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DŠ:  _________________________________________  Podpis:  ___________________________

Letno naročnino bom poravnal po prejetem računu.
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UVODNIK

ŠOLA!
Beseda šola v povezavi s stanovsko organiza-
cijo ZŠAM nas spomni na prvi šolski dan. To 
ni naključje, saj so člani Zveze ZŠAM iz vse 
Slovenije že desetletja prisotni v cestnem pro-
metu kot reditelji na šolskih poteh.

In tako je bilo tudi to leto na prvi šolski dan. 
Naši vrli člani in članice so zopet opravili 
humano delo, ki je neprecenljivo. Če se je v 

preteklosti še kdaj zgodilo, da je kak posameznik vprašal, kdo pa so 
ti možje v modri uniformi, danes takšnih vprašanj praktično ni več. 
Člani in članice Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije 
(ZZŠAM) so sestavni in nepogrešljiv člen v strukturi vzgoje in preventi-
ve v cestnem prometu. In tako je tudi prav. Z Javno agencijo Republike 
Slovenije za varnost prometa (AVP) gradimo dobre poslovne odnose in 
skupaj razvijamo projekte za vzgojo in preventivo v cestnem prometu. 
Partnerstvo z AVP je rezultat številnih aktivnosti ZZŠAM in posamezni-
kov, ki so se in se bodo še naprej trudili postaviti našo zvezo in zdru-
ženja ob bok drugim nevladnim organizacijam s področja prometne 
varnosti. Prometna varnost se mora obravnavati celostno – tako vsebin-
sko kakor geografsko. In ZZŠAM lahko s svojimi člani pokriva celotno 
republiko. To je naša odlika in prednost. In tako bo tudi v prihodnje.

Bralci PVV! Ko ste iz poštnega nabiralnika vzeli revijo PVV, ste morda 
zagledali prvo stran z naslovom Tranzit. Niste prejeli napačne revije, le 
obrniti jo je bilo treba, in že ste bili na naslovni strani naše revije PVV. 
V iskanju dodatnih vsebin, ki vam jih lahko ponudi revija PVV, smo se 
povezali z novo nastalo revijo Tranzit. Stanovski časopis PVV ostaja v 
svoji obliki in formatu enak. Z združitvijo dveh revij v eno publikacijo 
ponujamo zanimivo dodatno branje o novih tehnologijah, tehnikah in 
trendih v prometu in logistiki. Upamo si trditi, da je s tem revija posta-
la še privlačnejša in aktualnejša. Zato verjamemo, da boste to novost 
dobro sprejeli. 

Pa veliko bralnih užitkov!

Aktivni za varnost v prometu!
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OKROGLA MIZA ČLANIC ZVEZE ZŠAM 
O NADALJNJEM RAZVOJU STANOVSKE 

ORGANIZACIJE ZVEZE
Po letu in pol delovanja novih organov Zveze ZŠAM so udeleženci posveta razpravljali o nadaljnjem delu zveze. Uvodo-
ma so udeleženci prisluhnili oceni stanja v preteklem času. Pretekli poslovni kazalci so prikazovali neustrezno stanje za 
nadaljnje delovanje.

Težav je bilo kar nekaj. Zato je novo 
vodstvo predstavilo nov pristop delova-
nja. Ena od novosti je, da se vzposta-
vi močna komunikacija med zvezo in 
njenimi članicami. Vse strateške odlo-
čitve morajo biti usklajene s članicami. 
Tako imajo članice s svojimi predstav-
niki v organih zveze možnost vpliva-
ti na dobro sodelovanje. S tem so bili 
postavljeni novi cilji in metode notra-
njeposlovnega sodelovanja. Glede šir-
šega poslovnega okolja opažamo, da 
se je povrnilo povezovanje z instituci-
jami, s katerimi je nekdaj že potekalo 
sodelovanje. In še enkrat ponovimo: 
članom smo vrnili to, kar jim pripada 
– našo stanovsko revijo Prometno-var-
nostni vestnik.
Sodobna usmeritev delovanja zveze in 
članic ponuja možnosti udejstvovanja 
tako skupinam kot posameznikom, ki 
želijo razvijati svoje kompetence in so-
delovati v aktivnostih za dobrobit druž-
be. Družbi in s tem posamezniku se 
ponuja možnost družbeno aktivnega 
življenja tudi z zvezo nevladnih orga-

nizacij, v katero spadajo  Zveza ZŠAM 
in njene članice. Cilji našega delova-
nja so povezovanje šoferjev in avtome-
hanikov, in sicer tako profesionalnih 
kot tudi neprofesionalnih članov. Vsak 
aktivni poklicni voznik se v svojem po-
klicnem življenju znajde v različnih 
precepih. Srečuje se z različnimi de-
javniki tako znotraj podjetja, v katerem 
je zaposlen, kakor izven njega, kot so 
državne institucije in drugi. Zveza zdaj 
ponuja novo prednost članstva v naši 
organizaciji, ki predstavlja korist za 
vsakega poklicnega voznika. Ta vklju-
čuje zavarovanje v zavarovalniški sku-
pini ARAG (zavarovalništvo in pravna 
zaščita voznika v primeru pravnega 
primera: varščine, sodne takse idr.), za-
varovanje v Skupini Triglav (na podro-
čju zdravstvene asistence za potrebe 
voznika) in možnost uporabe tehnične 
opreme za branje voznikove kartice. 
Član, ki bo uporabnik teh prednosti, bo 
imel na vidnem mestu vozila nalepko, 
ki bo izkazovala njegovo poslovno po-
vezovanje. Ob nastajanju tega projekta 

Aktivni za varnost
v prometu!

ZVEZA ZDRUŽENJ ŠOFERJEV 

IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE

Zveza ZŠAM Slovenije
Letališka 16

1000 Ljubljana

Tel.: +386(0)1 524 03 15

Fax: +386(0)1 585 23 37

www.zveza-zsam.si

 tajnistvo@zveza-zsam.si

se je oblikovalo geslo za nagovarjanje 
poklicnih voznikov: »Sem član, nisem 
sam.« Nov pristop do članov poklicnih 
voznikov se izkazuje tudi v razvoju 
prenovljene spletne strani z možnostjo 
elektronskega prenosa podatkov. 
V nadaljevanju omizja je bilo pred-
stavljeno sodelovanje z novo nastalo 
revijo Tranzit. Obe reviji bosta izhajali 
skupaj v obliki ene publikacije. Izhajali 
bosta vsakih 45 dni, v naslednjem letu 
bo izšlo 8 številk.
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PIN POSVET – KONFERENCA 
O VARNOSTI V CESTNEM PROMETU

Z evropskim pristopom do boljše prometne varnosti – 
Varna infrastruktura, varna vozila in varni udeleženci v prometu.

Predstavniki ZZŠAM smo se udeležili Konference o varnosti v cestnem prometu, ki je potekala dne 23. junija 2017, v Au-
stria Trend Hotelu. Konferenca se je z obsežno študijo stanja, ki vlada na slovenskih cestah, v treh temeljnih točkah ozirala 
k evropskim pristopom, ki bi do večje in boljše prometne varnosti vodili tudi nas.

Mojca Erzar

V samem uvodu je predstavnik Šved-
ske prometne uprave in avtor Vizije 
"0" Matts-Åke Belin predstavil pomen 
strateškega pristopa k varnemu siste-
mu cestnega prometa: "Da, zgodila 
se je kulturna revolucija in naš odnos 
do prometa, ki je iz dneva v dan večji, 
se je spremenil. A prišli smo do toč-
ke, ko smo ugotovili - kar je preveč, 
je preveč! Ljudje zaradi tega ne sme-
jo umirati na cestah.''  Z več dobrimi, 
v prakso prenesenimi študijami, kot 
npr. izgradnja krožišč namesto rdečih 
luči, ki zaustavljajo vozila na koncu 
ravne ceste, ter mnogimi drugimi, se 
Švedska še vedno uvršča med najbolj 
varne evropske države. Sledi ji Avstri-
ja - nekaj dobrih rešitev je predstavil 
Klaus Machata, Kuratorij za prometno 
varnost. Česa se lahko naučimo od teh 
dveh držav, smo raziskovali v diskusiji. 

Pri vprašanju ''Kako (pre)oblikovati sta-
lišča udeležencev v cestnem prometu 
k boljši prometni varnosti?'', je dr. Ma-
teja Markl iz Javne agencije Republike 
Slovenije za varnost prometa poudarila 
učinkovitost tistih ukrepov, ki so ciljno 
usmerjeni k neki izbrani skupini ude-
ležencev v prometu.  Kot učinkovit se 
je pokazal emocionalni pristop pa tudi 
socialno kritični pristop. Pri vsem tem  
je  treba upoštevati, da četudi je celot-

ni promet oblikovan precej racionalno, 
na način, kako priti od točke A do toč-
ke B v najkrajšem času, človek vsee-
no ni racionalno bitje, pač pa celovi-
to bitje, z osebnostnimi značilnostmi, 
emocijami in motivi, nanj pa vsak tre-
nutek vplivajo tudi okoliščine. Nekaj 
koristnih smernic, ki so bile tema tretje 
točke ''Kako lahko vozila prispevajo k 
večji varnosti?'', sta razkrila Tjark Kre-
uzinger, predstavnik Toyota Motor Eu-
rope in Karl Pihl, predstavnik razvoja 
tovornih vozil Volvo Group. Avtomat-
ska vožnja vzvratno, stranski senzor-
ji in GPS, s poudarkom na svobodi, 
varnosti in učinkovitosti, se zdijo kot 
premišljen in idealen način, ki ga sme-
mo pričakovati v bližnji prihodnosti. V 
diskusiji pa je France Kmetič iz AMZS 
vseeno izpostavil, da imamo ljudje te-
žave z že obstoječimi avtomatiziranimi 

vgrajenimi deli vozi-
la (npr. s sistemom 
ABS), saj jih vsi ne 
znamo uporabljati. 
Pri vsem tem je pot-
rebno dobro proučiti 
tudi to, kako bodo 
avtomatizirane stva-
ri, ki bodo vgrajene 
v vozilo, reagirale 
ob morebitni nesreči, 
predvsem pa ali bodo 
varne tudi za ostale 
udeležence v prome-
tu. Pri zadnjem vpra-
šanju ''Kako rešitve 
v cestni infrastruktu-

ri rešujejo življenja?'', je Ferry Smith, 
predsednik EuroRAP-a povedal, da če-
tudi se razlogi za prometno  nesrečo v 
90% skrivajo v človeški napaki, ne gre 
spregledati poudarka, ki vodi k izdelavi 
varnih vozil in gradnji čim bolj varnih 
cest. Izpostavil je pomen sodelovanja 
različnih deležnikov pri tem, torej so-
delovanje različnih skupin, organizacij 
in tudi povezovanje držav. Boštjan Ce-
lan, predstavnik FGPA je zadnjo točko 

osvetlil z nekaj navdihujočimi rešitva-
mi, med katerimi so bile tudi samopo-
jasnjujoče ceste,  predvidljive ceste in 
ceste, ki odpuščajo napake. "Zaradi 
napake ali nepremišljene reakcije v 
prometu, naj človek ne bi umrl,« je po-
vedal. Ob zaključku posveta je Vesna 
Marinko, predstavnica Javne agencije 
Republike Slovenije za varnost prome-
ta in hkrati moderatorka PIN posveta v 
Sloveniji povabila vse, ki jih evropski 
pristop do boljše prometne varnosti na-
govarja, da obiščejo spletno stran AVP, 
tam bodo objavljena vsa priporočila, 
napotki in tudi izjava za javnost. 

V tem kratkem prispevku ni mogo-
če zapisati vseh tem, ki jih je sedem 
ur trajajoča konferenca obravnavala. 
Prav tako ni mogoče predstaviti vseh 
študij in izjav izjemnih govornikov ter 
strokovnjakov, ki so sodelovali pri iz-
vedbi programa, med njimi Igor Velov 
- Javna agencija Republike Slovenije 
za varnost prometa, Antonio Avenoso - 
Evropski svet za varnost prometa, mag. 
Violeta Bulc, evropska komisarka,  dr. 
Peter Gašperšič, Minister za infrastruk-
turo, Milojka Celarc Kolar, Ministrica 
za zdravje, mag. Ivan Kapun - Policija 
in vrsta drugih predstavnikov ter izve-
dencev, ki so omogočili dobro disku-
sijo ob zaključku posameznih točk. 
Konferenca je bila obširna, poročila in 
študije pa izčrpna. Udeleženci, med 
njimi tudi predstavniki Zveze ZŠAM 
Slovenije, smo na USB ključku prejeli 
celotno gradivo in prezentacije. Vsi, ki 
berete ta prispevek in bi želeli gradi-
vo proučiti kar v domačem naslonjaču 
ali v kabini vašega vozila, nam pišite 
na info@zveza-zsam.si. Gradivo vam 
bomo poslali po elektronski pošti, ne-
kaj izbranih vsebin pa bomo z vami 
delili tudi preko splošnih elektronskih 
obvestil. Čestitke organizatorjem in da: 
»Želimo si še več takšnih dogodkov.«

Udeleženci posveta
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VZGOJA IN PREVENTIVA

PLAČE V CESTNEM TOVORNEM PROMETU 
POD SLOVENSKIM POVPREČJEM

Statistični urad Republike Slovenije prikazuje na svoji spletni strani mesečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji. Ob tem so 
prikazane tudi plače po različnih dejavnostih. Prikaz ni najbolj ažuren in prikazuje plače s slabim dvomesečnim zamikom. 
Tako so bile zadnje prikazane plače za letošnji junij objavljene 16. avgusta. Iz teh podatkov izhaja, da je bila junijska pov-
prečna neto slovenska plača na posameznega zaposlenega 1.045,06 evra.

