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ZDAJ 
ME NIČ 
NE USTAVI.
E-CESTNINJENJE TEŽKIH VOZIL 
OD 1. 4. 2018
V Sloveniji s 1.4.2018 uvajamo sodobno e-cestninjenje vozil z največjo dovoljeno maso 3,5 tone.
Vsako težko vozilo mora imeti pred vožnjo po avtocesti nameščeno napravo DarsGo, s katero se 
cestnina obračuna glede na prevoženo razdaljo. Registracijo lahko opravite na DarsGo servisih ali 
na spletni strani www.darsgo.si. Za vsa vprašanja pa vam je na voljo naš klicni center: 01 518 83 50. 
Uredite že danes!



LETO 2018 PRED DURMI
Pred letom dni smo zapisali: »Novo 
leto, nove aktivnosti«. Te so se dogajale 
tako na nivoju poslovanja Zveze kakor v 
uredniški politiki revije PVV. Skozi vse 
leto pa smo še spremenili katero od me-
tod za dodatno posodobitev naše revije. 
In tako smo pred iztekom leta naredili še 
eno spremembo.

Spoštovani bralci, 
verjamemo, da se je nova forma Prome-
tno-varnostnega vestnika v sodelovanju 
s poslovnim partnerjem Tranzit dobro 
prijela. Skupaj ponujamo več, opis no-

vih tehnik in tehnologij v prometu in s tem zanimivejše branje. Celo več. 
Očitno ste v svoji reviji prepoznali noto informiranja in prenosa ozavešča-
nja med člani, bralci. Zgodilo se je, da je za to 5. številko PVV prispelo več 
prispevkov, kolikor jih zaradi prostorskih omejitev lahko objavimo. Zato 
smo tokrat celo katero od stalnih rubrik izpustili samo zato, da smo name-
nili več prostora vam, piscem o dogodkih ZŠAM-ov. Pa še kljub temu je 
ostalo nekaj neobjavljenih prispevkov. Prosimo za razumevanje. 
Tokratna osrednja tema PVV je vzgoja in preventiva v cestnem prometu. 
Objavljeni so prispevki ZŠAM-ov, ki so izvajali aktivnosti v drugi polovici 
leta. Objavljamo tudi reportažo o izvedbi projekta Šolska prometna služba. 
V projekt se je vključila večina ZŠAM-ov, ki so pokrivali skupaj petdeset 
osnovnih šol. Preberite pa, kako so se akcije lotili v Tržiču.
Ob pogledu skozi okno vidimo, da smo že v obdobju zimskih razmer. To pa 
pomeni tudi več prihajajočih družabnih dogodkov. Dogodki so priložnost 
za druženje in veselje. Veselimo pa se lahko tudi brez zauživanja alkohola. 
To še posebno velja za voznike vozil. Na to nas opozarja tudi prispevek 
Agencije za varnost prometa. 
Posledice neljubih dogodkov v prometu so lahko različne. Kar nas lahko 
doleti, je tudi pridobitev kazenskih točk. Čeprav v potrošniškem svetu radi 
zbiramo točke, pa tovrstnih – kazenskih točk ne maramo. V prispevku Ka-
zenske točke v cestnem prometu preberite, kako je s tem.
Pa še enkrat pogled skozi okno. Sveže zapadli sneg. Ker smo zavedni šofer-
ji, verjamem, da smo vsi poskrbeli za ustrezno zimsko opremo svojih vozil. 

Pa srečno in predvsem varno vožnjo v prihajajočem letu 2018.

Sporočilo piscem prispevkov

V letu 2018 načrtujemo izid PVV v osmih številkah. To je v povprečju na 
mesec in pol. Kar pomeni, da bo treba poskrbeti za takojšen opis vašega 
dogodka in posredovati prispevek. V uredniški politiki bomo sledili nače-
lom ažurnega objavljanja prispevkov. To pomeni, da bodo imeli prednost 
objave prispevki, ki se bodo dogodili med dvema izdajama revije.  

Uredniški odbor

mag. Roman Krajnc
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ZANIMIVOSTI

»Barka je varnejša v pristanišču; pa vendar za to niso zgradili bark«. (Paulo Coelho).
V vsakodnevnih pogovorih pogosto slišimo, da je svet dandanes postal tako imenovana velika globalna vas. Ljudje iz raz-
ličnih razlogov vse več potujemo. Da bo potovanje čim bolj prijetno in bo naša »barka« varna tudi izven pristanišča, pa 
se moramo na potovanje dobro pripraviti. To velja še predvsem, kadar potujemo sami, brez veščih turističnih vodnikov.

mag. Julijana Krajnc

VELJAVNOST NACIONALNEGA  
VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA V TUJINI

Kadar v tuje kraje potujemo z avto-
mobilom, predvsem pa kadar ima-
mo namen v tuji državi najeti vozilo, 
moramo pred odhodom v posamezno 
državo preveriti zahteve glede vozni-
škega dovoljenja. Smiselno je, da si 
pred odhodom uredimo mednarodno 
vozniško dovoljenje. Pridobi ga lahko 

vsaka oseba, ki ima 
veljavno vozniško 
dovoljenje in ki ji 
ni bil izrečen ukrep 
prenehanja veljav-
nosti ali odvzema 
vozniškega dovolje-
nja (podrobno 69. 
člen, Zakon o voz-
nikih, Uradni list RS, 
št. 85/2016). 
Gre za dokument, ki 
je uradno priznan s 
strani Organizacije 
združenih narodov. 
Sprejemajo ga v 
skoraj 120 državah 
sveta. V nekaterih 
državah se zahteva, 
za mnoge države se 
priporoča, v nekate-
rih državah pa sploh 
ni potreben. Vseka-
kor pa je to povsod 
v tujini priročen do-
kument in pomaga 
vozniku – tudi če ga 
država ne zahteva 

– ob policijskih kontrolah, prometnih 
prekrških in prometnih nesrečah, saj 
pogosto olajša in pospeši formalnosti. 
Mednarodno vozniško dovoljenje je 
pravzaprav prevod nacionalnega voz-
niškega dovoljenja, zato morajo imeti 
vozniki v tujini poleg mednarodnega 
pri sebi tudi veljavno nacionalno vo-

zniško dovoljenje (https://www.amzs.
si).

V Sloveniji mednarodno vozniško do-
voljenje izdaja pooblaščena organi-
zacija AMZS. Mednarodno vozniško 
dovoljenje na AMZS izdelajo takoj in 
sicer na osnovi naslednjih dokumen-
tov (https://www.amzs.si): 
•	potrdilo	iz	uradne	evidence	(potrdi-

lo o vozniškem dovoljenju) z razvi-
dnimi kategorijami vozil,

•	izpolnjena	vloga,
•	slovensko	vozniško	dovoljenje,
•	potni	list	ali	osebna	izkaznica,
•	fotografija	velikosti	35	x	45	mm.

Drugače pa je, če se v tujo državo pre-
selimo in si v njej uredimo stalno ali 
začasno prebivališče. V tem primeru 
zgolj mednarodno vozniško dovolje-
nje, pridobljeno v Sloveniji, pogosto 
ni dovolj, predvsem če gre za selitev 
izven Evropske unije. V teh primerih 
moramo v tej državi preveriti pravila 
glede vozniškega dovoljenja za tujce. 
Pravila v posameznih državah so raz-
lična. V tem članku želimo le opozo-
riti na dejstvo, da v tuji državi poleg 
vseh drugih formalnosti ne smemo 
pozabiti tudi na vozniško dovoljenje. 
Zgolj kot primer in zanimivost navaja-
mo pravila v Evropski uniji in zvezni 
državi New Jersey v Združenih drža-
vah Amerike. Pri tem je treba poudari-
ti, da se v Združenih državah Amerike 
pravila v posameznih zveznih državah 
razlikujejo.
Vozniško dovoljenje za tujce v Evrop-
ski uniji. Vozniško dovoljenje, prido-
bljeno v državi članici Evropske uni-
je, se prizna v celotni Evropski uniji. 
Državljanom držav Evropske unije, ki 
se preselijo v drugo državo članico, ni 
treba ponovno opravljati vozniškega 
izpita pod pogojem, da:
•	imajo	še	veljavno	vozniško	dovolje-

nje,
•	so	 dovolj	 stari	 za	 pridobitev	 posa-

mezne kategorije in 
•	jim	 vozniško	 dovoljenje	 v	 državi,	

kjer so ga pridobili, ni bilo odvzeto.
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Treba pa je v primeru selitve v drugo dr-
žavo članico pridobiti informacije gle-
de pravil podaljševanja in zamenjave 
vozniškega dovoljenja. V posameznih 
državah članicah namreč veljajo raz-
lična pravila glede veljavnosti vozni-
ških dovoljenj. V primeru, da veljavnost 
vozniškega dovoljenja poteče oziroma 
se dokument izgubi, lahko pridobimo 
nov dokument z veljavnostjo po pravi-
lih te države in ne z veljavnostjo, ki bi 
veljala v državi, katere državljani smo. 
Drugačna pravila veljajo za osebe, ki 
se v Evropsko unijo preselijo iz tretjih 
držav. V večini držav EU morajo tujci 
vozniško dovoljenje zamenjati v roku 
6 do 12 mesecev. V nekaterih državah 
je pogoj za menjavo vozniškega dovo-
ljenja predhodno opravljen praktični 
izpit. (http://europa.eu)

Primer zvezne države New Jersey v 
Združenih državah Amerike. Turisti, 
ki obiščejo državo New Jersey, lahko 
vozijo lastno ali najeto osebno vozi-
lo, če imajo veljavno vozniško do-
voljenje ene izmed držav konvencije 
Združenih narodov (United Conven-

tion	 on	 Road	 Traffic,	 Geneva	
1949). Priporočeno pa je, da 
imajo poleg nacionalnega 
tudi mednarodno vozniško 
dovoljenje. Mednarodno 
vozniško dovoljenje je pre-
vedeno v devet uradnih 
jezikov Združenih naro-
dov in služi kot prevod 
skupaj z veljavnim vo-
zniškim dovoljenjem. 
Koristno je predvsem 
v primerih prometnih 
prekrškov in prometnih 
nesreč. Za turiste se štejejo osebe, 
ki v Združenih državah Amerike ne 
ostanejo dlje kot eno leto in nimajo 
dovoljenja za delo ali študij. Tujci, ki 
se preselijo v državo New Jersey in si 
tam uredijo stalno prebivališče, mo-
rajo zaprositi za vozniško dovoljenje 
države New Jersey. Pogoj je, da imajo 
urejeno vizum. Pomembno je vedeti, 
da komisija pred izdajo dovoljenja 
preveri imigrantski status vseh tuj-
cev. Če imigrantski status ni potrjen, 
dokumenta ne izda. Poleg imigrant-
skega statusa je treba dokazovati tudi 
dejansko prisotnost v tej državi. Ko je 
test	identifikacije	opravljen,	lahko	tuj-
ci na osnovi tujega vozniškega dovo-
ljenja pristopijo k izpitu, ki obsega:
•	pregled	vida,
•	izpit	iz	teorije	in
•	v	 nekaterih	 primerih	 tudi	 praktični	

izpit.

Teoretični del izpita obsega poznava-
nje zakonodaje, pravil in prometne 
ureditve, pri čemer je treba pravilno 
odgovoriti na najmanj 80 % od 50 
vprašanj. Test je računalniško voden, 
tako da so rezultati znani takoj po za-
ključku izpolnjevanja testa. Pisni test 
je na voljo v naslednjih jezikih: angle-
ščina, arabščina, kitajščina, francošči-
na, španščina, korejščina, poljščina, 
portugalščina, ruščina in japonščina. 
V kolikor kandidatu noben izmed na-
vedenih jezikov ne ustreza, lahko iz-
pit opravlja s prisotnostjo odobrenega 
prevajalca, ki je lahko:
•	študent	 ali	 druga	 oseba,	 ki	 dela	 s	

polnim delovnim časom na akredi-
tirani visokošolski ustanovi ali viso-
košolski ustanovi z ustrezno identi-
fikacijo	iz	institucije,

•	duhovnik	ali	drugi	verski	vodja	pri-
znane organizacije z ustrezno iden-
tifikacijo	te	organizacije,

•	posameznik	 z	 identifikacijsko	 iz-
kaznico tolmačev, ki jo izda ameri-
ški državni urad ali urad jezikovnih 
storitev.

