o varnosti število umrlih in huje 
poškodovanih na milijon prebivalcev. 
»Včasih je bila številka res veliko več-
ja, vendar če prenesemo število 80 v 
evropsko okolje, ni tako dobro. Naj-
bolj varne so države, ki imajo okoli 
20 ali pod 20 smrtnih žrtev na mili-
jon prebivalcev. Če pogledamo še hu-
do telesno poškodovane, vidimo, da 
človek sicer lahko preživi, a vpraša-
nje je, v kakšnem stanju je. Če k temu 
prištejemo še sedem do deset notra-
nje poškodovanih ljudi, ki jih priza-
dene nesreča, potem dobimo povsem 
drugačno sliko. Ko so na Švedskem 
pred tridesetimi leti rekli, da bodo sle-
dili viziji 0 nesreč, so se jim vsi smeja-
li, a danes imajo 18 do 20 nesreč na 
milijon. Če smo v Evropi med prvi-
mi šestimi državami po varnosti ot-
rok, smo pri splošni prometni varnosti 
med šestimi najslabšimi,« prikaže re-
alnost in kot pozitivno izpostavi ve-
lik premik pri uporabi alkohola med 
vožnjo pri mladih.

Mobilni telefon kot alkohol
A naša civilizacija je prinesla mladim 
drugo stvar, ki moti njihovo zbranost 
na cesti. To je uporaba mobilnih tele-
fonov. Na tem področju bo, se strinja 
Štaba, treba narediti še veliko, pred-
vsem bi po njegovem mnenju opera-
terji morali onemogočiti uporabo tele-
fona pri določeni hitrosti, jo popolno-
ma prepovedati med vožnjo in posta-
viti visoke sankcije. Potem bi moralo 
slediti še veliko izobraževanj na to te-
mo, da bi ljudje razumeli, kako neva-
ren je ta moteči element. »Težko ra-
zumemo, da je pogovor po telefonu 
identičen, kot da bi imeli 0,8 promi-
la alkohola v krvi. V resnici možga-
ni ne procesirajo dveh stvari hkrati. 
A celotna družba se je s tem okužila. 
Gre pa za element, ki je v prometnih 
nesrečah težko dokazljiv zaradi pre-
povedi uporabe zasebnih podatkov. 
Če bi operater dal javne podatke med 
prometno nesrečo, bi bili presenečeni, 
koliko je tistih, ki so vozili čez polno 
črto ali po drugi strani ceste in med-
tem uporabljali telefon.«
Da bi bilo treba pred spreminjanjem 
cestnoprometnih predpisov bolj oza-
veščati javnost, se strinja tudi Robert 
Štaba in izpostavi nedavno postavi-
tev puščic za zavijanje desno pri rde-
či luči. To je povzročilo pravo zmedo, 
saj ljudje ne vedo, kdaj lahko zavije-
jo in kdaj ne. Morda je že res, da ta 

ukrep prispeva k pretočnosti prometa, 
a k varnosti zagotovo ne, je prepričan 
Štaba. »Pri nas je že tako nacionalni 
šport vožnja v rdečo luč, s temi puš-
čicami pa so to le še poslabšali. Mor-
da bo kdo rekel, da imajo tako tudi 
v Ameriki in ponekod drugod, kar je 
res, vendar imajo tam tudi strogo re-
gulacijo, da je zloraba vožnje v rde-
čo luč kontrolirana s kamerami. Če 
voziš v rdečo luč, boš dobil položni-
co. Pri nas pa tega ni. Tako so tudi te 
puščice zmedle voznike, ki niso bi-
li pripravljeni niti informirani, da se 
bo to uvedlo.«
Skrbi ga tudi dejstvo, da je bila Slove-
nija med letoma 2019 in 2021 ocenje-
na kot najslabša glede napredka var-
nosti v cestnem prometu, »zato bi se 
morali vlada, pristojna ministrstva in 
strokovnjaki takoj lotiti reševanja te 
problematike«.
Da samo višina kazni ne prispeva k 
umirjanju prometa, so ugotovili že v 
državah, kot so Italija, Francija, Nem-
čija. »Kazni so znižali, vendar so pos-
tavili ogromno radarjev in tako so za-
čeli umirjati promet. Včasih ni bilo 
nič nenavadnega, da je nekdo po av-
tocesti do Milana divjal 250 kilome-
trov na uro, zdaj pa je povsem dru-
gače,« našteva primere, po katerih bi 
se lahko zgledovali. Zavod Varna pot 
je dal tudi pobudo, da se v Ljublja-
ni vzpostavi park varne mobilnosti, 
saj je kolesarski izpit zdaj edini pro-
gram, kjer otroci dobijo celostno in-
formacijo, na takšnem poligonu pa bi 
spoznavali celotno mobilnost. »Ta se 
namreč izredno hitro spreminja in v 
oči bode podatek o porastu poškodb 
z električnimi skiroji. Država, druži-
na, posameznik toliko vloži vase, po-
tem pa se pelješ s skuterjem brez če-
lade, zapelješ na pločnik, izgubiš rav-
notežje in prideš na Sočo … In nikoli 
več ne boš delal tistega, kar bi lahko. 
Mi se moramo pri svoji majhnosti bo-
riti za življenje vsakega izmed nas,« 
zaključi. N
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Povabljeni 
ste na kavo

Robert Štaba,
ustanovitelj in predsednik zavoda Varna pot

»Težko razumemo,  
da je pogovor po telefonu 
identičen, kot da bi imeli 
0,8 promila alkohola  
v krvi. V resnici možgani 
ne procesirajo dveh stvari 
hkrati.«
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