Franci Klemenčič

Iz obsežnega gradiva smo izluščili neto 
plače zaposlenih v cestnem tovornem 
prometu. V juniju letošnjega leta je 
povprečna neto plača vseh zaposlenih 
v cestnem prometu v Sloveniji znaša-
la le 754,08 evra. Za primerjavo: lani 
junija so zaposleni v cestnem prometu 
po vsej Sloveniji imeli povprečno neto 
plačo 724,48 evra. Takrat je znašala 
povprečna neto plača vseh zaposlenih 

v Sloveniji 1.016,36 evra. Sicer pa so 
v zadnjih nekaj letih plače zaposlenih 
v cestnem prometu po vsej Sloveniji 
v povprečju vedno okrog 740 evrov. 
Letos januarja je bila povprečna pla-
ča 733,12 evra, februarja 737,74 evra, 
marca 753,47 evra, aprila 763,40 in 
maja 743,40 evra. Sodeč po posredo-
vanih statističnih podatkih povpreč-
na neto plača zaposlenih v cestnem 

tovornem prometu v Sloveniji močno 
zaostaja za povprečno neto plačo vseh 
zaposlenih v Sloveniji. Trenutni soci-
alni položaj zaposlenih v slovenskem 
cestnem prometu se verjetno delno re-
šuje z dnevnicami oz. drugimi dodat-
ki, ki se ne štejejo v plačo. Ob tem se 
zastavlja vprašanje, kako slab bo nji-
hov socialni položaj, ko se bodo upo-
kojili.
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S PROMETNO UREDITVIJO PROTI TERORIZMU
Sredi avgusta je Evropo pretresel nov teroristični napad. Terorist je z belim kombijem zapeljal v množico na živahni bar-
celonski ulici La Rambla in se ustavil šele po 550 metrih. Vsaj 14 ljudi je izgubilo življenje, še mnogo več je bilo ranjenih.

Koncern Sintal

To je le eden izmed nedavnih napadov 
v Evropi, v katerih so teroristi običajna 
vozila uporabili kot smrtonosno orož-
je. Pred Barcelono so večje napade z 
vozili utrpeli Berlin, Nica in London. 
Evropska mesta so zato začela v ob-
močjih za pešce nameščati prepreke, 
ki vozilom onemogočajo vožnjo ali 
jih vsaj bistveno upočasnjujejo. Bri-
tanci so takšne ukrepe sprejemali že v 
sedemdesetih letih, ko je bila aktivna 
teroristična organizacija IRA. So pa 
v nekaterih drugih državah pregrade 
naletele tudi na nasprotovanje prebi-
valcev, češ da kazijo mesta, otežko-
čajo promet in pomenijo velik strošek. 
Španska, francoska in italijanska mes-
ta, ki slovijo po svoji lepoti – in zato 
privabljajo množice turistov –, so naš-
la rešitve, ki so učinkovite in estetske 
obenem. V Rimu, Genovi in Firencah 
so na izpostavljenih območjih zače-
li nameščati velika korita za rože in 
drevesa, za katera pravijo, da mesto še 
polepšajo. V Palermu so za predloge 
povprašali pisatelje, slikarje in druge 
umetnike. Tako so poskrbeli za varnost 
in še prispevali k prijetnosti življenja v 
mestih.
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ZANIMIVOSTI

IZPIT ZA MOPED LE ZA ODGOVORNE?
Mopedi in skuterji so postavljeni na ceste z neopazno razliko. Kolesa s pomožnim motorjem imajo enake motorje kot  
kolesa z motorjem, kar pomeni do 50 cm3, le da je hitrost prvih omejena na 25 km/h (v nadaljevanju 25-ka) in drugih na 
45 km/h (v nadaljevanju 50-ka).

mag. Matej Ozebek

AM z vožnjami motocikla, če nadaljuje 
izpit v A1-, A2- ali A- kategoriji, in 20 %  
manjše število ur v B-kategoriji zaradi 
dejanskih izkušenj v prometu. K opra-
vljanju izpita AM-kategorije bi lahko 
pomembno prispevale zmanjšane dr-
žavne takse, ki bi ob prijavi A1, A2 ali A 
bile polovične za kandidate z opravlje-
nim izpitom AM ali katerim od izpitov 
A-kategorije z omejitvami, saj je moral 
kandidat vedno opraviti teorijo, vožnje 
in izpit. Na tej osnovi bi lahko pričako-
vali, da se hitrosti mopedistov 25 km/h 
in 45 km/h v povprečju ne bi spreme-
nile, le znanje in usposobljenost vozni-
kov bi bila na precej višji ravni. Anketa, 
ki jo je izvedel sin med svojimi vrstniki 
– mladimi vozniki, kaže, da imajo za 
25-ke vsi izpite za kolo in v 75 % upo-
rabljajo čelado, ampak v 90 % njihova 
25-ka prehiti serijsko 50-ko. Pohvalna 
je ideja, da je zakonsko urejena razlika 
med 25-ko in 50-ko. Za kolo z motor-
jem ali 50-ko je treba opraviti izpit za 
AM-kategorijo. Kolesarski izpit zadoš-
ča za 25-ko, ki ima do 50 ccm, njena 
hitrost je omejena na 25 km/h in spa-
da med kolesa s pomožnim motorjem. 
Toda v resnici smo na tem zemljevidu 
na robu Evrope, tam, kjer je mogoče 

vse in obstaja tovarniška 25-ka 
pogosto le na papirju.
Statistika opravljenih izpitov 
za kategorijo A prihaja iz ene 
od avtošol na Celjskem in 
kaže močan upad opravljenih 
AM-izpitov med mladimi. Iz 
statistike prebivalstva vidimo, 
da se populacija mladih v zad-
njih 10 letih bistveno ne spre-
minja, medtem ko se število 
opravljenih izpitov za AM-ka-

tegorijo zmanjšuje. Izpit AM, ki stane 
med 600 in 800 evri, se začne s teori-
jo, za katero kandidat opravi tečaj, us-
pešno reši izpitne pole, nato opravi do 
21 ur učnih voženj na poligonu in v 
prometu, ter zaključi z izpitno vožnjo. 
Po opravljenem AM-izpitu je razkorak 
v znanju, izkušnjah in vedenju v pro-
metu med mladim motoristom in »ko-
lesarjem« zelo velik. Zato bi peščico 
tako odgovornih mladih morali opa-
ziti in nagraditi s priznavanjem veščin 
takrat, ko nadaljujejo šolanje v višjih 
kategorijah A in B. Danes ima le 5 % 
motoristov opravljen izpit za AM. Ne-
koč jih je bilo 90 % in vsi s(m)o vozili 
tomose.
Pristojni, nikar ne ostanite križem rok: 
nagradite tiste redke mlade ljudi, ki 
danes opravijo izpit za AM-kategori-
jo. Statistike o nesrečah med motoristi 
upoštevajo vsa dvokolesa skupaj in jih 
ločijo le na kolesarje in motoriste, pa 
vseeno beležijo porast; zato v tej zvezi 
ni zapletenih napak, ampak popravlji-
va dejstva. Nagrajevanje v preventivi 
in varnosti v prometu je učinkovitejše 
in trajnejše tudi skozi generacije. Mo-
toristi smo vzgajani in vzgojeni, so pa 
tudi takšni, ki so preskočili kakšen po-

memben korak ali dva do 
motorista. Pošteno bi bilo, 
da se vsaj strošek šolanja 
motorista, ki je izbral po-
stopno usposobljenost pri 
vožnji z motornimi vozili 
z večkratnim preverjanjem 
teorije in prakse (izpit), 
upošteva in približa stro-
škom voznikov, ki so opra-
vili le kategorijo A1 ali A2 
in preskočili kategorijo AM.

Opazite razliko med skuterjema?

Po prebranem članku v prometnovar-
nostnem vestniku, ki je govoril o ne-
varnem vedenju kolesarjev v prometu 
zaradi neznanja, me je sin začel spra-
ševati: »Kako lahko kolesarji in moto-
risti na kolesih s pomožnim motorjem 
(do 25 km/h), ki lahko gredo predelani 
50 km/h in več, vozijo s toliko napaka-
mi, čeprav so opravil izpit za kolo, ki 
traja približno tri ure in so ga opravili 
že v 4. ali 5. razredu?«
Kot motorist sem odgovoril, da znanje 
in izkušnje na motorju sicer temeljijo 
na kolesarskem znanju in veščinah, ki 
pa jih nadgradimo s še z bolj odgovor-
nim obnašanjem in poznavanjem pravil 
na cestišču; ta zahtevajo opravljen izpit 
za AM-kategorijo. »Ampak moj izpit za 
AM stane kot 25-ka,« me je opomnil 
najstnik. Ponovno sem le pritrdil in 
razložil, da je to cena tečaja, voženj, 
zdravniškega spričevala in izpita iz teo-
rije CPP – izpitne pole in praksa vožnje 
skupaj z izpitno vožnjo so zahtevnej-
še in drugačne od kolesarskega izpita, 
zato je cena temu primerno visoka. 
»Jaz bom moral opraviti AM, tisti s 25-
ko pa bodo brez tega še vedno na ces-
ti in kolesarskih stezah ter bodo tako 
prihranili okoli 700 evrov.« Kot starš, 
učitelj in motorist sem mu 
odgovoril, da je izpit za AM 
prava pot in se bo čez leto 
ali dve lahko izkazal kot 
razumna ugodnost, ko bo 
nadaljeval z izpiti v katego-
riji A1, A2, A in B. Smiselna 
ugodnost bi bila na primer 
za polovico manjše zakon-
sko določeno število ur vo-
ženj za kandidata, ki je že 
opravil izpit za kategorijo 
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TUDI VAŠ OTROK JE LAHKO NA CESTI!
Kolone konec avgusta napovedujejo, da se končuje čas počitnikovanja in dopustniškega lagodja. To se občuti tudi na naših 
vrhniških cestah, saj pokajo po šivih od preobremenitve. Za to sta krivi tako občina kot država. Prepotrebnih obvoznic, ki 
bi razbremenile jedro, pa očitno še lep čas ne bo. Ob nesrečah na avtocesti je vse še toliko slabše! Zdi se, da bi bili protesti 
veliko bolj potrebni za to, da bi se uredila prometna infrastruktura, kot pa za nedavno ekološko nesrečo …