S praktičnim delom izpita mora po-
sameznik pokazati varno vožnjo in 
poznavanje prometnih pravil. Vožnja 
traja 10 do 15 minut in se lahko izvaja 
na poligonu ali javni prometni povr-
šini.

Testirajo se predvsem naslednje vešči-
ne:
•	vzvratna	vožnja,
•	ustavljanje	pri	ustreznih	znakih,
•	približevanje	in	vožnja	v	križišču,
•	nežno	ustavljanje,
•	ustrezna	namestitev	v	vozilu,
•	obračanje,
•	ustrezno	krmiljenje	volana,
•	bočno	parkiranje,
•	načela	desnega	pravila.

Zanimivo je to, da je od 31. 8. 2016 
dalje pri praktičnem delu izpita do-
voljena uporaba vzvratnih kamer in 
parkirnih senzorjev. V kolikor kandi-
dat praktičnega dela izpita ne opravi 
uspešno, mora za ponovni pristop po-
čakati najmanj dva tedna. V primeru, 
da izpita dvakrat zapored ne opravi, 
pa mora počakati 6 mesecev.
S tem člankom smo želeli opozoriti 
na dejstvo, da je treba že v primeru 
potovanja s turističnim namenom 
pomisliti tudi na ustrezno vozniško 
dovoljenje, da ne bi imeli težav v pri-
meru neljubih dogodkov ali že pri sa-
mem najemu vozila v tuji državi. Še 
pomembneje pa je, da se o veljavnosti 
tujih vozniških dovoljenj in pridobitvi 
ustreznega dovoljenja v tuji državi 
ustrezno pozanimamo v primeru seli-
tve v to državo.

Viri:
https://www.amzs.si
http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/
driving-licence/driving-licence-recognition-va-
lidity/index_de.htm
http://www.state.nj.us/mvc/Licenses/Licen-
sesNon-Citizens.htm
Zakon o voznikih, Uradni list RS, št. 85/2016.
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VZGOJA IN PREVENTIVA

DAN ODPRTIH VRAT ZŠAM PTUJ ZA UČENCE  
4. RAZREDOV OŠ MLADIKA, OŠ BREG, OŠ LJUDEVITA 

PIVKA IN ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA
V torek, 19. 9. 2017, je od 9. do 12. ure potekal dan odprtih vrat Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj. Dogodek je 
potekal v okviru projekta Evropski teden mobilnosti. Namenjen je bil predvsem povečanju varnosti ptujskih osnovnošolcev. 
Dan odprtih vrat so pripravili predstavniki ZŠAM Ptuj, SPVCP Mestne občine Ptuj, Šole vožnje Prednost, Policijske postaje 
Ptuj in Medobčinskega redarstva.

Marjan Pšajd, Janez Strelec

Predstavniki ZŠAM so učence pričaka-
li pred njihovimi šolami, nato pa so se 
skupaj peš odpravili do združenja oz. 

do športne dvorane Mladika. Ob hoji 
so pregledali varne šolske poti in posa-
mezne nevarne oz. prometno bolj iz-
postavljene točke. Učenci so sodelova-
li v različnih dejavnostih. Ogledali so 
si predstavo s prometno vsebino Cesta 
ni igrišče, udeležili so se pre-
davanja Varnost v prometu, 
si ogledali prostore društva in 
Šole vožnje Prednost ter pre-
učili opremo policije in me-
dobčinskega redarstva. 
Organizatorji so z okusno 
malico poskrbeli, da učenci 
ta dan niso bili lačni. Učenci 
so bili obdarjeni z darili, ki so 
pomembna za njihovo varnost 
v cestnem prometu. Darila so 
prispevali ZŠAM Ptuj, SPVCP 
Mestne občine Ptuj in Šola vo-
žnje Prednost.
Zastavljeni cilji dogodka so 
v celoti izpolnjeni, saj so se 
učenci urili v varni hoji v pro-
metu z upoštevanjem prome-
tnih pravil, spoznali so šolske 
poti in njihov namen ter pre-
poznali svojo odgovornost v 
prometu. Prometna vzgoja ot-

rok je zelo pomembna za njihovo na-
daljnje odgovorno in varno ravnanje v 
cestnem prometu. Začne se v družini, 

nadaljuje v predšol-
skih vzgojno-varstve-
nih ustanovah in v 
osnovni šoli, ter traja 
vse do konca člove-
kovega življenja. Ta-
koj ko otroci shodijo, 
postanejo pešci. Še 
prej vstopijo v svet 
prometa kot potniki 
v avtomobilu, kjer je 
treba pravilno upo-
rabljati ustrezne otro-
ške varnostne sedeže, 
kasneje pa kot potniki 
v avtobusu ali kot ko-
lesarji. Otroci torej v 
prometu sodelujejo 

vsak dan, najpogosteje, ko obiskujejo 
vrtce in šole. Zato je potrebno temu 
segmentu posvetiti posebno pozornost.
Predstavniki osnovnih šol so se stri-
njali, da smo organizatorji zadovoljili 
njihova pričakovanja, zato bomo s tem 

projektom nadaljevali tudi v prihodnjih 
letih. Omenjeni dogodek ni edina ak-
tivnost, ki smo jo izpeljali člani ZŠAM 
Ptuj ob začetku novega šolskega leta. 
Naši člani so sodelovali pri pregledu 
šolskih poti pred začetkom šolskega 
leta in podali ugotovitve na skupnem 
sestanku, ki ga vsako leto skliče župan 
občine Ptuj. V prvih dveh tednih nove-
ga šolskega leta so naši uniformirani 
člani opravljali varovanje otrok na pre-
hodih čez cesto ob prihodu in odhodu 
iz šole skupaj z redarsko službo in poli-
cijo. Aktivno so bili naši člani vključeni 
v tednu mobilnosti na dogodku Ulice 
otrokom, kjer so izvajali varovanje ob 
zaprtju ulic v starem mestnem jedru.
Nazadnje smo bili udeleženi v preven-
tivni akciji Pešec, v kateri smo opozar-
jali pešce na nošnjo odsevnih teles v 
nočnem času in jim delili odsevne tra-
kove.
Naši člani so zelo aktivni na področju 
prometne varnosti. Vse aktivnosti izva-
jajo prostovoljno in zelo odgovorno. 
Za njihove aktivnosti se jim iskreno 
zahvaljujemo.
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BoDi ViDEN, BoDi PrEViDEN 
IN ZŠAM VRHNIKA

Združenje šoferjev in avtomehanikov Vrhnika je slogan AKTiVNi ZA VArNoST V ProMETU vzel z vso resnostjo in odgo-
vornostjo v sklopu prometnovarnostnih akcij v občini Vrhnika. V sodelovanju s Svetom za preventivo v cestnem prometu 
občine Vrhnika, Agencijo rS za varnost prometa (AVP) in Policijsko postajo Vrhnika smo izpeljali prireditev oz. preven-
tivno akcijo Bodi viden, bodi previden.

Franjo Čretnik

POPRAVEK
V objavljenem prispevku dr. Matjaža Kneza v PVV št. 4. z naslovom Prometne nesreče in etična odgovornost  

pri udeležbi avtonomnega vozila manjka zapis, da je prispevek delno povzet po diplomski nalogi: Šinko Simona. 
Analiza pripravljenosti Slovenije na uvedbo avtonomnih vozil : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa. 

Celje: [S. Šinko], 2016.!

Avtor prispevka

Ta temelji na preventivni in praktični 
predstavitvi aktivnosti, ki so poveza-
ne z nočno prepoznavnostjo na cesti, 
pravilno uporabo kolesarske čelade, 
pomenom privezanosti v vozilu in 
osveščanjem o vplivu alkohola na psi-
hofizične	 sposobnosti	 človeka.	 Ciljna	
skupina so bili otroci vrhniških vrtcev 
in učenci obeh vrhniških osnovnih šol. 
Akcija se je odvijala v Športnem parku 
Vrhnika, na igrišču OŠ Antona Martina 
Slomška in v sodelovanju z enoto OŠ 
Bevke in z gasilci iz Bevk na parkirišču 
gasilskega doma Bevke. 
Najmlajši, kolesarji in pešci so naj-
ranljivejša skupina oseb v prometu. 
Tega se moramo zavedati vsi udele-

ženci v prometu. Z akcijo smo aktiv-
no opozarjali udeležence na vse pasti 
v prometu in še zlasti poudarili, kako 
se jim lahko izognemo. Šotor Vidko 
je otrokom pričaral nočno dogajanje 
na cesti in uporabo pripomočkov za 
boljšo nočno prepoznavnost. V ta na-
men so otroci od predstavnic Sveta 
za preventivo Občine Vrhnika prejeli 
kresničke, odsevne trakove, rutice in 
preventivno gradivo, seveda pa ni šlo 
niti brez manjšega posladka. Otroci so 
začudeno zrli v tehtnico, ki seveda ni 
kazala njihove lastne teže, pač pa težo 
telesa, ki jo imamo pri določeni hitro-
sti vozila, ko ta trči oz. nepričakovano 
ustavi. Nekateri mladostniki so prav 

začudeno ugotavljali, da je pri vožnji s 
kolesom treba uporabljati čelado, in to 
do 18. leta starosti. Pravilno opremlje-
na kolesa so z budnimi očesi pregleda-
li policisti in člani ZŠAM Vrhnika, vsa 
kolesa smo opremili z nalepko Varno 
kolo. V nadaljevanju so se lahko mladi 
kolesarji preizkusili na poligonu spret-
nostne vožnje in uporabili očala, ki si-
mulirajo vinjenost osebe. Bilo je zani-
mivo in zabavno. Ker je mesec oktober 
sovpadal z mesecem požarne varnosti 
na temo Intervencijske poti in površine, 
je bila učencem prikazana tudi gasil-
ska tehnika PGD Verd hkrati z navodili, 
kako ukrepati ob prihodu gasilcev na 
mesto dogodka ob nesrečah.
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Letos smo v okviru programa nacionalnih preventivnih akcij za večjo varnost v cestnem prometu, katerih nosilec je Javna 
agencija republike Slovenije za varnost prometa, izvedli že drugo preventivno akcijo za večjo varnost pešcev. Aktivnost 
smo izvedli 4. oktobra 2017.

Miklavž Bole

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 
NAJSTAREJŠIH PEŠCEV V TRŽIČU

Tokrat smo se posvetili pravilnemu oblačenju in po-
večanju uporabe odsevnih teles pri starejših pešcih, 
ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganjem prome-
tnih nesreč v razmerah zmanjšane vidljivosti. Stopa-
mo v letno obdobje, ko se noči daljšajo in se slab-
ša vidljivost (padavine in megla). Da smo aktivnost 
usmerili na pravo področje, dokazuje tudi statistika. 
V zadnjih letih je problematično predvsem veliko 
število prometnih nesreč z udeležbo pešcev znotraj 
naselij, tudi pred oziroma na prehodih za pešce.  V 
letu 2016 beležimo med pešci, starejšimi od 65 let, 
22 smrtnih žrtev; to je kar šest pešcev več, kot je 
predvideval Nacionalni program varnosti cestnega 
prometa za obdobje 2013–2022. Težje gibljive va-
rovance Doma Petra Uzarja smo v sodelovanju z 
Društvom upokojencev Tržič in Zavarovalnico Tri-
glav opremili z odsevnimi trakovi, kapicami in bre-
zrokavniki. Sledilo je vodenje in varovanje ustrezno 
opremljenih varovancev po bližnji cestni infrastruk-
turi. Pri tem smo ugotovili, da le-ta ni brez arhitek-
tonskih ovir in pešcem ne zagotavlja varnega prečka-
nja cestišča. O ugotovitvi smo obvestili kompetentne 
občinske organe.
Ugotavljamo lahko, da je akcija dosegla svoj namen 
in zadovoljstvo vseh udeležencev, tako varovancev 
Doma Petra Uzarja kot tudi nas, prostovoljcev ZŠAM 
Tržič.

