
Pisni nagovor muftija mag. Nevzeta Porića ob Svetovnem dnevu 
spomina na žrtve prometnih nesreč 2021 

  
  

Spoštovani, 

  

ob 15. obletnici Zavoda Varna pot mi predstavlja v veliko veselje, da sem 
osebno, kot tudi Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, od samega 

zečetka, podpirali prizadevanja Zavoda Varna pot pri ozaveščanju 
slovenske družbe pri zmanjševanju prometnih nesreč. Kot družba 

dolgujemo zahvalo vsem tistim, ki nas vsakega novembra spomnijo na 
žrtve prometnih nesreč in vse tiste, ki nosijo skozi življenje preživeto 

izkušnjo in trajno bolečino. 

  

V času epidemije, ki jo živimo v teh dneh, tednih, mesecih in letih, smo 

priča dejstvu kako krhko je človeško življenje. Bolečina, ki ostane je 
globoka in trajna. Imam občutek, da se premalo zavedamo vrednote 

življenja, ki nam je bila podarjena in za katero moramo skrbeti. Kot 
človeška bitja smo pogosto izgubljeni in prelahko dojemamo življenje na 

tem svetu. Včasih me naš odnos do življenja spominja na človeka, ki se je 
odpravil na pot brez cilja. Ko se je ustavil na križišču in vprašal nekoga kam 

vodi pot, ga je ta vprašal, kam je namenjen? Odgovoril mu je, da ne ve. 
Potem mu je ta povedal, da ni važno kam vodi pot, saj je tako ali tako brez 

definiranega cilja. Naše življenje mora imeti cilj. Moramo vedeti kaj želimo 
od svojega življenja. Kot človeška bitja moramo graditi medsebojno 

ljubezen, spoštovanje in zaupanje. Ustvarjeni smo, da živimo in uživamo v 
podarjeni blaginji življenja. V našem učenju nam je bilo življenje 

podarjerno. Lastnik življenja je izključno Bog. On odloča kdaj se bomo rodili 
in kdaj bomo zapustili ta prehodni svet. Truditi se moramo, da na tem svetu 

naredimo čimveč dobrega, saj je to zalog za drugi večni svet. Ne smemo 

se neodgovorno obnašati do življenja. Storiti moramo vse, da ga zaščitimo 
in ne ogrožamo. 

  

Promet v katerem smo vsakodnevno udeleženi je potencialno ”polje smrti”. 

Nikoli ne vemo kako in na kakšen način se bo zaključil naš prehod od točke 
A do točke B. Negotovost je ogromna. Življenje je žal postalo brezvredno. 

V kontekstu prometa in prometnih nesreč je pri mladih čutiti veliko 
brezsmisla pri odnosu do življenja, ker za nekatere ne obstjajajo niti 

minimumi odgovornosti za lastno življenje in življenje drugih. Kot družba 
moramo narediti veliko več pri vzgoji otrok in ozaveščanju ljudi, da 

postanemo odgovorni do sebe in drugih.  

  

Želim si, da bi kot družba dosegli stopnjo na kateri bi se zavedali težav, ki 
jih pozvročajo prometne nesreče in njihove posledice. Žal, o tem začnemo 

razmišljati vedno prepozno. 

  



Čestitam Zavodu Varna pot 15. obletnico obstoja in uspešnega delovanja. 
Vaše delo je plemenito, ki ga globoko cenim in spoštujem. Nadaljujte svoje 

poslanstvo, mi pa vam bomo stali ob strani in vas podpirali. 

  

Srečno! 

 

  

Predsednik Mešihata Islamske skupnosti v RS 

mag. Nevzet Porić, mufti           

 