Franjo Čretnik

V zgodbo prometne varnosti se vklju-
čujemo tudi člani ZŠAM Vrhnika. V 
sodelovanju s PP Vrhnika, občinskim 
redarstvom in prostovoljci smo poskr-
beli, da so otroci varno zakorakali v 
šole in vrtce. S ponosom smo sprejeli 
izziv in pospremili v največjo osnovno 
šolo v Sloveniji, Osnovno šolo Ivana 
Cankarja Vrhnika, kar 1161 otrok, v 
osnovno šolo Antona Martina Slomška 
500 otrok, v vse vrhniške vrtce skupaj 
je vstopilo 1000 nadobudnežev. Va-
rovali smo tudi učence podružnične 
šole Log Dragomer v Bevkah. Letošnje 
varovanje je zaznamovalo deževje, ki 
še poslabšuje vozne razmere na cesti. 
Nestrpnosti voznikov, voženj v rdečo 
luč, pa mladih kolesarjev in moto-
ristov brez čelad ter nestrpnih staršev, 
ki ob vljudnem opozorilu postrežejo 
s kopico opazk in nesramnosti, je bilo 
kar nekaj. Ali je res potrebna represija 
policije in redarstva? Prometna vzgo-
ja se prične na domačem dvorišču 
ob pomoči staršev in skrbnikov otrok. 
Letos smo obiskali vse otroke na šol-
skih avtobusnih linijah in bomo akcijo 
ponovili skozi šolsko leto. Med vožnjo 
smo člani na vseh relacijah podajali 
informacije o pomembnosti privezo-
vanja, pravilni namestitvi šolske torbe, 
obnašanju na avtobusu ter vstopanju in 
izstopanju iz avtobusa. Žal ne moremo 
kriviti le voznika, ki ima polne roke 

dela že s samo vožnjo, 
če otroci ne upošteva-
jo pravil. K redu v pro-
metu lahko pripomo-
remo vsi – vključno s 
starši, učitelji, policijo 
in našimi člani ZŠAM 
Vrhnika. Pristojne or-
gane pozivam, da ure-
dijo in označijo avto-
busna postajališča, na 
katerih poteka šolski 
promet. Žal v večini 
primerov ta niso oz-
načena. Pozivam tudi 
dolgoprstneža, da vrne 
triopan oznako »otroci 
na cesti«! Žal se doga-
jajo tudi takšne kraje. 
Letošnje varovanje je potekalo sedem 
delovnih dni od 1. 9. 2017 do 11. 9. 
2017; v dopoldanskih in popoldanskih 
urah smo ga na ključnih točkah po-
daljšali do 15. 9. 2017. V varovanje je 
bilo vključenih 17 prostovoljcev. To je 
naš aktivni prispevek k večji varnosti v 
prometu v občini Vrhnika in nanj smo 
lahko ponosni.
V prihodnjih dneh in mesecih bomo 
člani ZŠAM Vrhnika v sodelovanju s 
PP Vrhnika izvajali preventivne akcije 
nadzora privezanosti otrok v vozilu in 
uporabi avtosedežev za otroke. Obi-
skali bomo okolico vrtcev v občini 

Vrhnika in preverili, kako poskrbite za 
svoje nadobudneže. 9. in 10. oktobra 
bomo v sodelovanju s SPVC, policijo, 
ZD Vrhnika in drugimi sodelujočimi 
izvedli akcijo Dan brez avtomobila, ki 
bo potekala na igrišču Osnovne šole 
Antona Martina Slomška in v Špor-
tnem parku na Vrhniki. Zanimivo bo. 
Vabljeni! 
Sodelovanje s Policijsko postajo Vrh-
nika, Medobčinskim inšpektoratom in 
redarstvom Vrhnika ter prostovoljci, ki 
so priskočili na pomoč projektu »va-
rovanje«, je bilo dobro; za to se jim 
zahvaljujem in računam na njihovo 
pomoč tudi v prihodnje. Zahvala tudi 
občini Vrhnika, SPVC Vrhnika, Osnov-
ni šoli Ivana Cankarja, Osnovni šoli 
Antona Martina Slomška in Gostilni pri 
Kranjcu za podporo ob izvedbi naloge.
Svoj trud in čas smo v akciji s sloga-
nom »Aktivni za varnost v prometu« v 
prvih septembrskih dnevih vložili:
Marija Zemljič, Ignac Zemljič, Karol 
Jurjevčič, Slavko Jereb, Janez Šuštaršič, 
Nace Jerina, Anita Čretnik, Milan Jer-
šin, Jože Mesec, Anton Berglez, Dušan 
Rodošek, Tone Tomšič, Jure Jakopič, 
Ahmed Ždralic, Jože Keršmanc, Milan 
Nartnik, Irinka Štefančič in Franjo Čret-
nik.

Iskrena hvala za vaš trud. Vsem vozni-
kom želimo strpno vožnjo in ne poza-
bite na pravočasen odhod na pot.

ČLANI ZŠAM BREŽICE V AKCIJI 
OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA

Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov iz Brežic pri svojem delu skrbimo tudi za večjo varnost v cestnem prometu, 
zato smo v sklopu več načrtovanih preventivnih prometnih akcij za leto 2017 v sodelovanju s Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice in policisti policijske postaje v Brežicah izvedli akcijo PRVI ŠOLSKI DNEVI. 
Na različnih lokacijah v prvih septembrskih dnevih v bližini osnovnih šol v občini Brežice so člani ZŠAM s prostovoljnim 
delom pomagali osnovnošolcem v jutranjih prometnih konicah pri prehodu bolj ali manj nevarnih cest.

Igor Ilovar

Splošna ugotovitev tudi letošnje akcije 
je, da prisotnost članov ZŠAM na cesti 
umiri promet, vozniki so bolj pozor-
ni na dogajanje v križiščih, s tem pa 
se poveča varnost na cesti. Posebnost 
prometnih tokov, ki jo opažamo že 
zadnjih nekaj let, je ta, da vedno več 
otrok v šolo pripeljejo starši z avto-
mobili, medtem ko je peščev iz leta v 
leto manj. Ne gre prezreti dejstva, da 
je včasih v šolo šla večina otrok peš 
in je bila gneča na prehodih za pešce, 
danes pešačijo le še redki, vse druge 

pa pripeljejo z avti. S tem je nastal 
problem prometne logistike pri večini 
šol, saj nimajo primernega prostora za 
povečano število avtomobilov. Zaradi 
tega prihaja v okolici šol do prometnih 
zamaškov, saj se tam v zelo kratkem 
času ob konicah zvrsti veliko števi-
lo vozil. Zato so ob nekaterih šolah v 
občini Brežice že uvedli krožne rešit-
ve prometa pri prevozu otrok do šole, 
predvsem pa bo to treba upoštevati pri 
kakršnem koli načrtovanju spremembe 
regulacije prometa. Poleg naše priso-

tnosti v prometu v tem času se nam 
zdi pomembno, da svoja opažanja na 
koncu akcije zberemo – povzamemo 
splošne ugotovitve ter izpostavimo 
prometne posebnosti. Udeleženci ak-
cije so svoja opažanja na dani lokaciji 
varovanja prometa podali na skupnem 
zaključku akcije. Iz njih smo obliko-
vali ugotovitve, ki smo jih posredova-
li odgovornim za zadevna področja v 
občini, saj smo se že naučili, da samo 
z nenehnim opozarjanjem dosežemo 
nekatere izboljšave v prometu.
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ČLANICE IN ČLANI ZDRUŽENJA ŠOFERJEV 
IN AVTOMEHANIKOV IVANČNA GORICA 

POSKRBELI ZA VARNO POT V ŠOLO
Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica pri svojem delu skrbimo tudi za večjo varnost v cestnem pro-
metu, zato smo v sklopu več načrtovanih preventivnih akcij za leto 2017 v sodelovanju s policisti Policijske postaje Grosu-
plje izvedli akcijo Prvi šolski dnevi.

Alojz Markovič

Kot vsako leto smo tudi letos v ZŠAM 
pripravili podroben načrt, kako poskr-
beti, da bodo naši osnovnošolci varno 
hodili v šolo in se po pouku srečno 
vrnili domov. V veliko pomoč je bil 
tudi posvet s policistoma PP Ivanč-
na Gorica in Svetom za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu občine 
Ivančna Gorica. V sodelovanju s sle-
dnjim smo poskrbeli za postavitev 
opozorilnih tabel in transparentov, ki 
opozarjajo vse občane in udeležen-
ce v cestnem prometu, da se je spet 

začela šola in da so ponovno šolarji 
na cesti. Na različnih lokacijah v bli-
žini matične osnovne šole Stična in 
podružničnih osnovnih šol Stična, 
Višnja Gora, Muljava, Krka, Zagra-
dec in Ambrus, matične osnovne šole 
Šentvid pri Stični ter podružnične 
osnovne šole Temenica je za varnost 
skrbelo 26 članic in članov, ki so op-
ravili 519 ur prostovoljnega dela in 

prevozili s svojimi osebnimi avtomo-
bili 2620 km. Akcija Prvi šolski dnevi 
je potekala dvakrat dnevno od petka, 
1. 9. 2017, do petka, 8. 9. 2017, in 
sicer zjutraj od 6.45  do 8.30, ko gre-
do otroci v šolo, in opoldan od 12. do 
14. ure, ko otroci odhajajo domov. 
Na kritičnih točkah, kjer osnovnošolci 
prečkajo ceste, smo imeli po enega ali 
celo dva člana našega združenja, ki so 
s prostovoljnim delom izvajali varova-
nje otrok na šolskih poteh in pomagali 
predvsem učencem nižjih razredov v 

jutranjih prometnih konicah pri pre-
hodu bolj ali manj nevarnih cest. S 
svojo prisotnostjo smo opozarjali ude-
ležence v cestnem prometu, da so na 
cestah šolarji, zato je potrebno biti še 
bolj pozoren.
Da bi še bolj prispevali k varnosti šo-
loobveznih otrok, se je ZŠAM Ivanč-
na Gorica vključila v dodatni projekt 
ŠOLSKA PROMETNA SLUŽBA. V času 

od 10. do 22. septembra je na lokaci-
jah treh osnovnih šol v občini Ivanč-
na Gorica dodatno varovalo otroke 
šest prostovoljcev, in sicer zjutraj, ko 
gredo otroci v šolo, in opoldan, ko se 
vračajo iz šole domov.
Ugotovili smo, da je naša prisotnost 
potrebna; čeprav je bila v javnih gla-
silih varnost v prometu na začetku 
šolskega leta v ospredju, se še vedno 
dogaja, da nekateri vozniki ne upo-
števajo pravil cestnega prometa in ne 
ustavijo, ko osnovnošolec čaka ob 

prehodu za pešce. Otroci opazujejo 
naše ravnanje in ga skušajo posnema-
ti, zato jim bodimo dober zgled. Upa-
mo, da bodo otroci varno hodili v šolo 
vse leto – a za to moramo poskrbeti 
tudi vozniki na cesti.

Srečno vsem osnovnošolcem na poti 
in vsem udeležencem v cestnem pro-
metu!

PRVI ŠOLSKI DNEVI
Tako kot je že vrsto let značilno, smo se člani ZŠAM tudi letos vključili v aktivnosti varovanja šoloobveznih otrok v prvih 
šolskih dneh. Posebno pozornost smo namenili zagotavljanju varnega prečkanja cestišč za najmlajše udeležence v prome-
tu, torej za otroke prve triade. Aktivnosti smo izvajali z vednostjo SPV Tržič in v sodelovanju s Policijsko postajo Tržič.

Miklavž Bole

Dejavni smo bili tudi pri preverjanju ravnanja osnov-
nošolcev vozačev v avtobusnih in kombi prevozih. 
S tem smo neposredno priskočili na pomoč vozni-
kom avtobusov in kombijev; izkazalo se namreč je, 
da večina vozačev ne upošteva navodil o pravilnem 
ravnanju in vedenju, ki so določena v načrtih šolskih 
poti. Tudi tokrat smo uspešno izvedli predvidene ak-
tivnosti in poželi nemalo pohval s strani staršev in 
mimoidočih. Dejstvo je, da ko nas udeleženci v pro-
metu opazijo, čudežno znižajo hitrost vožnje in brez 
izjem omogočijo pešcem varen prehod čez cesto. O 
ugotovljenih nepravilnostih oziroma nespoštovanju v 
načrtih šolskih poti opredeljenih ravnanj smo obves-
tili občinski SPV. V času izvajanja navedenih aktivno-
sti nas je osem članov ZŠAM Tržič opravilo 43,5 ur 
prostovoljnega dela in prevozilo 86 km.
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Vsi zdravstveni pregledi  
za vse voznike
Od voznika začetnika do pilota letala. 
Brez čakalne vrste. Več informacij  
in naročanje: 01 585 51 07

Medicinski center
Varnost pri delu

Zdravo okolje

KAKŠNI LJUDJE POVZROČAJO NEZGODE?
Če vemo, da je človek glavni povzročitelj prometnih nezgod, se pojavi vprašanje, kakšni so ljudje, ki jih povzročajo. Zelo 
pripravno bi bilo, če bi lahko že vnaprej, pred povzročitvijo nezgode, izločili vse slabe voznike, vse tiste, ki utegnejo 
ogroziti sebe in/ali druge. Kar precej truda je bilo vloženega v iskanje rešitev v okviru pojma »nagnjenost k nezgodi« – v 
smislu nekakšne osebnostne lastnosti, ki naj bi se pojavljala ne glede na okoliščine oz. prepričanje o prevladi dednosti v 
oblikovanju človekovega vedenja.