Med 9. in 11. novembrom so v organizaciji Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine 
Gornja radgona in Združenja šoferjev in avtomeha-
nikov Gornja radgona v gornjeradgonski poslovni 
enoti Avto Krka (v prostorih tehničnih pregledov na 
Ljutomerski cesti 34) potekali brezplačni preventivni 
tehnični pregledi osebnih avtomobilov. Gre za tra-
dicionalno akcijo, ki je bila letos že sedma po vrsti; 
njen cilj je, da bi bili osebni avtomobili območja ob-
čin Apače, Gornja radgona, radenci in Sveti Jurij ob 
Ščavnici, kjer je po zadnjih podatkih okrog 11.500 
osebnih avtomobilov, čim bolj pripravljeni na bliža-
joče se zimske razmere.

Franci Klemenčič

NA PREVENTIVNIH BREZPLAČNIH 
TEHNIČNIH PREGLEDIH VEČ KOT 150 VOZIL

Strokovnjaki radgonske enote Avto Krka so ob priso-
tnosti članov Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Gornja Radgona in predstavnikov sveta za preventivo 
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Priprave na projekt Šolska prometna služba (ŠPS) so se začele s seminarjem za prostovoljce 21. avgusta 2017, ki sta ga 
organizirala AVP in ZZŠAM v Selu pri raduhovi vasi. Tam smo bili seznanjeni z osnovnimi cilji in namenom projekta. 
Več informacij in konkretnejše usmeritve za pripravo in izvedbo projekta smo pridobili iz gradiva ZZŠAM z naslovom 
»Preventivna akcija varna pot v šolo 2017 − šolska prometna služba«. V gradivu so izpostavljene pričakovane vsebine, 
namen in naloge projekta, kar je odločilno pripomoglo pri načrtovanju aktivnosti projekta. Na načrtovanje so pomembno 
vplivale tudi izkušnje večletnega spremljanja prometnovarnostne problematike v okolici osnovnih šol in analiza tridnevne 
aktivnosti Prvi šolski dnevi (PŠD).

Miklavž Bole

PILOTNI PROJEKT ŠOLSKA 
PROMETNA SLUŽBA V TRŽIČU

V pripravi izvedbenega načrta pro-
jekta ŠPS smo poleg aktivnosti izbolj-
šanja varnosti šolskih prevozov, ki se 
opravljajo v projektu ŠPS sodelujočih 
osnovnih šol, opredelili tudi druge ak-
tivnosti − zlasti pri varovanju šolarjev 
na mestih, kjer šolske poti prečkajo 
vozišča, ugotavljanju pomanjkljivosti 
cestne infrastrukture, postavitvi prome-
tne signalizacije; iskali smo rešitve iz-
boljšanja prometne varnosti v Celostni 
prometni strategiji občine Tržič (CPS), 
pregledali cestnoprometne vsebine 
učnih načrtov za prvo triado, ažurnost 
»Načrtov šolskih poti«; posvetili smo 
se obnašanju drugih udeležencev v ce-
stnem prometu in oblikovanju predlo-
gov za izboljšanje trenutnega stanja. S 
prvo aktivnostjo smo tudi neposredno 

priskočili na pomoč voznikom šolskih 
avtobusov, da bi pripomogli k izbolj-
šanju delovnih razmer in varnosti vseh 
udeležencev na šolskih prevozih. Za 
učinkovito načrtovanje in izvedbo ak-
tivnosti projekta ŠPS smo se povezali 
s SPVCP občine Tržič in izvajalcema 
šolskih prevozov (Alpetour, Potovalna 
agencija d. o. o., in Lukatour, lokalni 
avtobusni prevoznik). Od obeh prevo-
znikov smo pridobili dovoljenje za svo-
je aktivnosti nadzora vedenja vozačev 
na šolskih prevozih in vozni red odho-
dov šolskih avtobusov po relacijah. Za 
zaključek priprav je bil izdelan urnik 
aktivnosti s pripadajočimi izvajalci − 
prostovoljci ZŠAM. Od predsednice 
SPVCP smo pridobili ažurirana navo-
dila »Šolski prevozi – pravila vedenja« 

(sicer del vsebine načrtov šolskih poti). 
Izvedbo je v celoti podprl župan Obči-
ne Tržič, mag. Borut Sajovic.
Izvedba projektnih aktivnosti je pote-
kala po načrtu in celo nad pričakova-
nji ne glede na neugodne vremenske 
razmere. Uresničili smo vse, v projek-
tnem planu opredeljene cilje; sedem 
prostovoljcev je za izvajanje aktivnosti 
projekta porabilo 98 ur in za potrebe 
logistike prevozilo 282 km. Če opaža-
nja strnemo, lahko kot zanimivost iz-
postavimo:
1. Pri pregledu Celostne prometne stra-

tegije občine Tržič (CPS) posebnega 
poglavja o šolskih prevozih ni. Ome-
njeni so le v tistem delu, ki obravna-
va javni prevoz. Za avtobusna posta-
jališča se ugotavlja, da so nekatera 

V Gornji Radgoni na lokaciji na Meleh 
opravljajo tehnične preglede osebnih 
avtomobilov že 14. leto, in to izključ-
no za vozila, ki smejo voziti z vozni-
škim dovoljenjem B kategorije. Pred 
tem je bilo treba tovrstna vozila z rad-

gonskega območja odpeljati na tehnič-
ne preglede v Mursko Soboto, Lenart 
ali kam drugam, kar je pomenilo doda-
tne stroške in večjo izgubo časa. Pred 
kratkim so pričeli s tehničnimi pregledi 
za vsa vozila tudi ob robu Radencev.

in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Gornja Radgona v treh dnevih (skupno 
29 ur) v delovnem času pregledali več 
kot 150 osebnih avtomobilov. Letošnje 
število brezplačno tehnično pregleda-
nih osebnih avtomobilov v radgonski 
enoti Avto Krka je bilo nekoliko nižje 
od lanskega števila, ki pa je bilo naj-
višje v vseh dosedanjih akcijah. Ob 
tokratnih preventivnih brezplačnih 
tehničnih pregledih osebnih vozil so 
pregledali podvozje, krmilni in zavorni 
mehanizem, svetlobno-signalne napra-
ve, pnevmatike, delovanje akumulator-
ja, preverili so tudi hladilno in zavorno 
tekočino ter veljavnost prve pomoči, ki 
mora biti v avtomobilu. Vse rezultate 
meritev so shranili. Pri pregledu zavo-
jev prve pomoči je bilo letos zaznati, 
da je večjemu številu potekel petletni 
rok. Voznikom s preteklo prvo pomoč-
jo je bilo omogočeno, da so pri orga-
nizatorju pregledov nabavili novo prvo 
pomoč in se tako izognili težavam, ki 
bi nastale ob temeljitejšem pregledu 
osebnega avtomobila s strani policije.



10

VZGOJA IN PREVENTIVA

neoznačena, druga slabo 
označena in v nekaterih 

primerih tudi neprimer-
no locirana. Vendar pa je v 

akcijskem načrtu zapisano, da 
se bodo ustrezno rešila v letih 2018 
in 2019. To je obenem obdobje, ko 
bodo šolski prevozi prešli med javne 
prevoze. Pogrešamo pa rešitev jav-
nega prevoza na relaciji Ljubelj–Tr-
žič. Pri varnosti pešcev in kolesarjev 
se nakazujejo ukrepi za izboljšanje 
obstoječega nezavidljivo slabega sta-
nja. Ukrepi bi morali pri operaciona-
lizaciji izgradnje cestne infrastruktu-
re natančneje opredeliti tako kriterije 
in prioritete, kot tudi sam terminski 
plan izvedbe. Poudarek naj bi bil na 
odpravljanju kritičnih točk na šolskih 
poteh tako za pešce kot za kolesarje. 
S tem bi zagotovili, da bi pešačenje 
in kolesarjenje v šolo in iz nje po-
menila prevladujoč način migracije 
šolarjev na šolskih poteh. 

2. Pri uvidu v učne načrte za prvo tria-
do smo ugotovili, da zajemajo čisto 
vse prometne vsebine, ki so potreb-
ne za to stopnjo. Nismo pa pregle-
dali učnih načrtov, ki jih imajo uči-

telji, saj za to v času načrtovanja in 
trajanja projekta preprosto ni bilo 
dovolj časa.

3. Če izhajamo iz dikcije AVP navodi-
la Smernice za šolske poti za pripra-
vo NŠP in obstoječih NŠP v projekt 
vključenih OŠ, potem bi bilo pripo-
ročljivo, da se obstoječi NŠP pregle-
dajo, posodobijo in se osredotočijo 
na odpravljanje kritičnih točk − ne-
varnih mest na šolskih poteh. Nov 
Pravilnik o prometnih signalizaciji in 
prometni opremi na cestah (UL RS 
št. 99/2015) omogoča nekaj novih 
pristopov in načinov reševanja var-
nostne problematike oziroma ukre-
pov za odpravljanje nevarnih mest. 
Dodatne možnosti za posodobljen 
NŠP pa zagotavlja projekt njihove 
digitalizacije.

4. Ne na šolskih prevozih niti na šolskih 
poteh ni bilo zaznati prvo- in drugo-
šolcev (ki naj bi bili prepoznavni po 
obvezni opremi). Iz tega lahko po-
vršno sklepamo, da je ta, sicer naj-
bolj ranljiva skupina šolarjev, v šolo 
pripeljana z osebnimi avtomobili. 
Žal smo pri naključnem preverjanju 
zaznali nedosledno uporabo rutic in 

kresničk (obvezna oprema prvo- in 
drugošolcev).

5. Ob prihodu v šolo se šolarji večino-
ma poslužujejo označenih šolskih 
poti in prehajajo cestišče na ozna-
čenih prehodih za pešce; žal ob tem 
ne izvajajo predpisanih postopkov 
za prečkanje cestišča (pogled levo-
desno-levo, dvig roke za izkaz na-
mere prečkanja cestišča). 

6. Kljub predhodni ugotovitvi velja iz-
postaviti še vedno relativno veliko 
število prehodov ob označenih pre-
hodih za pešce, kolesarjenje preko 
le-teh, izjemoma pa tudi prehajanja 
na povsem nesprejemljivih delih 
cestišča, hojo po napačni strani ces-
tišča in nepravilno vodenje otrok.

7. Ker se začetek pouka in oddaja otrok 
v vrtec (vse se dogaja tudi na šolskih 
poteh) dogajata v istem časovnem 
intervalu, predstavljajo velik pro-
blem starši, ki vozijo svoje otroke v 
vrtec. Ti povzročajo prometno zme-
do, saj med drugim zasedajo tudi 
avtobusno postajališče pred OŠ.

8. V zvezi z upoštevanjem navodil, 
namenjenih vozačem, smo na vseh 
opazovanih relacijah ugotovili:
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•	 da	 je	 99	 %	 vozačev	 med	 prevo-
zom nepripetih, 

•	 da	 so	 šolske	 torbe,	 nahrbtniki	 in	
dežniki večinoma na sedežih,

•	 da	 se	 izstopa	 kjer	 koli	 (tudi	 pri	
sprednjih vratih),

•	 da	se	pri	vstopanju	ne	pozdravlja,	
se preriva in prehiteva mlajše in 
manjše učence,

•	 da	se	med	vožnjo	ne	sedi	in	so	po-
govori preglasni.

9. Velja še izpostaviti, da se pri odho-
du iz šole večji del šolarjev giblje 
mimo označenih šolskih poti in 
da so trinožni znaki »šolska pot« 
večkrat nepremišljeno in s tem ne-
učinkovito postavljeni.  

