
OB SVETOVNEM DNEVU SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ 

 

Na današnji dan se spominjamo žrtev prometnih nesreč -  dokončno izgubljenih življenj.   

Suhoparni in neprizanesljivi podatki povedo, da je od leta 1991 do  2020 na slovenskih cestah 

umrlo 7.628 ljudi, vseh starostnih skupin; hudo telesno poškodbo je utrpelo 303.238 ljudi  in 

pri tem govorimo le o ljudeh, pri katerih je bila telesna  poškodba  evidentirana, na pa o 

ljudeh, pri katerih, največkrat poškodba možganov, ni bila evidentirana. V lanskem letu  se je 

varnost v prometu pomembno znižana, posledica – več mrtvih in poškodovanih kot v letu 

pred tem, umrli sta 102 osebi,  nekoliko manj je bilo evidentiranih hudih telesnih poškodb. 

Pa vzroki: po podatkih AVP –  previsoka hitrost, napačna smer in stran vožnje, nepravilni 

premiki z vozilom; vsako tretjo smrtno žrtev  je povzročil vinjen voznik – in koliko hudo 

poškodovanih?  

Vendar- za temi številkami so človeške usode. Ljudje, ki jim je bilo v enem zamahu vzeto vse 

v času, ko se narava še ni odločila za odhod . Vzeta jim je bila  možnost ljubiti svoje otroke, 

partnerje, sorodnike, prijatelje, vse želje, načrti; vzeto jim je vse, kar jim je bilo v veselje. 

Živijo  le v  bolečih, a lepih spominih njihovih ljudi. 

Kaj pa preživeli, ko poškodba lahko trajno spremeni njihovo življenje, življenjske načrte, ko 

jim je bodočnost praktično ugrabljena, še zlasti, če upoštevamo, da v Sloveniji ljudje s 

poškodbo praktično nimajo možnosti za rehabilitacijo poškodovanih mentalnih sposobnosti, 

s tem pa še toliko bolj izničeni možnosti živeti življenje, kot si ga želijo, ampak življenje, kot 

jim je preostalo.  

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je v času, ko se narava umirja,  pripravlja na 

spanje, vendar vemo, da se bo kmalu začela rojevati svetloba in z njo ponovno življenje, 

vendar ne  življenja , ki so izgubljena in poškodovana. 

To je tudi dan, ko naj bi se vsak vprašal, kako lahko prispeva k večji prometni varnosti in s 

tem k ohranjanju lastnih in tujih življenj. 
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