Prim. prof. dr. Marjan Bilban
ZVD Zavod za varstvo pri delu

Vendar raziskave niso uspele najti ra-
zlogov v osebnostnih lastnostih posa-
meznikov, čeprav je bila nagnjenost 
k nezgodam sicer statistično dejstvo. 
Raziskovalci sklepajo, da je seznam 
osebnostnih lastnosti, povezanih z 
nagnjenostjo k nezgodi, tako obsežen 
in raznolik, da nikakor ne gre za enoten 
tip posameznika. Upoštevati moramo 
tudi dejstvo, da so nezgode po opre-
delitvi naključni, nenamerni dogodki. 
Prav zaradi dejavnika naključnosti so 
povezave med osebnostnimi lastnostmi 
in udeležbo v nesreči nizke. Ni nujno, 
da bo še tako k nesreči nagnjen posa-
meznik tudi v resnici povzročil nesrečo 
med vsako vožnjo. Po drugi strani pa 
je človeško vedenje v veliki meri tudi 
situacijsko pogojeno. Vsaka nezgoda 
tako predstavlja interakcijo varnih in/ali 
nevarnih dejanj, odvisnih od posame-
zne okoliščine in od posamezne osebe. 
Lahko pa izpostavimo nekaj značilnosti 
voznikov, ki so bolj ali manj povezane 
s prometnimi nezgodami. Poudariti je 
treba, da so te zveze statistične in pravi-
loma nizke, kar pomeni, da se ne bodo 
uresničile pri večini posameznikov, ki 
spadajo v posamezno kategorijo ali 
imajo bolj izraženo neko lastnost.
Pri demografskih značilnostih se poka-
že, da je voznikova starost povezana s 
povzročanjem nezgod, spol pa ne. Gle-
de na število prevoženih kilometrov do-
živijo največ nezgod mladi in stari voz-
niki, najmanj pa tisti srednjih let. Manj 

nezgod imajo tudi poročeni vozniki. 
Ne glede na starost pa imajo manj iz-
kušeni vozniki več nezgod. Fizično pri-
zadeti vozniki so manjkrat udeleženi v 
nezgodah od drugih voznikov, več ne-
zgod doživijo bolni vozniki. Obsežne 
raziskave razlik med dobrimi in slabimi 
vozniki so ob primerjavi voznikov z ne-
zgodami in brez njih pokazale, da na 
odličnost voznika vpliva le značilnost 
posameznikove vožnje. Dobri in slabi 
vozniki so se razlikovali po: 
•	razmerju	 med	 pogostostjo	 uporabe	

ogledala pri manevru in v številu ma-
nevrov, 

•	razmerju	med	številom	prehitevanj	in	
številom, ko je bil voznik prehiten, 

•	številu	nepotrebnih	manevrov,	
•	številu	tveganj,	tj.	vedenj,	ki	so	vodila	

k nujnemu zaviranju ali neizvajanju 
nekega dejanja. 

Razlike so vodile k razvrstitvi voznikov 
v štiri skupine: varne, nepremišljene, 
razkrojene dejavne in razkrojene nede-
javne voznike. Medtem ko varni vozni-
ki niso tvegali ali izvajali nepotrebnih 
manevrov, so nepremišljeni vozniki 
sicer večino časa vozili pravilno, toda 
v nekaterih trenutkih so napačno pre-
sojali, kar je vodilo k tveganju. Napač-
no presojanje se je pojavljalo zlasti pri 
prehitevanju in vožnji mimo drugih.
Razkrojeni vozniki so se manj zavedali 
ustreznih obvestil, kot bi bilo potrebno 
za varno vožnjo. Redkeje so uporablja-
li ogledalo, niso se ozirali na križišča 

pri vožnji po glavni cesti (gledali so le 
naravnost naprej), slabo so predvideva-
li razmere na cesti ipd. Po izkazanem 
tveganju so se obnašali, kot da se ni 
nič zgodilo, čeprav so bili opazovalci 
preplašeni. Razkrojeni dejavni vozniki 
so tvegali aktivno in zavestno (npr. pre-
hitevali v nevarnih okoliščinah), nede-
javni pa so tvegali preprosto zato, ker 
so vztrajali pri vedenju, ki ni več ustre-
zalo razmeram. 
Raziskovalci ugotavljajo tudi, da ljudje, 
ki kršijo prometne predpise, kršijo tudi 
druge družbene norme. Tvegana vožnja 
je le ena od pojavnih oblik njihovega 
neprilagojenega načina življenja. Raz-
iskave so pokazale, da je vsakodnevna 
vožnja voznikov, ki so že povzročili 
nezgodo, bolj tvegana kot vožnja voz-
nikov, ki v nezgodi še niso bili udele-
ženi. Nekateri celo trdijo, da ljudje vo-
zijo tako, kot živijo. Če so v zasebnem 
življenju previdni, strpni in skrbijo za 
druge, bo tudi vožnja odražala njihov 
slog življenja. Človek, ki je v življe-
nju na splošno neuspešen, želi postati 
»nekdo« z vožnjo, kar se kaže v pou-
darjanju moči, hitrosti in videza vozila 
ter v zanemarjanju varnosti. Neuspešen 
človek lahko poskuša premagati svoje 
težave s pomočjo alkohola in drugih 
sredstev. Ljudje, ki imajo kakršne koli 
težave (npr. medosebni odnosi, druži-
na, delo, zdravje), so v tem obdobju 
veliko bolj nagnjeni k nesrečam, kot bi 
bili v normalnih okoliščinah.
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ČLANI ZŠAM GORNJE RADGONE 
SKRBELI ZA VARNO POT V SEDMIH ŠOLAH

Združenje šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona, ki zelo uspešno deluje od daljnega leta 1950, že vrsto let skupaj s 
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin območja Upravne enote Gornja Radgona in Policijsko postajo 
Gornja Radgona posveča veliko skrbi za varen prihod osnovnošolskih otrok k pouku. Tako je bilo tudi tokrat ob začetku 
pouka.

Franci Klemenčič, foto: Jože Ivajnšič

Dva tedna je na začetku šolskega leta 
2017/2018 za varnost otrok na obmo-
čju Upravne enote Gornja Radgona, 
to je območje občin Apače, Gornja 
Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob 
Ščavnici, skrbelo kar 36 članov. Ti so 
za varnost skrbeli na osnovnih šolah 
Apače s podružnično šolo Stogovci, v 
Gornji Radgoni, na Kapeli, v Negovi, 
Radencih in Svetem Juriju ob Ščavnici. 
V vseh teh šolah je okrog 1500 otrok, 

od tega jih je ena tretjina v Osnovni 
šoli Gornja Radgona. Člani so ob tok-
ratni akciji skupno opravili skoraj 500 
ur prostovoljnega dela in brezplačno 
prevozili približno 1300 kilometrov. 
Velja pa omeniti tudi to, da je Dejan 
Kokol, ravnatelj Osnovne šole Gornja 

Radgona, prvega septembra pripravil 
sprejem za tiste, ki so skrbeli za pro-
metno varnost v Gornji Radgoni. 
Z zaključkom akcije Prvi šolski dan pa 
člani ZŠAM Gornja Radgona še niso 
zaključili svojih aktivnosti v skrbi za 
prometno varnost otrok omenjenega 
območja. Tako denimo posvečajo ve-
liko skrbi prometni varnosti v tednu 
brez avtomobila, poleg tega združe-
nje organizira na osnovnih šolah in 

vrtcih tudi razna preventivna preda-
vanja. ZŠAM Gornja Radgona je tudi 
reden soorganizator kviza Kaj veš o 
prometu. V letošnjem maju je bil v 
Gornji Radgoni izpeljan že 16. tovr-
stni kviz. Omenimo še, da je novem-
bra 2017 v sodelovanju s poslovno 

enoto Avto Krka na Ljutomerski cesti 
34 v Gornji Radgoni mogoče opraviti 
brezplačno testiranje osebnih avtomo-
bilov. Radgonska organizacija šoferjev 
in avtomehanikov izvaja tudi predava-
nja za starejše voznike in še marsikaj 
drugega. 
V njihovi blagajni je letno okrog osem 
tisoč evrov, od tega je dva tisoč evrov 
proračunskih sredstev radgonske ob-
čine. Druga sredstva so prihodki do-

natorjev. Veliko zadev pa člani, še 
posebno vodstveni, opravljajo volon-
tersko oz. brezplačno. Ob tem velja 
omeniti poleg dejavnega predsednika 
Vlada Kovačiča še zelo aktivnega taj-
nika Jožeta Ivajnšiča in prav tako ak-
tivno blagajničarko Zdenko Ivajnšič.
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Zahtevnost cestnega prometa in izvajanje prevoznih storitev je vedno večja, zato je stalna in dosledna skrb za delo 
voznikov in stanje vozil nadvse pomembna. Spremljanje podatkov in nadzor nad opravljenim delom je v interesu 
vsakega odgovornega prevoznika. Obveznost stalnega izvajanja notranje kontrole nalaga tudi Zakon o prevozih v 
cestnem prometu ZPCP-2, Url. list RS 131/2006. 

UPORABA NAŠIH BROŠUR VAM BO DELO OLAJŠALA 

 
Knjiga preventivnih pregledov: 7,68 EUR + DDV 
 
Evidenčna knjiga motornih vozil: 6,76 EUR + DDV 
 
Individualna kontrolna knjižica: 5 EUR + DDV 
 
Potni nalog za potniški promet: 4,59 EUR + DDV  
 
Prevozni list: 3,34 EUR + DDV  
 
 

Naročila sprejemamo na naslovu:   
info@zveza-zsam.si  

 
Naš telefon: 01 524 03 15  

 
Najdete nas na naslovu: Zveza ZŠAM Slovenije, 

Letališka 16, 1000 Ljubljana  
 

SREČNO VOŽNJO! 

VRSTE VOZNIKOV
Ljudje se med seboj razlikujemo v številnih telesnih, duševnih in moralnih lastnostih. Vsak človek je kot osebnost razme-
roma neodvisen, neponovljiv, enkraten. Razumljivo je torej, da se ljudje tudi »za volanom« močno razlikujemo. Nekateri 
vozniki so neodločni in obotavljivi, drugi drzni in divjaški, tretji pazljivi in previdni; so vozniki, ki ljubijo velike hitrosti, 
drugi uživajo v počasni vožnji, nekateri so bojazljivi in redko prehitevajo, drugi so preveč pogumni in radi tvegajo. Posa-
meznik sčasoma izoblikuje individualni način vožnje, ki je lasten samo njemu in se vsaj za malenkost razlikuje od sloga 
drugih voznikov. Z izkušnjami in starostjo se spreminja tudi posameznikov način vožnje, ki je sicer drugačen tudi od dneva 
do dneva in odvisen od voznikovega razpoloženja, počutja in trenutnega zdravstvenega stanja.

Prim. prof. dr. Marjan Bilban
ZVD Zavod za varstvo pri delu

Kaj odlikuje dobrega voznika? 
Suvereno obvlada svoje vozilo oz. teh-
niko vožnje – tudi na težavnih terenih 
in v neugodnih vremenskih razme-
rah. Temeljito pozna prometne znake, 
predpise in pravila varne vožnje ter se 
po njih ravna. Hitro se znajde in učin-
kovito ukrepa v kočljivih in zapletenih 
situacijah. Spoštuje druge udeležen-
ce v prometu, se prilagaja, popravlja 
njihove napake in s tem zmanjšuje 
možnost nezgod. Način vožnje prila-
gaja svojemu znanju, sposobnostim, 
zdravstvenemu stanju in trenutnemu 
počutju pa tudi gostoti prometa, stanju 
vozila, značilnostim cestišča ter vre-
menskim in drugim razmeram. Vozi z 
optimalno hitrostjo, kar pomeni, da ne-
nehno usklajuje hitrost gibanja z vsemi 
subjektivnimi in objektivnimi dejav-

niki. Ne spušča se v tvegana prehite-
vanja. Drugih udeležencev ne draži z 
izsiljevanjem prednosti, kakor tudi ne 
s preveč oprezno in počasno vožnjo.
Pri slabem vozniku, ki je nasprotje opi-
sanega dobrega voznika, lahko prihaja 
do motenj, ki so prehodne – neprespa-
nost, opitost, maček, raztresenost zara-
di sporov doma ali na delu, zaskrblje-
nost zaradi pričakovanja neugodnega 
dogodka, žalost zaradi izgube; druge 
motnje so lahko vedenjske težave kot 
posledica napačne vzgoje, živčnost 
zaradi neprestanih problemov in spo-
rov v ožjem ali širšem okolju, kronična 
tesnobnost zaradi nerazrešenih notra-
njih navzkrižij. Sebičen voznik se ob-
naša, kot da je cesta namenjena samo 
njemu. Brezobzirno izsiljuje prednost 
in ne spoštuje prometnih znakov in 

predpisov. Ob stiskah drugih udeležen-
cev v prometu ostaja neprizadet. Misli 
samo, kako bo čim hitreje prišel do ci-
lja. V prometu ustvarja nevarne situa-
cije, ki se nemalokrat lahko končajo z 
nezgodo. S spretnim manevrom se sam 
sicer lahko izmakne nezgodi in mu je 
prav malo mar, kaj se dogaja z drugi-
mi. Zelo nevaren je za pešce in kole-
sarje, ker ne spoštuje njihovih pravic 
niti takrat, ko drugi vozniki upoštevajo 
njihovo prednost. Ob nezgodah nerad 
priznava krivdo ali celo pobegne s kra-
ja nezgode. Sebični vozniki so sebični 
tudi sicer v življenju; so zelo samosvo-
ji in vase zazrti ljudje, pri katerih se v 
polni meri uresničuje pregovor, da člo-
vek vozi tako, kot živi.