Sicer pa smo podrobneje ob-
delali nevarne točke na šol-
skih poteh v posebnem po-
ročilu. Glede na zastavljene 
cilje smo določili tiste, ki so na 
območju šolskih poti (označe-
nih ali neoznačenih). Izposta-
vili smo križišče v Bistrici pri 
»zelenjavarju«, »avtobusna 
postajališča«, ki to niso, saj 
niso ustrezno označena, toč-
ke na šolskih poteh, ki nimajo 
ne poti za pešce ne prehodov 
za pešce in ne označb »šol-
ska pot«; te točke zaznamuje-
jo tudi arhitektonske ovire in 
neustrezna prometna signa-
lizacija, vključno s triopani. 
Velja še omeniti, da v občini 
ni nikakršne infrastrukture za 
slabovidne in slepe (relief-
no tlakovani deli pločnikov 
pred prehodi za pešce ipd.). 
Pomanjkljiva je tudi označi-
tev intervencijskih poti, zato 
bi bilo smiselno pristopiti k 
sistematičnemu urejanju sku-
paj z Gasilsko zvezo Tržič. 
Svoje predloge oziroma ukre-
pe za izboljšanje stanja smo 
predstavili	v	grafični	obliki.	Ti	
ukrepi naj bi sledili zlasti sme-
ri uvajanja enosmernega pro-
meta, zagotovitve hodnikov in 
prehodov za pešce, postavitve 
ustrezne prometne signaliza-
cije (tako vertikalne kot tudi 
horizontalne), odprave arhi-
tektonskih ovir in aktivnosti 
za dvig prometne kulture vseh 
občanov. 
Če povzamemo, je izvedba 
projektnih aktivnosti potekala 
po načrtu in dala presenetlji-
ve rezultate zlasti na področju 
prometne kulture tako staršev 
in šolarjev, kot tudi drugih 

udeležencev v cestnem prometu. Že 
sedaj lahko ugotavljamo, da so bile ak-
tivnosti projekta dobro sprejete v vseh 
strukturah, da so dale konkretne rezul-
tate in seveda izhodišča za izboljšanje 
prometne kulture in prometne varnosti 
na splošno, še posebej pa na šolskih 
poteh. Zato bi bilo smiselno nadalje-
vati z aktivnostmi: ali v obliki podpro-
jektov in/ali z ponovno vzpostavitvijo 
ŠPS. Izkazalo se je, da je treba zlasti 
v ruralnih okoljih določene postop-
ke in vsebine delovanja ŠPS smiselno 
uporabiti glede na potrebe in zmož-
nosti konkretnega okolja. Zato je tre-
ba delovanje ŠPS prilagoditi in izmed 
vseh predvidenih nalog ŠPS prioritetno 

izvajati tiste, ki največ 
prispevajo k izboljša-
nju prometne kulture in 
s tem povečanju ter izbolj-
šanju prometne varnosti. Treba 
je povezati vse akterje, ki delujejo na 
področju prometne varnosti. Največ 
lahko na tem področju naredijo starši 
z ustrezno vzgojo in zgledom ter pe-
dagoški delavci z izobraževanjem in 
zgledom. Izjema niso niti represivni 
organi, ki bi morali v okviru svojih za-
dolžitev in kompetenc zagotavljati iz-
boljšanje prometne kulture. Za konec 
pa še posebna zahvala vsem, ki so naš 
projekt podpirali, in pa seveda obema 
izvajalcema šolskih prevozov.

PREMISLI.
ALKOHOL UBIJA.

www.avp-rs.si
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V osnovni šoli Kajetana Koviča radenci, v kateri je v tekočem šolskem letu 239 učencev, namenjajo veliko pozornosti 
prometni varnosti otrok. Spomladi omogočijo učencem 4. razredov pridobivanje teoretičnega znanja cestnoprometnih 
predpisov. Mentorica je Simona Celec.

Franci Klemenčič

V RADENCIH JE 29 UČENCEV 
OPRAVILO IZPIT ZA KOLO

Jeseni pa pripravi radenska osnovna 
šola ob sodelovanju Združenja šofer-
jev in avtomehanikov Gornja Radgona 
in delavcev policije praktično vožnjo s 
kolesi po Radencih za vse petošolce. 
Vsi, ki uspešno opravijo izobraževa-
nje, pridobijo potrdilo, ki jim omogoča 
samostojno vožnjo s kolesi v javnem 
prometu. V ponedeljek, 9. oktobra do-
poldne, je 29 učencev 5. a in b. razre-
da − razredničarki sta Nada Klemenčič 
in Lidija Strajnšak − opravilo praktični 
del izpita. Ob tem so učenci izkazali 
veliko znanja, ki so si ga pridobili v 
predhodnem »šolanju«.

Nekje okrog tretjega, četrtega leta starosti dobi otrok svoje prvo kolo. Sprva ima ta pomožna kolesa, potem pa se otrok 
nauči držati ravnotežje in pomožna kolesa so odveč. Prvih veščin in spretnosti otroka naučijo starši. Vendar pa se do 10. 
leta ne sme samostojno voziti v prometu. Za to potrebuje kolesarski izpit. Naredi ga lahko v petem razredu osnovne šole.

Breda Krajnc

KOLESARSKI IZPIT

To ni prvo srečanje učencev s prome-
tnimi predpisi in varnostjo v cestnem 
prometu. Že od prvega razreda naprej 
se srečujejo z različnimi prometnimi 
vsebinami, obišče jih policist, sode-
lujejo v različnih projektih, na primer 
»Pasavček« in »Policist Leon svetuje«. 

Učenci imajo tudi druge aktivnosti, 
ki so povezane s prometno varnostjo 
in jih spoznajo pri pouku skozi razne 
učne vsebine. Že v 4. razredu se ude-
ležijo prometnega krožka, pri katerem 
podrobneje spoznavajo osnovna pra-
vila v prometu. Petošolce potem čaka 

pravi podvig. Najprej morajo uspešno 
opraviti teoretični del izpita. Opravlja-
jo ga s pomočjo računalniškega pro-
grama. Že prej lahko preverijo svoje 
znanje s simulacijo izpita na računal-
niku. Ko teorijo uspešno opravijo, sledi 
vožnja na spretnostnem poligonu. Tam 
morajo pokazati veliko spretnosti. Vo-
žnja med stožci, prenos ovire in druge 
obvezne vaje na prvi pogled niso zah-
tevne. Toda ko na kolesu sam podreš 
kakšen stožec, ugotoviš, da se je treba 
res potruditi. Svoje kolesarske spret-
nosti lahko učenci izpopolnjujejo tudi 
na poligonu Ljubečna, kjer trenirajo 
skupaj z drugimi udeleženci v prome-
tu. Za zaključek izpita sledi še vožnja 
na javnih površinah. Učenci si izpitno 
progo najprej ogledajo in jo poskusno 
prevozijo v spremstvu mentorice. Na 
dan izpita svoje znanje in spretnost 
samostojne vožnje prikažejo še pod 
budnim očesom komisije, ki jo sestav-
ljajo policist, člana ZŠAM ter dva uči-
telja. Pred izpitom poskrbijo za varno 
kolo ter ustrezno opremo kolesarja – 
odsevni brezrokavnik in čelado.
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Na I. OŠ Celje poteka priprava na kolesarske iz-
pite že vrsto let, evidenca o izdanih kolesarskih 
izkaznicah pa sega v šolsko leto 1997/98. Men-
torica prometnega krožka je Alenka Koštomaj 
Čede. Učencem, ki so izpit uspešno opravili, je 
kasneje v višjih razredih omogočeno sodelova-
nje na tekmovanju Kaj veš o prometu. Tudi tu so 
učenci uspešni, saj se že nekaj let zapored uvr-
ščajo na državna tekmovanja. V letošnjem letu 
se bodo petošolci preizkusili še v enem projektu, 
in sicer Varno na kolesu. Njihova prva naloga je 
bila priprava prometnega kotička, ki je na ogled 
vsem učencem in obiskovalcem šole. Otroci z 
uspešno opravljenim izpitom v spretni in varni 
vožnji s kolesom pridobijo pravico, da se s kole-
som pripeljejo v šolo − seveda s predpisano če-
lado. Z veseljem ugotavljamo, da delo učiteljev, 
policistov in staršev pada na plodna tla; otroci se 
zavedajo, da je promet lahko nevaren.

Suzana rauš, predstavnica za odnose z javnostmi, samostojna policijska inšpektorica Policijske uprave Murska Sobota, je 
7. novembra seznanila javnost s prometnovarnostnimi razmerami na območju Pomurja v prvih desetih mesecih letošnjega 
leta. iz sporočila izhaja, da je bilo na območju Pomurja v tem obdobju obravnavanih 671 (686 v letu 2016) prometnih ne-
sreč, v katerih je pet (sedem) oseb izgubilo življenje, 46 (41) se jih je hudo telesno poškodovalo in 249 (320) lažje telesno 
poškodovalo.

Franci Klemenčič

NA OBMOČJU POMURJA V DESETIH MESECIH 
PET SMRTNIH ŽRTEV PROMETA

Ob tem je ga. Suzana Rauš še 
zapisala: »Pogost dejavnik pri 
povzročiteljih prometnih nesreč 
je še vedno vožnja pod vplivom 
alkohola. Vseeno pa je zaznati 
pozitiven trend pri alkoholiziranih 
povzročiteljih prometnih nesreč, 
saj so ti letos povzročili 87 (110) 
prometnih nesreč, kar pomeni za 
21 odstotkov manj kot lani. Prav 
tako se je zmanjšala povprečna 
stopnja alkoholiziranosti pri vi-
njenih povzročiteljih prometnih 
nesreč, ki je znašala 1,47 g/kg 
alkohola v krvi v letu 2017 v pri-
merjavi z 1,61 g/kg alkohola v krvi 
v letu 2016. V štirih prometnih ne-
srečah s smrtnim izidom sta bila 
letos pod vplivom alkohola dva 
povzročitelja prometnih nesreč.« 
Ob tem je še dodano: »Vsem 
udeležencem v cestnem prometu 
ponovno svetujemo, da se v pri-
meru uživanja alkoholnih pijač ne 
odločajo za vožnjo z vozilom v 
cestnem prometu, temveč naj za 
prevoz uporabijo javna prevozna 

sredstva, taksi prevoze oziroma 
naj vozilo vozi oseba, ki ni uživala 
alkoholne pijače, da  prilagodijo 
hitrost vožnje stanju in razmeram 
na cesti, saj so vozišča mokra in 
spolzka. Vozniki pa naj bodo po-
zorni na šibkejše udeležence v 
cestnem prometu, predvsem na  
pešce.«
Ob	tem	dodajamo	fotografijo	spo-
menika, ki stoji na lokalni cesti 
približno pol kilometra pred vsto-
pom na pomurski avtocestni krak 
v Grabonošu na območju občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici. Na spome-
niku, ki je potreben obnove – za 
to nihče ne kaže posebnega zani-
manja − je že težko prebrati vsebi-
no, ki se sicer glasi: »Tu se je Jožef 
Trstenjak, roj. 10. marca 1863, 
kmet iz Grabonoša, 3. maja 1901 
vsled hitre vožnje ponesrečil in 
kmalu potem umrl. Vsemogočni 
bodi njemu milostljiv.« Šlo naj bi 
za prometno nesrečo s konjsko 
vprego. Voznik naj bi peljal mlade 
fante z nabora.
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VZGOJA IN PREVENTIVA

Združenje šoferjev in avtomehanikov Kranj (ZŠAM) je tudi letos izvedlo avtobusno učno uro. Že utečeni projekt poteka v 
izvedbi članov ZŠAM, ki jim priskoči na pomoč še SPV Mestne občine Kranj, Alpetour, Potovalna agencija d. o. o., Šola 
vožnje B&B iz Kranja in Postaja prometne policije Kranj. Letos sta bili na vrsti oŠ Jakoba Aljaža in oŠ France Prešeren, 
obe iz Kranja. ob dolgoletnih izkušnjah so izvajalci ugotovili, da je najboljši uspeh akcije pri učencih tretjih razredov, ki 
so deloma že utrjeni šolarji in kažejo zanimanje za promet.

