Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč

Sem Dario. Pred dvemi leti sem na tem mestu predstavljal projekt FEVR Young, to smo mladi v
EU, ki so nas prometne nesreče in njene hude posledice zaznamovale. In nikakor si nisem mislil,
da vam bom tako v kratkem casu lahko predstavil nova in zame pomembna lastna doživetja in
osebno pozitivno rast.
Kot mlad ambasador Zavoda varna pot, sem v zadnjih letih, v delavnicah za osnovnošolce ter
dijake 5 x STOP je KUL, svojo življenjsko zgodbo delil z več tisoč mladih. Huda prometna
nesreča ki nas je zaznamovala, izguba očeta, brata ter boj za preživetje po poškodbah mame in
mene so nekaj, kar večina misli, da se dogaja tam, daleč, drugim, seveda pa žal temu ni
tako. Vseeno pa so in obstajajo trenutki, ki so samo moji. Takrat se spomnim na vesele trenutke,
ki smo jih preživeli skupaj. Vendar zavedanje, da sem tu, da imam življenje in moram naprej, me
postavi v realnost. Prišla je misel in z njo odločitev. Grem na pot. Sam. Konec julija je bilo za
menoj malo manj kot tisoč kilometrov poti. Vsak od približno 2 milijona korakov je pomenil zame
odpuščanje ter svobodo. Na koncu poti, ob pogledu na ocean, poleg mesta Fisterra, sem vedel,
da sta me vso pot spremljala in vlivali moč moja dva angela in najdražji.
Obrnil sem novo poglavje in hvaležen sem, da sem dobil še eno priložnost v življenju. Imam pa
še eno uresničitev cilja za katerega so mnogi mislili, da je neuresničljiv glede na moje
poškodbe. V petek 8. Novembra sem diplomiral na višji strokovni šoli GRADBENIŠTVO. Tako je
diploma v žepu. Pred mano pa novi izzivi. Poiskati zaposlitev tam, kjer bom lahko uresničil svoje
sanje, svoj študij ter svoj napor. Ves moj trud je s to diplomo poplačan.
Draga mama, dragi prijatelji hvala, da ste zaupali vame.