Vir: Delo in varnost 2017/4
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TEHNIKA

GASILNI APARAT V VOZILO
Za uspešno gašenje začetnih požarov uporabljamo priročne gasilne aparate. Ti se med seboj razlikujejo po količini in vrsti 
gasilnega sredstva ter načinu delovanja. Pomembno je, da si vzamemo čas in se o načinu delovanja podučimo, še preden 
pride do nesreče s požarom.

mag. Matej Ozebek

Po nastopi požar, ljudje v nastali zme-
di, šoku in stanju povečane vznemirje-
nosti vse svoje sile usmerimo v gašenje 
– in ne v branje navodil in izvajanje ru-
tine. Ravnamo po svojem občutku, ki 
pa ni vedno pravilen in lahko zadeve 
le še poslabša. Pomembno je, da poz-
namo in razumemo požarni trikotnik, 
ki predstavlja tri sestavne dele vsakega 
požara: gorivo, temperaturo in kisik iz 
zraka. Poznavanje nam omogoča ga-
šenje požara z odvzemom posamezne 
komponente, na primer, če preprečimo 
dostop zraka, se ogenj zaduši, če ne, se 
razplamti.  
Je vaš gasilnik varno pritrjen? Masa 
gasilnika je odvisna od mase gasila in 
velikosti izvedbe. V osebnih vozilih 
imajo gasilniki od 2 do 5 kg. Takšna 
nepritrjena masa predstavlja pri trku in 
pojemkih okoli 10 g in več, kar ustvari 
silo vztrajnosti, ki jo lahko dobi gasil-
nik v kabini, če ni ustrezno pritrjen. Za 
lažjo predstavo: to pomeni 10-kratno 
maso gasilnika, ki pretrga neustrezno 
pritrdišče in resno ogroža oziroma po-

škoduje potnike. Predstavljajte si, da 
vas udari gasilnik, ki vam je iz tretjega 
nadstropja padel na nožne prste ali, 
bognedaj, na glavo. Zato preverite, da 
je gasilnik ustrezno trdno pritrjen, ker 
je to lahko življenjsko pomembno.

Kam namestiti gasilni aparat?
•	Namestimo	 ga	 na	 doseg	

roke voznika, navadno ob 
sedežu ali pod armaturno 
ploščo: izjemoma ga lah-
ko namestimo v prtljažni 
prostor tako, da je doseg-
ljiv pred prtljago.

•	Gasilni	aparat,	ki	je	enkrat	
letno pregledan v pooblaš-
čenem servisu, naj bo 
trdno pritrjen s priloženim 
nosilcem. Ne uporabljaj-
te vezic, ki jih v primeru 
uporabe ne morete odstra-
niti oziroma pretrgati brez 
orodja.

•	Večina	 novejših	 gasilnih	
aparatov je pod stalnim 

tlakom potisnega plina in ima vgra-
jen manometer za stalen nadzor 
tlaka. Na manometru občasno pre-
verite, da je kazalec še vedno na ze-
lenem polju. Če ni, je gasilnik treba 
prinesti na servis.

•	Gasilni	aparat	naj	ne	bo	dalj	časa	iz-
postavljen sončni pripeki.

VZGOJA IN PREVENTIVA

14



16 17

USPELO TEKMOVANJE 
V SPRETNOSTNI VOŽNJI NA KOROŠKEM

Štiriindvajsetega junija 2017 je v Dravogradu potekalo tekmovanje v spretnostni vožnji z osebnimi vozili za člane združenj 
koroške regije. Organizacijo tekmovanja je letos prevzela Zveza ZŠAM Dravograd. Organizatorji so poleg dobrega tekmo-
valnega prostora (poligon avto šole RELAX) poskrbeli tudi za dobro tekmovalno vzdušje.

Ivo Grabner

Tekmovanje, ki ga je zaznamovalo 
lepo in sončno vreme, je privabilo 
tudi nekaj gledalcev in simpatizer-
jev. Prijavljenih je bilo kar lepo števi-
lo članov in članic združenj koroške 
regije (Ravne, Dravograd, Podvelka 
in Mislinja). Tekmovanje je potekalo 
pod budnimi in strogimi očmi sodni-
kov iz vseh štirih združenj. Najboljši 
trije so bili nagrajeni z lepimi pokali. 
Prvo mesto je zasedel Jože Jeseničnik 
(ZŠAM Podvelka), drugo Igor Naber-
nik (ZŠAM Dravograd) in tretje Ma-
tej Ravnjak (ZŠAM Podvelka). Drugi 
udeleženci so prejeli pisna prizna-
nja. Posebna zahvala gre sodnikom 
in drugim sodelujočim, ki jim je us-

pelo tekmovanje izpeljati do konca 
na visoki profesionalni ravni. Pohva-
la gre vsem udeležencem tekmova-
nja, ki so si vzeli čas za priprave na 
tekmovanje in sam nastop. Predvsem 
so takšna srečanja in dogodki name-
njeni druženju članov, ki se ob dobri 
malici in glasbi radi skupaj povese-
lijo ter obujajo prigode iz preteklih 
let. Če rek Korošci smo vedno za 
mušter bili drži, potem smo dokaza-
li, da zmoremo tisto, kar »velikim« 
marsikdaj ne uspe. Posebej bi se še 
zahvalili: Šoli vožnje RELAX, podje-
tju PLAMEN d.o.o., podjetniku Ko-
gelnik Stanislav s.p., Simonu Cvetku, 
KS Dravograd in podjetju ALFOM.

PRAZNOVANJE DNEVA ŠOFERJEV 
IN AVTOMEHANIKOV V IVANČNI GORICI

V soboto, 8. julija, je Združenje šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica pripravilo pri strelski koči v Ivančni Gorici re-
gijsko svečanost v počastitev 13. julija, dneva šoferjev in avtomehanikov.

Matej Šteh, foto: Gašper Stopar

Srečanje združenj iz regije Ljubljana 
– okolica se je začelo s slovesno po-
vorko uniformiranih članov in članic 
iz ZŠAM Ivančna Gorica, Grosuplje in 
Kočevje. Nagovoru predsednika doma-
čega združenja Franca Bivica je sledil 
nagovor predsednika Zveze ZŠAM Slo-
venije Aleša Kocijančiča, ki je čestital 
vsem trem združenjem za njihovo zav-
zeto delo in pripravljenost za skupno 
sodelovanje. Navzoče sta pozdravila 
tudi Alojz Markovič, predsednik regi-
je Ljubljana – okolica, in Štefan Lazar, 
direktor transportnega podjetja Traig iz 
Ivančne Gorice.
Vrhunec slovesnosti je bila podelitev 
svečanih priznanj. Praporščaki in po-
veljniki iz vseh treh združenj so prejeli 
nove odločbe o svojih funkcijah, po-
deljena pa so bila tudi priznanja Javne 
agencije Republike Slovenije za var-
nost v prometu. Priznanje za dolgole-
tno delo na področju preventive v ce-
stnem prometu so prejeli: bronasti znak 
AVP Slavko Resman (ZŠAM Kočevje), 

Marija Kamin (ZŠAM Ivančna Gorica), 
Damijan Mišigoj (ZŠAM Ivančna Gori-
ca); srebrni znak AVP Ivanka Urbančič 
(ZŠAM Ivančna Gorica), Janez Malnar 
(ZŠAM Kočevje), Ignac Kamin (ZŠAM 
Ivančna Gorica); zlati znak AVP Peter 
Lampret (ZŠAM Ivančna Gorica), Jože 

Glad (ZŠAM Kočevje) in Alojz Hočevar 
(ZŠAM Ivančna Gorica). Posebno pri-
znanje Zveze ZŠAM Slovenije je ob tej 
priložnosti prejel Štefan Lazar. Slove-
snosti, ki so jo s kulturnim programom 
popestrili Šentviški slavčki, je sledilo še 
tradicionalno druženje.

IZ NAŠIH ZDRUŽENJTEHNIKA

GASILNIKI ZA VOZILA NISO ENAKI
Nesreča nikoli ne počiva, zato moramo biti nanjo pripravljeni. V primeru požara na vozilu je to še posebej pomembno, saj 
nam lahko vnaprej pridobljeno znanje in koristne informacije olajšajo gašenje ter preprečijo nastanek telesnih poškodb in 
materialne škode.

mag. Matej Ozebek

S 1. januarjem 2015 je stopil v velja-
vo 4. člen Pravilnika o delih in opremi 
vozil, po katerem je potrebno zagoto-
viti ustrezen gasilnik za vozila za javni 
prevoz potnikov, avtobuse in tovorna 
vozila. Za vozila kategorije M1, ki so 
namenjena prevozu potnikov z naj-
več osmimi sedeži poleg voznikovega 
sedeža, in tovorna vozila kategorije 
N1, ki so namenjena prevozu blaga z 
največjo dovoljeno maso do vključno 
3,5 tone, je potrebno imeti gasilnike 
z gasilno sposobnostjo najmanj 8A, 
55B (praviloma 2 kg). Za druga vozila 
so ustrezni gasilniki z gasilno sposob-
nostjo najmanj 21A, 113B (praviloma 
3–6 kg). Enota gasila  EG za vredno-
tenje gasilne sposobnosti gasilnika se 
določi eksperimentalno in je odvisna 
od učinkovitosti gasila ter učinkovi-

tosti razpršitve gasila v zraku. Preskus 
učinkovitosti gasila pri požaru razreda 
A (trdo gorivo) se izvede na standardni 
skladovnici lesa pravokotne oblike, 
preseka cca 0,25m2 in ustrezno dolži-
no glede na razred požara. Po osmih 
minutah gorenja se skladovnica začne 
gasiti. Iz tega, koliko metrov skladov-
nice se je pogasilo, izhaja podatek, 
ki predstavlja učinkovitost gasila za 
razred A (21A pomeni, da je bila po-
gašena dolžina 2,1 m skladovnice). 
Preskus učinkovitosti gasila pri požaru 
razreda B (tekoče gorivo) se izvede v 
standardnem odprtem okroglem rezer-
voarju. V njem je mešanica vode in go-
riva v razmerju 1/3 vode in 2/3 goriva. 
Ta mešanica se zakuri, pusti goreti 60 
sekund in potem začne gasiti. Poda-
tek, koliko litrov tekočine je bilo po-

gašene, predstavlja učinkovitost gasila 
za razred B (113B pomeni, da je bil 
pogašen rezervoar s 113 litri mešanice 
vode in goriva). Enote gasila odčitamo 
iz tabele v standardu SIST EN 2. Le 
vzdrževani in pregledani gasilniki za-
gotavljajo njihovo brezhibnost, zato se 
prepričajte, da bodo nakup, vgradnja 
in nadzor vaših gasilnikov skladni s 
standardom SIST EN 2 in 3. 

Za informacijo voznikom:
•	Avtomobilski	gasilnik	na	prah	ABC	z	

1 kg prahu in EN1 in 5A 21B C in 
tlakom N2 15 bar omogoča nepreki-
njeno gašenje okoli 6 sekund. 

•	Gasilnik	na	prah	ABC	s	6	kg	prahu	
in 15 bar potisnega plina ima EG3 in 
omogoča neprekinjeno gašenje oko-
li 16 sekund.
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NA OBISKU PRI MARJANU VRHOVNIKU, 
ČLANU ZŠAM KAMNIK

Na redni seji članov odbora združenja ZŠAM Kamnik julija 2017, na kateri smo obravnavali poslovanje združenja za prvo 
polletje 2017, smo se med drugim dogovorili za obisk pri članu odbora, gospodu Marjanu Vrhovniku, ki je zaradi »višje 
sile« moral prenehati s fizičnim delovanjem v združenju, katerega član je že 40 let.