Franjo Jurman

AVTOBUSNA UČNA URA – KORAK K BOLJŠI 
PROMETNI VARNOSTI

Sodelujoči so dobro opravili svoje 
poslanstvo, posebej je treba omeniti 
profesionalen nastop učitelja vožnje 
Matjaža Mozetiča, ki je znal prisluh-
niti in se prilagoditi glavicam učencev. 
Šele pri večkratnih ponovitvah učne 
ure so izvajalci ugotovili, kako težko 
je animirati in pritegniti mlade učen-
ce k sodelovanju. Prometni jezik, ki 
ga uporablja učitelj vožnje Mozetič, 
je odlično umerjen za ušesa mladih, 
ki so ob vsakem pogovoru aktivno so-
delovali. Očitno je, da jih v matičnih 
šolah zelo uspešno učijo, kako se je 
treba obnašati v prometu. Vse skupine 
so bile hitro na pravi valovni dolžini. 
Sodelovanje in zanimanje za promet 
s strani učencev je bilo prav dobro. 
Nekaj nejasnosti so jim povzročale le 
luči na semaforju in pravila prednosti. 
Nova jim je bila informacija o »mrtvih 
kotih« okrog avtobusa, kadar ta spre-
minja smer, zato na teh površinah voz-
nik ne vidi drugih udeležencev. Za ra-
zumevanje tega pa imajo še kar nekaj 
časa. 
Obiskali so avtobusno postajo, kjer je 
Vili Čimžar, tamkajšnji šef prometa, 
razložil, kako se moramo kot potniki 
obnašati na površinah avtobusne po-
staje. Pojasnil je uporabo vozovnic, 
njihovo zamenjavo, kako se obnaša-
mo v avtobusu in na postajališčih. Ivan 

Zadnikar, dolgoletni voznik avtobusa, 
je opozoril na vstopanje in izstopanje 
iz vozila ter ravnanje ob izrednih do-
godkih. Učenci so slišali zanimiva dej-
stva, kateri sedeži v avtobusu so bolj 
in kateri manj nevarni. Najbolj nevarni 
so prvi sedeži, takoj za voznikom, in 
zadnji sedeži, na katerih potnike »ka-
tapultira«, ko se avtobus zadaj dvigne 
zaradi nenadnega in silnega zaviranja 

(ob izrednih dogodkih). Najbolj varni 
in udobni sedeži so po njegovem mne-
nju tisti, ki so na sredi vozila. Poklicni 
voznik avtobusa in aktivist združenja 
Izidor Parte nas je spretno, pravočasno 
in udobno popeljal po trasi učne ure.
Zanimivi so bili policisti (Meglič, Zu-
pan in Križajeva), ki so v praksi po-
kazali, kako hodimo čez prehod za 
pešce, kam moramo pogledati in kako 
z dvignjeno roko opozorimo voznike 
na svojo prisotnost in željo, da prečka-
mo vozišče.
Učenci se doma in v šolskih klopeh 
usposabljajo na računalnikih. Prav 
učna ura v prometu je zanje velika 
sprememba, saj teče v »živo«, kar po-
meni gibanje, ki je za vsakega učen-
ca vabljivo in zanimivo. Zato je tudi 
učna ura v realnem življenju vredna 
nekaj več. Vsako seznanjanje s prome-
tno problematiko, ki vzbudi v mladih 
slušateljih vsaj malo zanimanja, je nov 
kamenček v mozaiku prometne var-
nosti.
Vsi izvajalci so opravili naloge brez 
plačila. Posebej pa velja omeniti vlogo 
v uvodu omenjenih podpornikov, brez 
katerih bi učno uro težko izvedli.
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Tretja nedelja v novembru je svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. V ta namen se povsod prižigajo svečke v 
spomin in hkrati opomin, ker je prometnih nesreč s smrtnim izidom še vedno preveč.

Mira Onič

ZŠAM POLJČANE O VARNOSTI V PROMETU

Prav v tem mesecu že nekaj let v ZŠAM Poljčane orga-
nizirajo predavanje na temo varnosti v prometu za svoje 
člane in občane z namenom, da tudi sami pripomorejo 
k temu, da bi se ljudje zavedali, da je človeško življenje 
največja vrednota. V četrtek, 16. 11. 2017 ob 17. uri, se 
je v društvenih prostorih zbralo skoraj 60 ljudi.  Predava-
nje z naslovom »Obnavljanje znanja iz cestnoprometnih 
predpisov« je izvajal g. Janez Strelec s Ptuja. Prisotni so 
mu z zanimanjem prisluhnili. Zagotovo so izvedeli veliko 
novega, saj se na področju prometa pojavljajo novosti, 
spreminjajo se predpisi, uvajajo se novi prometni znaki 
itd. Odgovarjal je tudi na vprašanja in dve uri sta prehitro 
minili. Predsednica se je zahvalila predavatelju in udele-
žencem z željo, da upoštevajo cestnoprometne predpise 
in s tem varujejo sebe ter druge udeležence na cesti.
Predavanju je sledilo druženje, pogovor je tekel o vsebini 
predavanja, pripravili so tudi skromno zakusko. Organi-
zatorji predavanja so bili zadovoljni in si želijo v prihod-
nje pritegniti tudi zanimanje mlajših voznikov.
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VZGOJA IN PREVENTIVA

S prekrški v cestnem prometu se posameznik v vsakdanjem življenju daleč najpogosteje sooči, tako doma kot tudi v tujini. 
Zato so kazenske točke strah in trepet vsakega voznika v cestnem prometu, kljub dejstvu, da naj bi vsak voznik spoštoval 
pravila cestnega prometa.

mag. Albina Vedenik, odvetnica

KAZENSKE TOČKE V CESTNEM PROMETU

Pa vendar, je lahko voznik še tako pre-
viden, pride v cestnem prometu do si-
tuacij posebno v naselju, kjer je omeji-
tev hitrosti 50 km/h in voznik zelo hitro 
prekorači dovoljeno hitrost vožnje. Že 
pri prekoračitvi hitrosti v naselju za 
več kot 10 do vključno 20 km/h se vo-
zniku motornega vozila izreče poleg 
globe 250 EUR, še 3 kazenske točke 
(5.odstavek točka 3 46.člena Zako-
na o pravilih cestnega prometa (Ur.l. 
RS 109/2010, v nadaljevanju ZPrCP). 
Zakonodaja je na tem področju zelo 
stroga, zato morajo vozniki striktno 
spoštovati pravila cestnega prometa in 
se tako izogniti kazenskim točkam in 
posledicam, ki so lahko tudi za druge 
udeležence v prometu  usodne. 
Zakon o prekrških (Ur.l. RS 7/2003, v 
nadaljevanju ZP-1) določa sankcije 
za prekrške, ki se izrečejo za storjen 
prekršek. Med sankcije za prekrške 
se uvrščajo tudi kazenske točke v ce-
stnem prometu s prenehanjem veljav-
nosti vozniškega dovoljenja in prepo-
vedjo uporabe vozniškega dovoljenja. 
Kazenske točke v cestnem prometu, 
prepoved vožnje motornega vozila pa 
se predpišejo in izrečejo kot stranske 
sankcije, ob pogojih, določenih s tem 

zakonom, če so z zakonom za posame-
zni prekršek predpisane (4.člen ZP-1).
Kazenske točke v cestnem prometu se 
predpišejo v višini od ene do 18 točk 
v določenem številu za prekršek zoper 
varnost cestnega prometa, s katerim 
je povzročena nevarnost za nastanek 
hude posledice oziroma z dejanjem 

nastane škodljiva posledica. Kazenske 
točke v cestnem prometu se izrečejo 
vozniku, ki ima veljavno vozniško do-
voljenje, oziroma osebi, ki ji je zača-
sno odvzeto vozniško dovoljenje. Vo-
znik v času dveh let ne sme doseči ali 
preseči 18 kazenskih točk v cestnem 
prometu, ker mu potem sodišče izre-

če prenehanje veljavnosti voz-
niškega dovoljenja za vse kate-
gorije motornih vozil, za katere 
je storilec imel dovoljenje, ko je 
storil prekršek, s katerim je dose-
gel predpisano število kazenskih 
točk. Izrek sankcije prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovolje-
nja ni dopusten, če pretečeta dve 
leti od pravnomočnosti odločbe 
o prekršku, s katero so bile izre-
čene kazenske točke v cestnem 
prometu, zaradi katerih je sto-
rilec dosegel število kazenskih 
točk, ki ima za posledico prene-
hanje veljavnosti vozniškega do-
voljenja (22.člen ZP-1). V skladu 
z določbo petega odstavka 202. 
člena ZP-1 stransko sankcijo ka-
zenskih točk v cestnem prometu 
izvrši okrajno sodišče, ki je odlo-
čalo o prekršku na prvi stopnji, 
po določbah zakona, ki ureja 
izvrševanje kazenskih sankcij. 
Zakon o izvrševanju kazen-
skih sankcij (Ur.l. RS, 22/2000, 
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v nadaljevanju ZIKS-1) v 138. členu 
določa, da se kazen kazenske točke 
v cestnem prometu izvrši z vpisom v 
evidenco, predpisano z zakonom, ki 
ureja prekrške. Zastaranje izvršitve 
sankcije za prekršek (torej tudi stran-
ske sankcije kazenskih točk v cestnem 
prometu) je urejeno v 44. členu ZP-1, 
ki v prvem odstavku določa, da se iz-
rečene sankcije za prekršek ne smejo 
začeti izvrševati, če pretečeta dve leti 
od dneva, ko je odločba, s katero je 
bila sankcija izrečena, postala pravno-
močna (relativno zastaranje izvršitve 
sankcije). 
Izjemoma ZP-1 določa, da se tudi mla-
doletnikom lahko izrečejo kazenske 
točke. Mladoletniku se lahko ob vzgoj-
nem ukrepu ali globi izrečeta tudi 
stranski sankciji odvzema predmetov 
in kazenskih točk v cestnem prometu 
s prenehanjem veljavnosti vozniškega 
dovoljenja ter prepoved uporabe voz-
niškega dovoljenja (31.člen ZP-1). 
Izvršitev prenehanja veljavnosti vozni-
škega dovoljenja se lahko odloži pod 
pogoji in po postopku, določenimi z 
Zakonom o prekrških in z Zakonom o 
voznikih, ki ureja pogoje opravljanja 
zdravstvenih pregledov ter dodatnih 
usposabljanj voznikov.   
Če je bil voznik že večkrat kaznoval s 
kazenskimi točkami in ob ponovnem 
prekršku mu spet preti sankcija s ka-
zenskimi točkami in se boji, da sledi 
odvzem vozniškega dovoljenja ima 
možnost  izbrisati kazenske točke 
na podlagi opravljenih zdravstvenih 
pregledov in udeležbe v programih do-
datnega usposabljanja za varno vožnjo 
ter udeležbe rehabilitacijskega progra-
ma po določbah Zakona o voznikih 
(Ur.l. RS, št. 85/2016, v nadaljevanju 
ZVoz-1). 
Programa dodatnega usposabljanja 
za varno vožnjo se lahko udeleži tudi 
imetnik veljavnega vozniškega dovo-
ljenja, ki doseže ali preseže štiri kazen-
ske točke, pa do dneva, ko opravi pro-
gram, ne preseže 17 kazenskih točk, če 
mu kazenske točke niso bile izrečene 
zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom 
alkohola, prepovedanih drog, psihoak-
tivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih 
snovi. Ko voznik uspešno zaključi pro-
gram se mu z dnem, ko organu, pristoj-
nemu za vodenje evidence kazenskih 
točk, predloži potrdilo o opravljenem 
dodatnem usposabljanju za varno vo-
žnjo, enkrat v dveh letih, izbrišejo iz 
evidence štiri kazenske točke. Potrdi-
lo o uspešno opravljenem programu 
dodatnega usposabljanja za varno vo-
žnjo velja tri mesece. Ne glede na to, 

ali se je imetnik veljavnega vozniškega 
dovoljenja udeležil rehabilitacijskega 
programa zaradi prekrška vožnje pod 
vplivom alkohola ali dodatno opravil 
zdravstveni pregled s svetovanjem, se 
štiri kazenske točke izbrišejo le enkrat 
v dveh letih (50. člen ZVoz-1).
Imetnik veljavnega vozniškega dovo-
ljenja se lahko udeleži ustreznega re-
habilitacijskega programa, ki ga določi 
pooblaščeni izvajalec zdravstvene de-
javnosti na podlagi ugotovitev kontro-
lnega zdravstvenega pregleda, enkrat 
v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič 
pravnomočno kaznovan zaradi prekr-
ška vožnje pod vplivom alkohola, če 
je bilo ugotovljeno, da je imel v orga-
nizmu več kot 0,80 grama do vključno 
1,10 grama alkohola na kilogram krvi 
ali več kot 0,38 miligrama do vključno 
0,52 miligrama alkohola v litru izdi-
hanega zraka. Po opravljenemu reha-
bilitacijskem programu se imetniku 
veljavnega vozniškega do-
voljenja z dnem, ko predlo-
ži organu, pristojnemu za 
vodenje evidence kazenskih 
točk, potrdilo o opravljenem 
rehabilitacijskem programu 
z veljavnostjo 6 mesecev, 
iz evidence kazenskih točk 
izbrišejo štiri pravnomočno 
izrečene kazenske točke za 
prekršek vožnje pod vplivom 
alkohola. Imetniku veljavne-
ga vozniškega dovoljenja se 
štiri kazenske točke izbrišejo 
le enkrat v dveh letih ne gle-
de na to, ali je dodatno op-
ravil tudi program dodatnega 
usposabljanja za varno vo-
žnjo za imetnike veljavnega 
vozniškega dovoljenja, ki so 
dosegli ali presegli štiri ka-
zenske točke in niso presegli 
17 kazenskih točk, ali če je 
dodatno opravil zdravstveni 
pregled s svetovanjem (53.
člen ZVoz-1). 
Posameznik lahko pri Mini-
strstvu za pravosodje vloži 
pisno prošnjo za posredova-
nje podatkov iz evidence ka-
zenskih točk. Tako lahko po-
sameznik o stanju kazenskih 
točk za storjene prometne 
prekrške pridobi potrdilo iz 
skupne evidence kazenskih 
točk v cestnem prometu, ki 
ga potrebujete pri uveljavlja-
nju svojih pravic. 
Ministrstvo za pravosodje 
vodi skupno evidenco ka-
zenskih točk za storilce pro-