Franc Pivk

Gospod Marjan je prijazen človek s 
pronicljivimi očmi, ki se rad pogovarja 
o vseh temah, posebej pa o združenju, 
ki mu je posvetil veliko svojega časa in 
prostovoljnega dela. Rojen je 8. 9. 1943 
in je član združenja ZŠAM Kamnik od 
1. 1. 1977. Kot dolgoletni član je op-
ravljal različne naloge in prevzemal 
različne obveznosti. Bil je tudi  pred-
sednik, blagajnik in član odbora zdru-
ženja. Zelo je bil vesel našega obiska. 
Zanimalo ga je veliko stvari o tekočem 
poslovanju in delovanju združenja ter 
o vsakem članu posebej. Rad podeli 
svoje znanje in izkušnje z drugimi in 
ve, da je »vrednost življenja tudi v tem, 
da se preizkusimo«. Čeprav ga bolezen 

IZ NAŠIH ZDRUŽENJ

SREČANJE POSTOJNSKIH ŠOFERJEV
Na začetku julija 2017 smo se srečali člani in naši družinski člani v Prestranku, kot to počnemo že 62 let, na t. i. »družin-
skem pikniku« ZŠAM Postojna. Lepo, sončno in vroče vreme je privabilo na piknik zelo veliko število članov in njihovih 
svojcev. Kot vedno smo na tem srečanju podelili priznanja članom, ki so člani našega združenja 40, 45, 50, 55 ali kar 60 let.

ZŠAM Postojna

Veselo je bilo med člani, saj je to vsa-
koletno srečanje edinstven dogodek, 
ko marsikdo vsaj enkrat v letu sreča 
svoje prijatelje, nekdanje sodelavce 
in šoferske tovariše. Za dobro razpo-
loženje je poskrbel ansambel Narcis, 
ki je na plesišče zvabil tudi tiste naj-
bolj utrujenih nog. Naši zvesti ku-
harji so poskrbeli za obilen obrok. V 
neznosni vročini so se potrudili, da ni 
nihče ostal lačen ali žejen. Tako je be-
seda o starih časih, današnjih tegobah 
šoferskega poklica in drugih zanimi-
vostih še lažje stekla. Pridružili so se 
nam tudi člani oziroma predstavniki 
sosednjih društev, predstavnik ZŠPAM 
Slovenske Konjice, podžupan g. An-
drej Berginc ter predsednica krajevne 
skupnosti Prestranek ga. Magda Jakin 
Černe. Srečanje je v dobrem razpolo-
ženju trajalo, kot se za pravo »veseli-
co« spodobi, do jutranjih ur. Upamo, 
da bomo tudi drugo leto uspeli orga-
nizirati to srečanje in tako ohranjati 
tradicijo. Z organizacijo oziroma ure-

spremlja že nekaj let, je optimističen in 
prav nič malodušen, s čimer velikokrat 
pozitivno vpliva tudi na druge. Zdaj se 
še posebej zaveda, da je treba za zdrav-
je skrbeti vsak dan. Dneve preživlja v 
Domu starejših občanov v Kamniku 
skupaj z drugimi oskrbovanci in stano-
valci doma, ki jim prijazno osebje nudi 
vso potrebno oskrbo in nego. Izrazil je 
željo, naj ga večkrat obiščemo ter orga-
niziramo kakšno skupno druženje vseh 
članov in članic, na primer piknik. Ve-
liko mu pomenijo že obisk, lepa bese-
da in zavedanje, da ni pozabljen. Čas 
našega obiska je hitro minil in prijazno 
smo se poslovili od njega – do sko-
rajšnjega ponovnega druženja.

IGNACIJ ZAJEC, 
LETOŠNJI NAGRAJENEC OBČINE IVANČNA GORICA

Ob prazniku občine Ivančna Gorica so bila tudi letos podeljena občinska priznanja zaslužnim in uspešnim občanom. Med 
letošnjimi prejemniki je tudi Ignacij Zajec, član ZŠAM Ivančna Gorica. Nacetu je župan Dušan Strnad podelil plaketo Anto-
na Tomšiča za dolgoletno uspešno, prostovoljno in požrtvovalno delo na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.

Matej Šteh, foto: Gašper Stopar

V obrazložitvi priznanja je zapisano: 
»Ignacij Zajec je član Združenja šofer-
jev in avtomehanikov Ivančna Gorica 
vse od leta 1964 dalje, kjer aktivno so-
deluje pri različnih dejavnostih zdru-
ženja, zlasti na področju preventive in 
vzgoje v cestnem prometu. S svojim 
požrtvovalnim prostovoljnim delom je 
dal izjemen prispevek k večji varnosti 
na cestah v občini Ivančna Gorica in 
prispeval tudi k boljši vozniški kulturi 
naših občanov. Številne mlade gene-
racije otrok so kolesarski izpit opravile 
pod njegovim budnim očesom, vsako 
leto sodeluje pri organizaciji občin-
skega kolesarskega tekmovanja, nepo-
grešljiv je tudi v prvih šolskih dneh, ko 
skupaj z drugimi člani ZŠAM v bližini 
šol opozarja, da so na naših cestah po-
novno prisotni najmlajši udeleženci v 
prometu.«Prejemnik priznanja g. Ignacij Zajec

janjem dovoljenj je namreč vedno več 
problemov, kar pomeni za nas vse več 
birokratskega dela in nerazumnih zah-
tev ter ne nazadnje dodatnih stroškov, 
ki niso majhni. Le upamo lahko, da 
bodo imeli prihodnje in vsa naslednja 

leta naši birokrati več razumevanja za 
društva v javnem interesu in ne bodo 
pozabili, da nas tudi oni potrebujejo. 
Do naslednjič pa srečno in varno vo-
žnjo vsem bralcem in bralkam Prome-
tnovarnostnega Vestnika.



PROMETNE NESREČE IN ETIČNA ODGOVORNOST 
PRI UDELEŽBI AVTONOMNEGA VOZILA

Sistemi za avtonomnost so kot pomoč pri vožnji že nekaj časa del tehnologije v osebnih vozilih. Z njimi si lahko pri vožnji 
pomagamo pri parkiranju, zaznavanju prometnih znakov, ohranjanju vozila na voznem pasu, nadzoru stabilnosti in op-
rijema ipd. Taki sistemi nam omogočajo veliko varnejšo in udobnejšo vožnjo. Popolnoma avtonomna vozila so ponekod 
po svetu že del cestnega omrežja in se vključujejo v promet skupaj s konvencionalnimi vozili. Med mesti, v katerih so 
avtonomna vozila del cestnih omrežij, sta Mountain View v Kaliforniji in Austin v Teksasu (Greenblatt, 2016). Popolnoma 
avtonomna vozila imajo po navedbah zagovornikov potencial za zmanjšanje števila prometnih nesreč, zmanjšanje pro-
metnih zastojev, izboljšanje ekonomičnosti porabe goriva, zmanjšanje težav s pomanjkanjem parkirnih mest in izboljšanje 
mobilnosti tistih, ki so nezmožni vožnje avtomobila (Fagnant & Kockelman, 2015). Vključevanje avtonomnih vozil v vsak-
danjo uporabo pa ni odvisno samo od razvoja in dosegljive tehnologije v avtomobilski industriji ter odločitve posameznika 
za nakup in uporabo, temveč tudi od države ter njenih organov, ki postavljajo zakonske določbe in omejitve.

Doc. dr. Matjaž Knez
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Odgovornost za škodo, 
nastalo v prometnih nesrečah
Rezultati študij v tujini kažejo, da je 
za 95 % vseh prometnih nesreč kriv 
človek (Vallet, 2014). Najpogostejši 
vzroki za prometne nesreče, ki so bile 
povzročene zaradi človeške napake, 
so: prevelika hitrost, napačna ocena 
obnašanja drugih voznikov, preceni-
tev lastnih vozniških sposobnosti, ne-
razsodno ravnanje po storjeni napaki 
in spanje za volanom (Biba, 2016). 
Neprofitna organizacija Eno Center 
for Transportation je opravila raziska-
vo, koliko manj prometnih nesreč bi 
se zgodilo z uporabo avtonomnih vo-
zil. Rezultati te raziskave kažejo, da bi 
10-odstotna udeležba avtonomnih vo-
zil na cestah pomenila 211.000 manj 
prometnih nesreč, 90-odstotna udelež-

ba pa 4,2 milijona nesreč manj (Vallet, 
2014). Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z 
vključenostjo avtonomnih vozil v nes-
reče, so prepričani, da bi morala biti 
odgovornost za nastanek prometne 
nesreče na strani proizvajalcev pro-
gramske in strojne opreme vozila, ne 
pa na strani lastnika avtomobila. Z nji-
mi se ne strinjajo nekateri proizvajalci 
avtonomnih vozil, ki želijo doseči, da 
bi odgovornost za prometne nesreče 
ostala krivda voznika oziroma lastnika 
vozila (Iozzio, 2016). Jodat (2016) v 
članku prav tako zapiše, da bi morali 
odgovornost pri udeležbi avtonomne-
ga vozila v prometni nesreči prevzeti 
proizvajalci. Po njegovem mnenju bi 
lahko krivdo za prometno nesrečo pri-
pisali vozniku avtonomnega vozila le 
v primerih, ko bi bile ugotovljene nep-

ravilnosti pri vzdrževanju avtomobila; 
tudi pri najbolj osnovnih, kot je menja-
va motornega olja in zavorne tekočine. 
Lastnik bi za nesrečo odgovarjal tudi v 
primeru, da je bil opozorjen na napa-
ko vozila, a ni zavrnil nakupa vozila 
ali ga vrnil; sem štejejo kakršne koli 
spremembe na avtomobilu, ki bi lahko 
povzročile napako, na primer izklop 
načina samodejne vožnje.
Avtorja Havelke in Nida-Rümelin 
(2014) navajata, da je najbolj oči-
tna rešitev vprašanja odgovornosti pri 
prometni nesreči, da vso odgovornost 
prevzame proizvajalec avtomobila. 
Če obstaja napaka v sistemu avtomo-
bila, ki nakazuje najmanjšo možnost 
za nastanek nesreče, in proizvajalec 
avto vseeno oglašuje in potem proda, 
je logična posledica, da je za nesrečo 

kriv sam. Druga možnost glede kriv-
de je, da je kriva oseba, ki uporablja 
vozilo. Če bi voznik lahko preprečil 
nesrečo, pa je ni, ker se je ukvarjal z 
drugimi dejavnostmi namesto s spre-

V Sloveniji so odgovor glede odgovor-
nosti prometne nesreče z avtonomnim 
vozilom podali na ministrstvu za finan-
ce. Pojasnjujejo, da bo odgovornost 
odvisna od stopnje avtonomnosti vozi-

še na marsikatera vprašanja, 
pripraviti zakonske podlage 
in nameniti veliko pozornos-
ti osveščanju ljudi, ki bodo na 
koncu uporabniki avtonomnih vozil.
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mljanjem prometa, je krivda njegova. 
Vendar ta možnost izključuje namen 
avtonomnih vozil (tj. da imajo popoln 
nadzor nad vožnjo). Kadar pa oseba 
nima možnosti preprečiti nesreče, ker 
je avtomobil zasnovan tako, da je brez 
volana in pedal, bi lahko uporabniku 
vseeno pripisali moralno krivdo zaradi 
zavedanja tveganja, ki ga je prevzel, 
ko se je odločil za uporabo takšnega 
vozila.
Kot primere podjetij, v katerih so se o 
prevzemu krivde javno opredelili, na-
vajamo izjave podjetij Volvo, Mercedes 
in Google. V podjetju Volvo so se javno 
zavezali, da bo v primeru nesreče z nji-
hovim vozilom vso krivdo za nesrečo 
prevzelo podjetje, voznik pa bo opro-
ščen vsakršne krivde (Miklavc, 2015). 
Prav tako so odgovornost za morebitne 
nesreče z njihovimi avtonomnimi vozi-
li prevzeli v podjetjih Mercedes-Benz 
in Google (Pirman, 2015), le da so v 
podjetju Google glede odgovornosti v 
prometni nesreči naredili še korak dlje. 
V vozilu, ki so ga predstavili v javno-
sti, sploh ni več voznika. Vse osebe, ki 
se peljejo z njihovim vozilom, so tako 
samo potniki. Dogovorili so se, da po-
tniki v njihovem vozilu ne bodo mogli 
vplivati na potek vožnje. S to odloči-
tvijo so potnikom preprečili, da bi se 
lahko ob prometni nesreči kakor koli 
odzvali, in jim s tem odvzeli vso mo-
ralno odgovornost za nastalo nesrečo 
(Miklavc, 2015).