metnih prekrškov in o 
pravnomočnih odločbah 
o prenehanju veljavnosti 
vozniškega dovoljenja in 
tudi izdaja potrdila iz evidence 
kazenskih točk. 
Kazenske točke se iz evidence izbriše-
jo po preteku dveh let od pravnomoč-
nosti odločbe, s katero so bile izrečene 
ob pogoju, da voznik v tem času ne 
doseže števila kazenskih točk, zaradi 
katerega se izreče prenehanje veljav-
nosti vozniškega dovoljenja oziroma 
prepoved uporabe tujega vozniškega 
dovoljenja na območju Slovenije. 
Zakonodaja kot je razvidno daje mož-
nost voznikom, da preprečijo odvzem 
vozniškega dovoljenja s tem, da znižu-
jejo kazenske točke, vendar to naj bo 
skrajna možnost za vsakega udeležen-
ca v prometu, saj nespoštovanje pravil 
cestnega prometa ima mnogokrat zelo 
hude posledice.

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



Da bi se v jesenskem času izboljšala varnost pešcev v cestnem prometu na območju Policijske uprave Murska Sobota, so 
policisti med 2. in 15. oktobrom izvajali poostrene aktivnosti za zagotavljanje varnosti pešcev. Tej akciji se je pridružilo 
tudi Združenje šoferjev in avtomehanikov Gornja radgona. To je v četrtek, 5. oktobra, med 16. in 19. uro delilo udele-
žencem prometa v Gornji radgoni preventivni zapis Bodi previden (pripravila ga je Javna agencija republike Slovenije 
za varnost prometa), odsevne trakove in kresničke ter jih seznanjalo z nevarnostmi v prometu. Nekaj tega gradiva je bilo 
razdeljenega tudi med učence osnovne šole Negova.

Franci Klemenčič

GORNJERADGONSKI »ŠOFERJI« 
SO SE PRIDRUŽILI POLICISTOM V AKCIJI 

VARNOST ZA PEŠCE

V akciji v Gornji Radgoni je poleg 
predsednika radgonskega združenja 
Vlada Kovačiča in tajnika Jožeta Ivaj-
nšiča sodelovalo še osem članov. Prav 
je, da smo pešci v času, ko so dnevi 
vse krajši in noči vse 
daljše, ko je vse več 
megle in tudi mo-
krih cest, veliko bolj 
previdni v prometu. 
Pešci smo v teh raz-
merah še posebej 
v nevarnosti, zato 
zares poskrbimo, 
da bomo v prometu 
čim bolj opazni. To 
lahko storimo na več 
načinov, kot je zapi-
sano v gradivu, ki so 
ga delili radgonski 
»šoferji«. Uporablja-
mo naj svetla obla-
čila, na oblačilu naj 
nosimo kresničko, 
odsevni trak ali kak 
drug odsevni pred-

met. Odsevniki naj bi bili nameščeni 
tudi na šolskih torbah učencev in na 
sprehajalnih palicah. Tudi kape, šali in 
naglavne rute naj bi imeli del z odsev-
no površino. Zapisano je še, da naj si 

kresničko obesimo za pas ali žep, da 
bo lahko prosto nihala ob telesu in 
omogočila, da jo obsvetijo avtomobil-
ski žarometi.
Pomurski policisti so v svojem sporo-

čilu za javnost za-
pisali, da je bilo do 
začetka oktobra le-
tos na območju Po-
murja 15 prometnih 
nesreč, v katerih so 
bili udeleženi pešci. 
V lanskem letu je 
bilo teh skupaj 24. 
Lani je en pešec na 
območju Pomurja 
v prometni nesreči 
umrl, letos je bilo do 
začetka oktobra šest 
huje in osem lažje 
telesno poškodova-
nih. Večina prome-
tnih nesreč, v katerih 
so udeleženci pešci, 
se v Pomurju dogaja 
v naseljih.
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VZGOJA IN PREVENTIVA

Upravni odbor ZŠAM ravne na Koroškem vodi in opravlja dela in naloge po našem zastavljenem planu dela za leto 2017. 
Največ dela opravijo naši uniformirani člani, saj dosledno izvajamo zastavljene preventivne akcije v cestnem prometu. 
Vse preventivne akcije izvajamo v sodelovanju z policijsko postajo ravne na Koroškem, s katero zelo dobro sodelujemo. 
Navajamo nekaj zadnjih aktivnosti.

Anton Matjašec

PREVENTIVNE AKCIJE NA KOROŠKEM

25. oktobra smo v večernih urah iz-
vedli akcijo BODI VIDEN IN PREVI-
DEN na območju občine Prevalje. So-
delovala sta dva uniformirana člana , 
ki sta pešcem delila svetlobna telesa 
in kresničke. 11. novembra 2017 je v 
Mežici potekalo srečanje diabetikov 
Slovenije. Zaradi povečanega pro-
meta sta dva uniformiranca urejala 
promet na glavni cesti in urejala par-

kiranje. Isti dan se je v popoldanskih 
urah izvajala policijska akcija ČISTA 
NULA –  ČISTA VEZ v kateri je sode-
loval poveljnik ZŠAM Ravne na Ko-
roškem.	 Preverjali	 smo	 psihofizično	
stanje voznikov, saj je bila praznična 
martinova sobota. Vsakemu vozniku 
smo podelili priložnostne slikice, ki 
so jih za to priložnost narisali naši  
malčki iz vrtcev in šol. Na njih je bilo 

napisanih nekaj lepih želj za voznike.
Navedemo naj, da nam je uspelo na-
baviti nove zimske bunde za unifor-
mirane člane. Ob koncu prispevka 
bi se zahvalil vsem članom ZŠAM 
Ravne na Koroškem, uniformiranim 
članom, upravnemu odboru, ostalim 
društvom in drugim, ki sodelujejo z 
nami za vso opravljeno delo v letoš-
njem letu.
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V poslovni enoti AMZ Slovenije, enota Maribor in Štajerskega avtodoma smo člani ZŠAM CErTUS Maribor skupaj s SPV 
Maribor in Policijo 15. novembra 2017 od 7. do 12. ure izvedli preventivne tehnične preglede motornih vozil s poudarkom 
na zimski opremi vozil. Na vsakem vozilu smo preverjali 13 točk, ki smo jih za vsako pregledano vozilo sproti zapisovali. 
Letos je že drugič z nami sodeloval SPV Miklavž na Dravskem polju s predsednikom Silvom Germanom.

Mladen Rodeš

TEHNIČNO BREZHIBNO VOZILO 
JE VARNO VOZILO

Poudarek ocenjevanja stanja vozila 
je bil na pnevmatikah, brisalcih, hla-
dilni tekočini, zavorni tekočini, delo-
vanju motorja in CO2, delovanju za-
vor, stanju svetlobnih teles, obvezni 
opremi in podvozju kot celoti. Vsak 
voznik je po opravljenem tehničnem 
pregledu prejel kontrolni listič z oce-
no dobro, slabo ali stop in napotilom, 
kako čimprej odpraviti napake. Vsak 
je po opravljenem pregledu prejel tudi 
praktično darilo: tekočino za čiščenje 
vetrobranskega stekla, knjižico Primo-
tehne »Kdo ima prednost«, kresničko, 
strgalo za led, mini svetilko, pisalo in 
bon za tehnični pregled vozila. Želja 
vseh prisotnih je, da se naslednje leto 
vozniki še v večjem številu udeležijo 
teh brezplačnih tehničnih pregledov. 
Srečno in varno vožnjo želimo AMZ 
Slovenije, Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, MO Maribor, SPV 
Miklavž na Dravskem polju in ZŠAM 
CERTUS Maribor.

Spoštovani člani, članice
 in poslovni partnerji

v novem letu vam želimo obilo 
poslovnih uspehov ter varno udeležbo 

v prometu!

Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije

Srečno 2018
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ALKOHOL ŠE VEDNO PROBLEM  
V SLOVENIJI – SE BOMO ŽE STREZNILI?

Alkohol v prometu je bil v zadnjih dveh letih ponovno v porastu kot dejavnik tveganja za nastanek najhujših prometnih 
nesreč. Tako je alkohol prisoten pri tretjini prometnih nesreč s smrtnim izidom. V lanskem letu je zaradi alkohola v pro-
metnih nesrečah umrlo 41 oseb, 175 je bilo huje poškodovanih. Prav tako se je v zadnjih dveh letih povečala uporaba al-
kohola med splošno javnostjo. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (2017) znaša v Sloveniji povprečna poraba 
alkohola 11,3 l na prebivalca starejšega od 15 let, od tega je največji delež piva in vina, nekoliko manj pa žganih pijač.
Alkohol že s prvim popitim kozarcem vpliva na naše sposobnosti mišljenja in zaznavanja.

Ljudje še vedno prepogosto podcenju-
jemo vpliv alkohola na naše sposob-
nosti. Alkohol vpliva najprej na ko-
gnitivne funkcije, na naše dojemanje, 
zaznavanje, odločanje, kar je ključno 
v kritičnih situacijah. Šele kasneje se 
kaže v nezanesljivem vedenju, kar 
opazimo navzven, npr. zanašanje, 
dvojni vid, zapletanje v govoru itd. 
Najmanj alkohol vpliva na zelo dob-
ro naučeno in avtomatizirano vedenje, 
kot je hoja. Zato velikokrat menimo, 
da še nismo pijani, da še zmoremo vo-

ziti. Kar pa ni res! Alkohol že s prvim 
popitim kozarcem vpliva na naše spo-
sobnosti mišljenja in zaznavanja, kar 
posledično pomeni, da vpliva na spo-
sobnost vožnje in varnega sodelovanja 
v prometu. Pojavijo se že težave pri za-
znavanju rdeče barve in oddaljenosti, 
tunelski vid, podcenjevanje tveganja, 
manjša kontrola vedenja, podaljšanje 
reakcijskega časa itd., kar pomembno 
vpliva na naše varno vedenje in ustre-
zen odziv, predvsem v kritičnih situa-
cijah. Pri alkoholiziranosti 0,5 promila 
je verjetnost udeležbe v nesreči 4-krat 
večja kot pri treznem udeležencu. 
Vozniki pogosto menijo, da lahko al-
koholiziranost zmanjšajo z nekaterimi 
triki ali pripomočki, kot so npr. svež 
zrak, telesna aktivnost, spanje, žvečilni 

gumiji, mastna hrana. Vedeti moramo, 
da ti ukrepi ne vplivajo na alkoholizi-
ranost, upočasni se samo prehajanje 
alkohola v našo kri. Sama predelava 
alkohola pa je približno enako hitra − 
alkohol se razgrajuje v jetrih − približ-
no 1 enota alkohola na uro. Hkrati je 
pomembno zavedanje, da smo lahko 
po zabavi in po samo nekaj urah spa-
nja zjutraj še vedno močno pod vpli-
vom alkohola in je uporaba prevoznih 
sredstev ravno tako nevarna. 
Premislimo! Alkohol ubija. Ker se bliža 
praznično obdobje, ki za vse nas po-
meni večjo brezskrbnost, manj obve-
znosti in tudi več zabave ter prostega 
časa, opozarjamo vse udeležence v 
prometu, da je sodelovanje v prometu 
pod vplivom alkohola, drog ali drugih 

VARNOST V PROMETU
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PREMISLI.
ALKOHOL UBIJA.
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psihoaktivnih snovi zelo tvegano in 
nevarno. Tako alkohol kot droge po-
membno vplivajo na naše sposobnosti 
zaznave, presoje, odločanja in izvedbe 
ustreznega in varnega ravnanja. Ko se 
odpravljamo na zabavo, vnaprej načr-
tujmo, kako bomo varno prišli domov, 
in raje uporabimo javni prevoz, taksi 
ali se dogovorimo s treznim prijateljem 
ali družinskim članom (0,0 šofer) za 
prevoz. 
Pitje alkohola je pri mladih še bolj tve-
gano, saj nanje alkohol močneje vpli-
va. V povezavi z drugimi dejavniki, 
kot so vpliv vrstnikov, prehitra vožnja 
in dokazovanje, uporaba mobilnega 
telefona, vožnja ponoči in utrujenost, 
lahko zelo hitro pripelje do zelo tra-
gičnih posledic. Mladim svetujemo, 
da svojim prijateljem, fantom in de-
kletom jasno sporočijo, da vožnja pod 
vplivom alkohola, drog in drugih psi-
hoaktivnih snovi ni sprejemljiva. Starši 
pa naj se s svojimi mladostniki dogo-
vorijo, kako bodo na varen način prišli 
domov z zabave oz. jih pridejo iskat na 
mesto zabave. 
Ne samo vozniki, tudi pešci in kolesar-
ji. V Sloveniji je zakonsko določeno, da 
lahko imajo vozniki kategorije B v litru 
izdihanega zraka 0,24 mg alkohola 
oziroma 0,5 promila alkohola, pod po-
gojem, da ne kažejo motenj v vedenju, 
katerih posledica je lahko nezanesljivo 
ravnanje v cestnem prometu. Za voz-
nike začetnike, poklicne voznike, uči-
telje vožnje in nekatere druge pa velja 
popolna treznost (0,0 alkohola). Vsako 
leto imamo zaradi alkohola tudi nekaj 
umrlih pešcev in kolesarjev. Zato peš 

ali s kolesom prav tako ni dobra in var-
na alternativa vožnji domov.

Nacionalna akcija Alkohol in droge v 
prometu. Na nacionalni ravni skladno 
z Obdobnim načrtom za izvajanje Na-
cionalnega programa poteka v decem-
bru 2017 nacionalna akcija Alkohol, 
droge in psihoaktivna zdravila z jasni-
mi cilji: 
1. zmanjšanje deleža povzročiteljev 

prometnih nesreč na slovenskih ce-
stah, ki so pod vplivom alkohola, 
prepovedanih drog ali drugih psi-
hoaktivnih snovi,

2. zmanjšanje števila prometnih ne-
sreč, pri katerih so dejavniki alko-
hol, prepovedane droge ali druge 
psihoaktivne snovi.

V akciji sodelujejo različni državni or-
gani, od Javne agencije RS za varnost 
prometa, ministrstva za zdravje, polici-
je in drugih, občinski sveti za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu ter 
nevladne organizacije. V okviru akcije 
se izvajajo medijske aktivnosti, pre-
ventivni dogodki, osveščanje javnosti 
ter s strani nadzorstvenih organov tudi 
nadzor nad alkoholiziranostjo v pro-
metu ter nad prodajo in ponujanjem 
alkohola opitim in mladoletnim. Prip-
ravljena je medijska kampanja s sloga-
nom Premisli! Alkohol ubija. Vozimo 
pametno!, pripravili pa smo tudi pre-
ventivni izobraževalni video na temo 
problematike alkohola v prometu. 
Javna agencija RS za varnost prome-
ta	 sofinancira	 tudi	 projekte	 nevladnih	
organizacij za preprečevanje vožnje 

pod vplivom alkohola, in 
sicer skupno sedem pro-
jektov, med njimi Fotr fura 
Zavoda Vozim, After taxi 
Združenja DrogArt, Čista nula, 
čista vest Zavoda varna pot, Alkoholne 
ključavnice	Združenja	Fortox,	Reci ne 
alkoholu Društva Žarek upanja, Ko vo-
zim, sem abstinent Društva abstinent.  
Na Javni agenciji RS za varnost pro-
meta se izvajajo tudi rehabilitacijski 
programi za voznike, ki so vozili pod 
vplivom alkohola ali drog ter bili kaz-
novani s prenehanjem veljavnosti voz-
niškega dovoljenja (18 KT). Na podlagi 
sodne odločbe morajo plačati denarno 
globo, opraviti kontrolni zdravstve-
ni pregled, in če zaprosijo za odlog 
prenehanja veljavnosti dovoljenja, se 
morajo udeležiti enega izmed rehabi-
litacijskih programov, edukacijske ali 
psihosocialne delavnice ter imeti do 
dveh let pogojno vozniško dovoljenje. 
Letno je takšnih voznikov približno 
6000, v letošnjem letu pa kar nekaj 
manj. Med temi je velika večina, sko-
raj 90 %, moških, prevladuje starostna 
skupina 35–54 let. Večina voznikov se 
programa udeleži na podlagi sklepa 
sodišča. 88 % udeležencev sodeluje v 
edukacijskih delavnicah, ki obsegajo 
šest ur skupinskega dela v dveh sreča-
njih. Približno 11 % voznikov se ude-
leži psihosocialnih delavnic s 17 urami 
skupinske in individualne obravnave. 
Odzivi s strani udeležencev so izredno 
pozitivni. 

Več informacij lahko dobite na naših 
spletnih straneh: www.avp-rs.si.
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TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

URESNIČEVANJE 
TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTIH

V zadnjem obdobju poteka vse več aktivnosti za vzpostavitev t. i. zelene logistike oziroma trajnostne mobilnosti. Te so pos-
ledica zavedanja o nujnih spremembah, potrebnih za zagotavljanje kakovosti mestnega življenjskega okolja, prijaznega pro-
meta, varovanja okolja idr. Mestne oblasti se zavedajo, da je varovanje mestnega okolja ključno za kakovost bivanja. V sklop 
mestnega prometa oz. logistike so vključeni tudi logistični procesi mestne distribucije blaga in mestnega potniškega prometa.

mag. Roman Krajnc

Mesta je treba oskrbeti z blagovnimi 
dobrinami, poskrbeti za odvoz odpad-
kov in embalaže, zagotoviti gibljivost 
prebivalcev in obiskovalcev mest itn. 
Zaradi navedenih procesov transpor-
ta v mestih nastane problem sinergije 
med mestno distribucijo, udeleženci 
mestnega prometa, značilnostmi pro-
metnih tokov in vplivi na okolje. V 
mestnih središčih se pojavlja mešani 
promet: pešci, kolesarji, motorna do-
stavna vozila, motorna tovorna vozila 
in komunalna vozila. Motorna vozila 
poleg prometne gostote in prometne 
nevarnosti prispevajo še k onesnaževa-
nju okolja s hrupom, izpušnimi plini in 
toploto.
Po Strategiji o prostorskem razvoju Slo-
venije1 se pojmujeta razvoj in urejanje 
mest kot celovitost načrtovanja, kar je 
pogoj za zagotavljanje vitalnosti ter 
kakovosti bivalnega prostora. S tem se 
povečuje lokacijska privlačnost mest, 
omogoča se gospodarski razvoj, skrbi 
se za varnost in kakovost bivalnega in 
delovnega okolja ter kakovostno do-
grajuje infrastrukturne podsisteme. 

Dejavnosti bivanja, proizvodnje in po-
trošnje v mestih se razvijajo skladno s 
prostorskimi danostmi in okoljskimi 
omejitvami.

Postavlja se nam vprašanje, ali se je 
vzporedno z razvojem urbanizacije 
mest razmišljalo tudi o razvoju pro-
metnega sistema in potreb po obsegu 
prometa. Glede na »pozno« prometno 
revolucijo motornega prometa oce-
njujemo, da je odgovor ne. Danes se 
z izborom prometne infrastrukture in 
prevoznih sredstev rešujejo ozka pro-
metna grla, nastala zaradi ožin mestne 
prometne infrastrukture v povezavi s 
tokovi dnevne migracije vseh vrst pro-

meta. Dejstvo je, da so mesta živa. V 
njih potekajo različni prometni podsis-
temi, ki se morajo prilagajati infra-
strukturnim dimenzijam tras ulic, cest, 
trgov	 in	 drugim	 fiksnim	 infrastruktu-
ram. Tako se mesta soočajo s problemi 
obsežnih prometnih tokov, ki so glede 
na obstoječe prometne infrastrukturne 
dimenzije preobsežni. Prisotne so pot-
rebe po večji mobilnosti in postrežbi z 
dobrinami, to pa terja prometno infra-
strukturno prenovo. Ob reševanju smo 
soočeni s problemom obstoječih objek-
tov (hiše), kar zahteva sprejemanje in-
ženirskih kompromisov med sedanjimi 
dimenzijami prometnic, možnimi novi 
gabariti rekonstrukcij prometnic, ohra-
njanjem starodobne arhitekture in še 
česa. In znova smo pri razpravi o kon-
ceptih uresničevanja mestne logistike 
(s poudarkom na mestnem jedru), ko 
je treba v obstoječe gabarite vseh vrst 
infrastrukture vkomponirati kakovostne 
prometne tokove s poudarkom na ohra-
njanju okolja, kakovostnem bivanju in 
zadostni stopnji mobilnosti. Dejstvo 
je, da je treba mestna jedra ustrezno 
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logistično servisirati. Mesta morajo oh-
ranjati svojo živahnost. To pa zahteva 
ustrezne tehnike in tehnologije logistič-
nih procesov mestne logistike.
V Sloveniji nastajajo nove celostne 
mestne prometne strategije. Te za po-
samezna mesta navajajo cilje, kako 
povečati kakovost mestnega bivalnega 
okolja, predvidevajo uvajanje ekolo-
ško sprejemljivih prevoznih sredstev, 
razbremenitev mestnih prometnih to-
kov ipd. Po navedbah strategij naj bi se 
postopoma povečevali promet pešcev, 
kolesarski promet in uporaba javnega 
linijskega potniškega prometa. Lahko 
rečemo, da je ta usmeritev pravilna, 
vendar bo še vedno obstajala potreba 
(morda celo vse večja) po premešča-
nju ustreznih količin blaga – dobrin v 
mestnih središčih. 
Po Jemenšku so glavni udeleženci in 
njihovi interesi v mestnem blagovnem 
prometu naslednji2:
•	Pošiljatelj:	varna	dostava	z	najnižjimi	

stroški z upoštevanjem potreb kup-
cev oz. prejemnikov.

•	Prevoznik:	 najnižji	 stroški	 ob	 visoki	
kakovosti transporta ter zadovoljitev 
potreb pošiljatelja in prejemnika.

•	Prejemnik	oz.	lastnik	trgovine:	točna	
dostava v najkrajšem možnem času.

•	Prebivalec	oz.	meščan:	čim	manj	ovir	
in zastojev, povzročenih s tovornimi 
vozili.

•	Obiskovalec	 trgovin	 oz.	 kupec:	 čim	
manj ovir in zastojev, povzročenih s 
tovornimi vozili, ter čim boljša po-
nudba najnovejšega blaga.

•	Lokalna	oblast	oz.	občina:	atraktivno	
mesto za prebivalce s čim manj ovira-
mi, zastoji, emisijami, ki jih povzro-
čajo tovorna vozila, ter učinkovito 
izvajanje transportnih operacij.

•	Nacionalna	oblast	 oz.	 država:	mini-
malni eksterni vplivi prometa ob ma-
ksimalni ekonomski aktivnosti.

Za uresničevanje načel trajnostne mo-
bilnosti bo treba poiskati kompromise 
med potrebami po blagovnih dobrinah, 
storitvah institucij in tehnično-tehnolo-
ško podporo uresničevanja gibljivostji. 
Na obremenjenih območjih je stano-

valcem treba zagotoviti 
ustrezno raven mestne 
postrežbe. Verjetno pa bo 
treba razmišljati in postavi-
ti smernice o tem, kaj bodo v 
prihodnje mestna središča nudila obi-
skovalcem. Ena od projekcij je lahko, 
da so mestna jedra s svojim zaledjem 
intelektualno središče dogajanja. Prebi-
valcem in obiskovalcem bi nudila kul-
turna dogajanja, izobraževalno okolje 
s šolami oz. fakultetami, storitve javne 
uprave in podobno. S tem bi se mestni 
prostor ustrezno strukturiral na spalna 
naselja, trgovske centre, intelektualno-
storitvena območja in še kakšno drugo. 
Danes pa praksa kaže, da se na obrobje 
mest selijo tudi institucije javne uprave. 
Kaj bo potem sploh še ostalo v mestnih 
jedrih?