la in drugih okoliščin, ki bodo do nes-
reče privedle. Glede odgovornosti pri 
nesreči se bodo še naprej sklicevali na 
obligacijski zakonik. 155. člen odgo-
vornost v primeru napake v programu 
avtomobila nalaga proizvajalcu, 154. 
člen pa odgovornost v primeru krivde 
upravljavca nalaga udeležencu v pro-
metu. Če škode ne bi bilo mogoče pri-
pisati nikomur, bi krivdo moral prevze-
ti lastnik avtomobila (Boncelj, 2016).
Pomembno vprašanje, povezano z 
udeležbo avtonomnih vozil v prome-
tnih nesrečah, je, kako se bodo odzva-
la v primeru, ko se prometni nesreči 
ne bodo mogla izogniti. Sprejeti bodo 
morala odločitev o tem, koga obvaro-
vati in koga zaščititi. Mogoča sta dva 
scenarija: prva možnost je, da se vozilo 
odzove tako, da bo obvarovalo voznika 
in njegove sopotnike ne glede na drugo 
povzročeno škodo; pri drugi možnosti 
se lahko vozilo odzove tako, da bo kar 
najmanj povzročene škode za vse ude-
ležence v nesreči. Vprašanje, kdo bo 
določil pravila ravnanja vozila v takšnih 
primerih in izbral, koga obvarovati, os-
taja nerešeno (Kirkpatrick, 2015). V 
praksi bi to pomenilo, da se mora av-
tonomno vozilo z enim potnikom, ki 
mu na poti stoji pet pešcev in se jim 
ne more izogniti drugače, kot da trči 
v steber, odločiti, kam bo zapeljalo in 
kakšno škodo bo pri tem povzročilo. To 
pomeni, kot smo zapisali že na začetku 
tega prispevka, da bo treba odgovoriti 

www.cthreereport.com/tag/nvidia/
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TOSKANA – 50 ODTENKOV ZELENE
Veliko je bilo že napisanega o Toskani, verjamem pa, da še niti približno ne vse. Zato sem se odločila, da popišem najino 
šestdnevno (26. 4.–2. 5. 2017) potepanje po pokrajini, ki te očara s svojo lepoto. Je raj za fotografe in slikarje. Človek 
mora biti popolnoma čustveno slep, če se vozi po Toskani in ne opazi cipresovih drevoredov ob hišah, valovanja gričkov, 
nasadov vinogradov, domačij, obdanih s cvetjem, in seveda neskončne palete zelene barve. Ta se nenehno preliva iz enega 
odtenka v drugega.

Breda Krajnc

Vremenska napoved za prvomajske 
praznike je bila slaba. Želela sva v 
Avstrijo, v gore, pa je bil napovedan 
sneg, na Hrvaško nisva hotela iti za-
radi kolon na meji (pa tudi tam je de-
ževalo), in sva šla raje na slepo proti 
zahodu Italije. Odločitev se je izkazala 
za pravilno. Dež sva imela samo prvi 
dan, druge dni sva uživala v soncu. 
Od doma sva krenila po moji službi ob 
dveh popoldan. Najprej sva šla v Vil-
lese (Via Isonzo 56) v trgovino s kamp 
opremo in deli za avtodome, od tam pa 
na avtocesto proti Benetkam. Takoj sva 
se znašla v stoječi koloni. Na voznem 
pasu je bila nepregledna kolona to-
vornjakov, po prehitevalnem je šlo na 
trenutke zelo hitro, a kljub temu se je 
zastoj vlekel 44 km; in vse zaradi tovor-
njaka, ki je obstal in so ga morali odpe-
ljati. Ob pol devetih zvečer sva prišla v 
Adrio, kjer je v naselju družinskih hiš 
parkirišče za pet avtodomov. Tu sva že 
večkrat prespala in vedno je bilo mir-
no. Kot zanimivost: po mestu Adria je 
Jadransko morje dobilo ime. Ponoči je 
deževalo, zjutraj močno, potem je ne-
halo. To naju je spravilo v dobro voljo, 
saj je bila vožnja prijetnejša. V Ferrari 
se nisva ustavljala, sva 
pa zato parkirala v Mo-
deni, kjer je parkirišče za 
avtodome samo 1,5 km 
stran od centra. Modena 
je krasno zgodovinsko 
mesto. Ima mestno kate-
dralo iz 12. stoletja, stolp 
Ghirlandina na sezna-
mu Unescove kulturne 
dediščine, impozantno 
vojaško akademijo. In 
seveda balzamični kis. Iz 
Modene naju je pot vo-
dila v Reggio nell'Emilia, 
nato pa naprej do Cas-
telnova ne' Monti. Že od daleč sva vi-
dela mizasto goro; Branko je rekel, da 
greva tja, vendar ga nisem vzela resno. 
No, pa se je njegova napoved izkaza-
la za pravilno. Cesta do parkirišča je 
normalno prevozna, vhod na parki-
rišče je med dvema velikima skalama. 
Čudovito. Krasen razgled v dolino. 

Oblaki in meglice so se vozili sem in 
tja in kot tančica odkrivali posamezne 
dele doline. Sva na višini 869 m. Ker 
je deževalo, sva ostala v avtu, a bila 
sem prepričana, da bo zjutraj sonce in 
se bova povzpela na goro. Iz tega ni 
bilo nič. Močno je pihalo in deževalo. 
Pospravila sva in se po cesti 63 peljala 
proti La Spezii. Cesta se vzpenja, po-
krajina je hribovita, babje pšeno vedno 
bolj pada. Vzpenjava se proti prelazu 
Passo del Cerro, 1261 m. Vremenske 
razmere so postajale vse slabše, med 
dež se je že mešal sneg. Cesta je pos-
tajala spolzka. Kljub zimskim gumam 
je avto komaj »prilezel« na vrh. Potem 
pa dilema: ali naj v teh razmerah na-
daljujeva ali prenočiva in čakava na 
izboljšanje. Da bi se lažje odločila, sva 
šla v restavracijo na kapučino in nata-
karja povprašala po cestnih razmerah. 
Zagotovil nama je, da je na drugi strani 
prelaza boljše, še 2 km ovinkov, potem 
pa bo bolj položno, zaradi vpliva mor-
ja pa da ni snega. Verjela sva mu. Cesta 
je res bila boljša in brez kakršnih koli 
težav sva prišla v dolino. Ustavila sva v 
Pontederi, kjer je muzej Piaggio. Takoj 
ko je Branko zavil na parkirišče in proti 

rampi, je k avtu pritekel črnec in za-
čel kriliti in glasno ponavljati, da nama 
bo pokazal brezplačno parkirišče. Res 
je bil poleg plačljivega parkirišča en 
del parkirišča brezplačen. Takoj ko 
je Branko parkiral, je fant potegnil iz 
nahrbtnika nekaj stvari. Ker nisva hote-
la nič kupiti, je začel kričati, zato sem 

mu dala 1 € – to ga je utišalo. Približno 
štiri minute hoje je do muzeja. Vstop je 
prost. Muzej je odličen in lepo prikaže 
zgodovinski razvoj vespe.
Prespati sva nameravala v Ponsaccu, 
kjer pa nama prostor ni bil všeč, saj je 
bil tako rekoč v križišču. Zato sva se 
odpeljala do Cascino Terme. Usmeri-
la sva se po koordinatah in pristala na 
travnatem parkirišču 1A. Vsake toliko 
je pripeljal še kakšen avtodom, malo 
postal in šel naprej. To mi je dalo mis-
liti, da mora biti pravo parkirišče malo 
naprej. Res je bilo približno 500 m nap-
rej, tudi na travi. Kljub temu sva ostala, 
kjer sva bila, na drugo parkirišče pa sva 
zjutraj šla natočit čisto vodo in opra-
vit sanitarne zadeve. Sijalo je sonce. 
Pokrajina je krasna. Nizki griči. Med 
vožnjo je krasen razgled na vse strani. 
Vozila sva se po precej zaviti cesti, ki 
je ponekod že precej načeta, njen plus 
pa so panoramski razgledi. Že od da-
leč sva na griču opazila Volterro, lepo 
staro mesto. Peljala sva mimo in naprej 
do zgodovinskega mesta Colle di Val 
d'Elsa. Toskana je polna majhnih mest, 
ki te prevzamejo s svojo arhitekturo; 
to, kako je v prejšnjih stoletjih teklo 

življenje na mestnih uli-
cah, pa si lahko samo 
predstavljaš. Načrt je bil 
takšen: parkirava, pojeva 
kosilo in se z motorjem 
odpeljeva v 12 km od-
daljen San Gimignano, 
znan po svojih 14 stol-
pih. Začetki mesta sega-
jo v 3. stoletje, danes je 
pod Unescovo zaščito. 
Prednost motorja je, da 
lahko prideš čisto zra-
ven mesta, medtem ko 
je parkirišče za avtodo-
me oddaljeno približno 

1,5 km. Vsa parkirišča so zelo dobro 
označena. Turistov je polno, precej je 
tudi Slovencev. Prehodila sva ulice, se 
s pogledi »napasla« po pokrajini, opra-
vila manjši nakup v trgovini, potem pa 
naprej na ogled Volterre. Tudi tukaj je 
polno turistov. Stavbe so stare več sto-
letij, ulice so tlakovane in se vijejo gor 

in dol. Za razliko od San Gimignana, ki 
slovi po najboljšem sladoledu, je sla-
doled v Volterri bistveno cenejši, dober 
pa tako, da mi ga je pol pojedel Bran-
ko (ki ni oboževalec sladoledov). Naš-
la sva parkirišče za avtodome tik pod 
obzidjem in se nato vrnila k avtodomu. 
Parkirišče v Colle di Val d'Elsa je tlako-
vano, do mesta je samo tri minute hoje 
v hrib, ampak ponoči ni razsvetljeno – 
in zato Branku ni bilo najbolj všeč. Saj 
bi verjetno kljub temu mirno spala, a 
je Branko raje poiskal novo destinaci-
jo. Samo osem kilometrov stran je bila 
Staggia Senese, kjer sva v družbi še 
enega tovornjakarja spala zelo mirno. 
Zbudila sva se v krasno, sončno jut-
ro. Po zajtrku sva se vrnila v Colle di 
Val d'Elsa na ogled mesta. Ozke ulice, 
stavbe oziroma palače pa iz 16. in 17. 
stoletja. Naslednja postaja je Siena, za 
razliko od prejšnjih večje in verjetno 
večini najbolj znano mesto. V Sieni je 
več parkirišč, prvo, tik pod obzidjem, 
je nabito polno osebnih avtomobilov, 
druga so od enega do dva kilometra 
oddaljena od centra. Poleg plačljivega 
je na voljo tudi brezplačno parkirišče 
(zelo hitro je bilo polno), kjer pa ni do-
voljeno prespati. Do centra sva pešači-
la približno 20 minut. Vsem svetujem 
sprehod po obzidju, saj ponuja najbolj-
ši pogled na staro mesto. Pričakovano 
je bilo v mestu polno turistov, seveda 
največ na osrednjem trgu. Po ulicah so 
hodile skupine zastavonošev in bob-
narjev (ne vem, kako jih naj uradno 
imenujem) in s predstavo dodatno po-
pestrile ogled mesta. Sprehod po mestu 
sva zaključila z odličnim sladoledom, 
nato pa peš nazaj do avtodoma, ogre-
ta s sončnimi žarki. Na parkirišču sva 
srečala tri slovenske družine z majhni-
mi otroki, vsaka družina je prispela s 
svojim avtodomom. Takoj sva opazila, 
da so začetniki v tovrstnem popotova-
nju; in res sta k nama pristopila najprej 
dva, nato pa kar vsi. Imeli so kar ne-
kaj vprašanj o tem, kako, kam, koliko 
časa …, a v mesto so se raje odpeljali 
s taksijem. Menda so otroci premajhni 
za hojo (ali pa se staršem ni ljubilo 
hoditi). Kakor koli, pohvalno je, da so 
na takšen način preživljali praznike. 
Upam, da se bomo kdaj v prihodnosti 
srečali v klubu. Družine so šle v Sie-
no, midva pa v mestece Torrenieri, ki 
ima parkirišče za avtodome. Sploh ne 
vem, kako se je to lahko zgodilo, am-
pak zadnjih 100 m sva vozila v eno-
smerno ulico. Ko je Branko to ugotovil, 
je rekel: »A zato so naju čudno gleda-
li?« K sreči ni bilo nikogar nasproti. V 

miru, brez naglice, sva pripravila kosi-
lo, spila kavo, nato pa sem predlaga-
la, da izkoristiva sončno popoldne in 
greva z motorjem raziskovat okolico. 
Odpeljala sva se v mestece Pienza, na 

zemljevidu je označeno z dvema zvez-
dicama. Od Torrenierija do Pienze je 
pokrajina preprosto čudovita. Grički, 
domačije s cipresami ob cesti do hiše, 
njive, prelivanje zelene barve … Ljud-
je so se ustavljali in fotografirali kras-
no pokrajino. Pienza je ljubko majhno 
mesto; kljub poznemu popoldnevu je 
bilo še vedno polno turistov. Kar nekaj 
časa sva stala ob obzidju in »se pasla 
s pogledi« po pokrajini. Res lepo. Ura 
je bila že sedem, zato sva se vrnila in 
še nekaj pustila za naslednji dan. Spala 
sva do pol osmih, to se nama v avtodo-
mu večkrat zgodi. Očitno pomaga, da 
so pogoji za spanje drugačni kot doma. 
Uredila sva se in pospravi-
la avtodom ter se usmerila 
proti severu. Cilj za ta dan 
je vasica San Leo. Od-
peljeva se mimo Pienze 
proti Montepulcianu, kjer 
naj bi se ustavila, saj je to 
še eno lepo zgodovinsko 
toskansko mestece. Pa ni 
bilo nič iz tega. Čeprav 
je bila ura dokaj zgodna, 
je bil semenj že v polnem 
razcvetu in obiskovalci so 
se zgrinjali z vseh vetrov. 
Vsa parkirišča so bila za-
sedena. Niti ob cesti ni bilo prosto-
ra. Bila sva že 20 km stran, ko sva se 
ustavila in razpravljala, ali naj greva 
z motorjem nazaj ali ne. Odločila sva 
se za slednje, glavni vzrok pa je bil, 
da si ob vseh kramarskih stojnicah in 

Muzej Piaggio v Pontederi

ogromni gneči ne bi mogla 
ogledati mesta. In tako sva 
šla naprej. Kratek postanek, 
namenjen ogledu parkirišča za 
avtodome (PZA), je bil ob jezeru Tra-

simeno. Vsem odsvetujeva obisk tega 
PZA, saj je zapuščeno, odtok zamašen, 
vse smrdi. Sredi popoldneva sva prišla 
v San Leo v provinci Rimini; stoji na 
hribčku, s katerega se spogleduje s San 
Marinom. V San Leu sva že bila, ostal 
nama je v lepem spominu, zato sva se 
zdaj vrnila in obiskala grad, ki ga prvič 
nisva. Trdnjava oziroma grad je lepo 
obnovljen, a je veliko sob praznih. Pre-
more dokaj lepo zbirko orožja. Začelo 
je rositi, zato sva se vrnila v avtodom in 
nadaljevala vožnjo. Vozila sva po pok-
rajini, ki je popolnoma sadjarska – bre-
skve, marelice, češnje. Vsi nasadi so 
prislonjeni v hrib, pa kljub temu lepo 

opremljeni. Prenočila sva v Cesani, na 
uradnem PZA. Vse lepo enkrat mine, 
tudi za naju je prišel zadnji dan pra-
znikov. Brez posebne naglice, s krajši-
mi postanki, sva potovala proti domu 
in tudi srečno prispela.

Pogled na strehe v Volterri

Zgodovinsko mesto Siena
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BODI VIDEN, BODI PREVIDEN – 
INFORMACIJA O NACIONALNI AKCIJI PEŠCI

(Oktober 2017) V oktobru poteka nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev Bodi viden – bodi previden, ki 
posveča posebno pozornost večji ozaveščenosti pešcev, še posebej starejših in otrok – šolarjev ter voznikov, o pravilnem 
ravnanju v cestnem prometu. Zaradi vse krajšega dneva smo v Javni agenciji za varnost prometa posvetili posebno pozor-
nost uporabi odsevnikov, saj so pešci zaradi zmanjšane vidljivosti izpostavljeni večjim tveganjem prometnih nesreč.

Pešci spadajo med ranljivejše udeležence 
v cestnem prometu, zato je njihova varnost 
ena izmed prioritet nacionalnega programa 
in preventivnih ter vzgojnih aktivnosti Jav-
ne agencije RS za varnost prometa (AVP), 
ki je nosilec nacionalne preventivne akcije 
za večjo varnost pešcev. V lanskem letu je 
umrlo 22 pešcev, 134 je bilo huje poško-
dovanih, kar predstavlja kar 16,9 % delež 
med žrtvami prometnih nesreč. V letošnjem 
letu se je varnost pešcev do konca avgusta 
izkazala kot veliko boljša; na slovenskih ce-
stah je umrlo 6 pešcev, od tega kar 3 pešci 
na avtocesti.
Med pešci so glede na starostne skupine 
najbolj ogroženi starejši pešci, ki pogosto 
tudi zaradi slabšanja psihofizičnih sposob-
nosti naredijo napako. Zato je še toliko 
bolj pomembno, da so vozniki pozorni na 
pešce, da v naseljih prilagodijo in zmanjša-
jo hitrost, odstopijo pešcem prednost pred 
prehodi za pešce ter še posebej pazljivo 
ravnajo pri zavijanju levo ali desno v kri-
žiščih, da ne bi spregledali pešca. Z vidika 
pešcev je zelo pomembno, da se zavedajo 
svoje ranljivosti in ravnajo po predpisih. Po-
membno je, da za hojo uporabljajo pločni-
ke ter prečkajo cesto samo na označenih 
prehodih za pešce, če so v bližini. Pred 

prečkanjem se morajo vedno znova prep-
ričati, ali je cesta prosta oziroma ali jih je 
voznik opazil. Kjer ni pločnikov, hodijo 
ob levem robu, tako da opazujejo naspro-
ti vozeča vozila. Vedno morajo uporabljati 
odsevnike, da so prej in bolje opazni v pro-
metu. To je še zlasti pomembno v jesenskih 
in zimskih mesecih, ko je vidljivost veliko 
slabša. Iz dolgoletnih statističnih podatkov 
lahko razberemo, da se v teh mesecih zgo-
di največ prometnih nesreč, v katerih so 
udeleženi pešci.  
Z vidika infrastrukture so učinkoviti ukrepi 
za večjo varnost pešcev različni načini za 
umirjanje prometa, ki zmanjšujejo hitrosti 
vozil, zagotovljene ustrezne površine za 
pešce (pločniki, hodniki, pasovi in ustre-
zno urejeni prehodi), javna razsvetljava v 
naseljih ter dodatno osvetljeni prehodi za 
pešce, ki povečajo njihovo vidnost. Najpo-
membnejši dejavnik, ki vpliva na stopnjo 
poškodb v prometnih nesrečah z udeležbo 
pešcev, je hitrost vozila, saj študije kažejo, 
da pešec najverjetneje utrpi lažje poškodbe 
pri trku z vozilom s hitrostjo okrog 30 km/h. 
Že pri trku z 48 km/h je verjetnost hujše oz. 
smrtne poškodbe 50 %, pri trku s hitrostjo 
64 km/h pa je verjetnost za smrtne poškod-
be pešca že 90 %. Zato je pomembno, da 

se v bližini in v naseljih povprečne in koni-
časte hitrosti vozil zmanjšajo pod 50 km/h. 
Hitrosti vozil v bližini prehodov za pešce 
bi morale biti povsod okrog 30 km/h, da bi 
pešci lahko varno prečkali cestišče. 
Z razvojem vozil so se razvili tudi različni 
sistemi v avtomobilu, ki so pešcem oz. ran-
ljivejšim udeležencem v prometu prijaznej-
ši, saj večji del energije ob morebitnem trku 
porazdelijo po pločevini in je ne prenesejo 
na pešca. Ob trku pešca sile odbijejo na 
stran vozila in s tem zmanjšajo možnost, 
da bi bil povožen. Ti ukrepi so dokazano 
učinkoviti pri trkih s hitrostjo do 50 km/h, 
medtem ko pri večjih hitrostih ni razlik.
Na področju ozaveščanja pešcev agen-
cija odlično sodeluje z lokalnimi sveti za 
preventivo, nevladnimi organizacijami in 
verskimi skupnostmi. V okviru nacional-
ne akcije bo 4. oktobra 2017 AVP izvaja-
la terensko akcijo v več kot 100 lokalnih 
skupnostih, v kateri bodo prostovoljci oza-
veščali pešce in voznike ter razdeljevali od-
sevnike za večjo vidnost pešcev. Agencija 
izvaja tudi druge preventivne dogodke na 
terenu z demonstracijskim šotorom Vid-
kom. 

Spletna stran: www.avp-rs.si

KRIŽANKA

PROMETNI IZLOČEK FR. LUKA FILMSKA ENOTA ZA NACE
VESTNIK MOŠKIH OB JUŽNI ALI MERJENJE JUNKAR

SPOLNIH OBALI DRAMSKA EL. NAPE-
ORGANOV BRETANIJE IGRALKA TOSTI

PRIREDI-
TEV OB

POMEMB.
DOGODKU

RAJNKI
MOŠKI

NEMŠKA VRBA IVA
ALPSKA (NAREČNO)

SMUČARKA JUDOVSKA
(MARTINA) DRŽAVA
IT. MESTO
V DEŽELI

LACIJ
PREBIV.
SPARTE

PLINSKA
ZMES

OZRAČJA
IZPRA-
ŠEVALEC

POMOČ: AMER. OBRAT ZA MANJŠA KARMEN DESETI IZDELO-
PARKMAN, ZGODO- PRIDO- MORSKA STAVEC MESEC VALKA
NATORP, VINAR BIVANJE RIBA V LETU OPANK

RIETI (FRANCIS) OLJA HITER TEK
SOL

POSLEDICA TANINSKE
PROMETNE KISLINE
NESREČE MREŽASTA

TKANINA
SKALNJAK

Z NASA- NAJ- NAŠ
DOM DALJŠA BIOLOG

ALPSKIH REKA V (ROMAN)
RASTLIN FRANCIJI

EKSPLO- ANG. PI-
SOVRAŽ- ZIVNA SATELJICA

NICA SNOV TNT (GEORGE)
ŽELEZA IGRALEC OGABA,

OSOJNIK GNUS

LADIJSKI IZREDNA TELESNA
ALI LE- LEPOTA TEKOČINA
TALSKI LESEN PESNIK
TOVOR ZAMAŠEK GRUDEN

PREBI- JOGA MOJ-
MIRAN VALEC STRICA
RUDAN OBČINE (SAVINA)

DRAGO IVAN
TRŠAR SIVEC

NAŠA OPERA-
BIVŠA TIVNO

DRSALKA ZDRAV-
(TJAŠA) LJENJE

NEMŠKI SIRSKI METULJ Z
FILOZOF PREDSED- OČESCI NA
(PAUL) NIK (BA- KRILIH

ŠAR AL)
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SPOŠTOVANI REŠEVALCI KRIŽANKE!
Pravilno rešeno geslo je povezano z aktivnostmi članov Zveze ZŠAM kot prostovoljcev. Pravilno rešitev križanke z geslom 
pošljite do 1.12.2017 na naslov Zveza ZŠAM Slovenija, za Prometni Vestnik, Letališka 16, 1000 Ljubljana.

Pokrovitelj križanke je Zveza Združenj Šoferjev in Avtomehanikov Slovenije, stanovska organizacija voznikov in avtomeha-
nikov, ki bo trem srečnim izžrebancem podelila praktične nagrade.

Izžrebanci nagradne križanke so:

1. Uroš Brdnik, Smlednik 34, 1216 Smlednik

2. Gregor Trontelj, Ulica Talcev 6, 1295 Ivančna Gorica 

3. Bernard Gorup, Dolnja Košana 54, 6256 Košana 
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V SLOVO

Z brezplačno mobilno aplikacijo za 
spremljanje razmer na cestah omogočamo 
večjo obveščenost o trenutnih prometnih 
razmerah. Bodite tudi vi obveščen voznik, 

zato pravočasno poskrbite za varno in 
udobno potovanje.

w w w.promet.si

 M O B I L N A  A P L I K A C I J A

JOŽE PETROVČIČ 
Član ZŠAM Cerknica
Rojen: 29.03.1929
Umrl: 22.06.2017

JOŽE PLANTAN
Član ZŠAM Gorjanci Straža

Rojen: 08.05.1935
Umrl: 09.06.2017

JANEZ FORTUNA
Član ZŠAM Logatec
Rojen: 25.08.1943
Umrl: 18.07.2017

STANISLAV NOVAK
Član ZŠAM Ilirska Bistrica

Rojen: 1941
Umrl:  2017

ANTON KOZAR
Član ZŠAM Ruše

Rojen: 06.01.1941
Umrl: 20.06.2017

IVAN SAVSKI 
Član ZŠAM Poljčane
Rojen: 06.01.1932
Umrl: 16.08.2017

JOŽE RAČKI
Član ZŠAM Kočevje
Rojen: 17.12.1927
Umrl: 20.08.2017

ŠTEFAN KRENKER
Član ZŠAM Ravne na Koroškem

Rojen: 1943
Umrl:  2017

SLAVKO GOLOB
Član ZŠAM Novo mesto

Rojen: 21.06.1934
Umrl: 12.09.2017