1 Vir: Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slo-
venije. Ul. RS, št. 76/2004. 2015

2 Problematika tovornega prometa v mestu Lju-
bljana; Delavnica projekta START, Ljubljana, 
7. junij 2007. Blaž Jemenšek, Prometni institut 
Ljubljana

nagrajenec AVP Rajko Bivic, ZŠAM Ivančna Gorica nagrajenec AVP Alojz Markovič, ZŠAM Ivančna Gorica

PREJEMNIKA SVEČANE LISTINE AVP
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PRIŽIGANJE SVEČ ŽRTVAM PROMETNIH 
NESREČ V GORNJI RADGONI

Že več desetletij je zadnji delovni dan v oktobru ob spomeniku NoB v Gornji radgoni (ta stoji tik ob regionalni cesti Ma-
ribor – Murska Sobota) komemoracija v spomin pokojnim. Tako je bilo tudi v ponedeljek, 30. oktobra, opoldne. Letošnja 
komemoracija je potekala v organizaciji občine Gornja radgona in Združenja borcev za vrednote NoB Gornja radgona.

Franci Klemenčič

V programu, ki ga je povezoval Du-
šan Zagorc, bivši ravnatelj radgonske 
osnovne šole in član Združenja šofer-
jev in avtomehanikov Gornja Radgona, 
so nastopili Ženski pevski zbor Društva 
upokojencev Gornja Radgona, ki ga 
vodi Dragica Černe, recitatorji Osnov-
ne šole Gornja Radgona in učenci za-
sebne glasbene šole Maestro Gornja 
Radgona. Prisotni so bili uniformirani 
člani Zveze vojnih veteranov za Slove-
nijo, Veteranske organizacije Sever in 
Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Gornja Radgona. Številne zbrane je 
nagovoril Stanko Rojko, župan Občine 
Gornja Radgona. Ta je spomnil, da je 
bilo radgonsko območje skozi zgodo-
vino »na prepihu«, vendar so tu kljub 
temu ostali zavedni Slovenci. Župan 
pričakuje, da bo tako ostalo tudi v pri-
hodnje.
Ob spomeniku NOB, kjer se je odvijala 
komemoracija, je bilo položeno cvet-
je in prižganih je bilo troje vrst sveč 
(modre, rdeče in bele). S prvimi je bil 
obeležen spomin na padle v drugi sve-
tovni vojni in po njej, z drugimi spomin 
na žrtve desetdnevne vojne v letu 1991 
in s tretjimi spomin na žrtve prometa. 
Bele sveče so prižgali in položili k spo-
meniku predstavniki dejavne Zveze 

združenja šoferjev in avtomehanikov 
Gornja Radgona skupaj s predstavni-
ki Območnega združenja RK Gornja 
Radgona. V imenu radgonskega zdru-
ženja šoferjev in avtomehanikov je 
svečo prižgal in jo k spomeniku položil 
tajnik Jože Ivajnšič. Na območju, ki ga 
pokriva radgonsko Združenje šoferjev 
in avtomehanikov, je v obdobju od leta 
2006 do zdaj umrlo v prometnih ne-

srečah in zaradi njihovih posledic kar 
22 ljudi. 
Tik pred proslavo so bile položene ike-
bane na radgonskem pokopališču na 
grob Maistrovih borcev, ob nagrobnem 
spomeniku jugoslovanske vojske, na 
grobu žrtve desetdnevne vojne Alojza 
Gaubeta ter na grobu častnih občanov: 
akademika dr. Antona Trstenjaka, Fran-
ca Puncerja in Cilke Dimec Žerdin. Že 
pred komemoracijo so v imenu orga-
nizatorjev posamezne delegacije polo-
žile še cvetje ob spominsko ploščo na 
zgradbi Trate 17, ob zgradbo nekdanje 
pošte na Partizanski cesti 26, ob ploščo 
na bivši šoli dr. Janka Šlebingerja, kjer 
je spominska plošča v spomin sode-
lavcev NOB; pri Admontu (spomin na 
desetdnevno vojno) in na objektu bivše 
železnine, kjer je spominska plošča Ja-
nezu Svetini z Bleda, padlemu na tem 
mestu v desetdnevni vojni. 
V času komemoracije se je po Partizan-
ski cesti odvijal promet. Ta je močno 
motil udeležence komemoracije. Tudi 
letos namreč organizatorjem ni uspelo 
za nekaj trenutkov ustaviti vsaj tovor-
nega prometa. Številnim zbranim na 
komemoraciji se je ob tem zastavljalo 
vprašanje, ali si Radgončani in drugi, 
ki so se udeležili komemoracije, ne 
»zaslužijo« vsaj nekajminutnega mir-
nega spominjanja na pokojne.
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SREČANJE ČLANOV ZŠAM KAMNIK
odbor združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik je ob svoji 60. obletnici obstoja in delovanja združenja v soboto, 7. 
10. 2017, na idilični lokaciji s pogledom na Kamniške planine, v vasi Godič pri Kamniku v prostorih »EKo rESorT PoD 
VELiKo PLANiNo«, organiziral piknik srečanje za svoje člane in donatorje. Srečanja se je udeležila več kot polovica vseh 
članov društva s svojimi boljšimi polovicami, pa tudi nekateri izmed povabljenih članov donatorjev.

Pivk Franc

Predsednik združenja g. Pivk je v krat-
kem nagovoru naglasil, da večina čla-
nov združenja aktivno deluje v združe-
nju več let, nekateri pa celo od samega 
začetka. Prostovoljno delo vseh čla-
nov je zakoreninjena vrednota našega 
združenja v številnih preventivnih in 
vzgojnih akcijah na področju prometa. 
S tem namenom so se naši člani zdru-
ženja tudi letos v septembru, torej na 
začetku šolskega leta, udeležili akcije 
»Varno na poti v šolo in domov« in pri 
tem opravili 120 ur prostovoljnega dela 
na področju naše lokalne skupnosti.
Srečanje na pikniku je potekalo ob 
lepem sončnem vremenu v prijetnem 
vzdušju ter medsebojni izmenjavi 
mnenj in spominov, pospremljeni s 
športnim tekmovanjem v metanju pod-
kev. Zmagovalec v metanju podkev 
je bil g. Fortunand Hribernik, ki si je 

prislužil nagrado donatorja picerije TA-
BERNA iz Šmarce.
Udeležencem srečanja pa je lastnik 
EKO RESORTA, gospod Zorman, brez-
plačno dal na razpolago prostor in pot-
rebni pribor skupaj s pomočjo strežne-
ga osebja. Prijazni predstavnik lastnika 
nas je popeljal po tem zares prelepem 
prostoru in nam razkazal čudovite na-
stanitvene turistične hiške. Za izvedbo 
našega piknik srečanja se iskreno zah-
valjujemo vsem donatorjem, brez kate-
rih našega srečanja (zaradi skromnega 
finančnega	stanja)	ne	bi	mogli	izpeljati.	
Zahvala gre gospodu Zormanu − EKO 
Resort, piceriji TABERNA, Šmarca pri 
Kamniku, ter gospodu Mateju Lavriču 
(s. p.) iz Podgorja pri Kamniku za de-
narni prispevek.
Ob koncu srečanja je večina članov 
izrazila željo in pričakovanje, da to-

vrstno druženje postane tradicija in se 
ponovi vsako leto v mesecu oktobru.

V drugi polovici leta smo na ZŠAM Postojna izvedli kar nekaj aktivnosti. Sodelovali so številni člani našega združenja.

ZŠAM POSTOJNA − AKTIVNI DO KONCA LETA

Po akciji Prvi šolski dnevi smo izved-
li akcijo Šolska prometna služba v 
Prestranku, ki je trajala od 11. do 22. 
septembra 2017. V tednu mobilnosti 
so naši člani sodelovali pri akciji var-
ne vožnje s kolesom in z najmlajšimi 
preizkušali vožnjo s skirojem. To pa ni 
bila navadna vožnja s skirojem. Ude-
ležence je čakalo kar nekaj ovir, ki so 
jih morali premagati s spretnostjo in 
znanjem. Udeležili smo se tudi slav-
nostnega odprtja polnilnic za električ-
ne avtomobile. Ti so prvi v Postojni in 
so bili tudi zaradi razgibanega turizma 
nujno potrebni. Župan je ob tej prilož-
nosti izrazil zahvalo za sodelovanje 
naših članov ob vseh akcijah v zvezi 
z varovanjem in sodelovanjem pri pro-
jektih vzgoje in varnosti v prometu, ki 
so se izvajale v času tedna mobilnosti. 
Veseli nas, da smo lahko z varovanjem 
poskrbeli tudi za ljubitelje košarke, ki 
so − četudi v slabem vremenu − prišli 
pozdravit naša zlata košarkarja. Zlata 
fanta – Matic Rebec in Aleksej Nikolič 

– sta namreč naša občana. Veliko števi-
lo ljudi je zahtevalo dodatno varovanje 
v okolici prireditvenega prostora. S tem 
smo tudi mi pokazali, da cenimo nji-

hov trud in smo ponosni nanju in na 
celotno ekipo.
Kljub slabemu vremenu smo vse načr-
tovane akcije uspešno izpeljali.
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Na oktobrsko soboto smo se člani in članice ZŠAM Zreče odpravili na potepanje po Dolenjski.

Miro Vajt

JESENSKI IZLET ZREŠKIH ŠOFERJEV

Naš prvi postanek je bil namenjen 
ogledu tovarne zdravil Krka v Novem 
mestu. Po prijaznem sprejemu smo 
si ogledali proizvodnjo zdravil. Pot 
smo	 nadaljevali	 do	 podjetja	 Arex,	 v	
katerem izdelujejo tudi pištole. Svojo 
pištolo REX ZERO 1 so podarili ameri-
škemu predsedniku Donaldu Trumpu. 
Po ogledu tovarne smo se odpeljali na 
Bizeljsko na ogled znamenitih repnic, 
kjer smo pokušali vino. Na povabilo g. 
župnika Vlada Leskovarja, ki sicer pri-
haja iz Slovenskih Konjic, smo se usta-
vili v župniji Sv. Lovrenca. Veselo nas 
je sprejel in nas odpeljal v klet na de-
gustacijo svojih vin, na katera je zelo 
ponosen. Izlet smo zaključili v prizna-
ni gostilni Šekoranja. Za odlično in us-
pešno organizacijo se zahvaljujemo g. 
Miru Puklu.

Na predlog SPV občine radeče je Javna agencija rS za 
varnost prometa podelila g. Francu Zorcu Svečano listino.

FRANC ZOREC 
PREJEMNIK SVEČANE 

LISTINE AVP RS

G. Franc Zorec je član in zadnja dva mandata tudi pod-
predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Radeče. V SPV Občine Radeče sodeluje 
kot predstavnik ZŠAM Radeče že od leta 1996. V okviru 
SPV sodeluje tudi kot član strokovne komisije, ki na tere-
nu ocenjuje stanje prometne ureditve in predlaga rešitve 
glede urejanja, postavitve prometne signalizacije idr. Od 
leta 1970 je član ZŠAM Radeče, kjer je opravljal razne 
funkcije, od leta 2002 je tudi predsednik. Sodeluje v pre-
ventivnih akcijah v prometu, je pobudnik akcije s prika-
zom varne vožnje motoristov pred motoristično sezono, 
sodeluje z OŠ Marjana Nemca Radeče in vrtcem, vsako 
leto aktivno sodeluje pri kolesarskih izpitih v OŠ Radeče, 
pri akciji »prvi šolski dnevi« in varovanju otrok, je pobu-
dnik akcije, v okviru katere se varovanje otrok izvaja tudi 
dva delovna dneva po vsakih počitnicah (po novoletnih, 
prvomajskih, jesenskih, zimskih), kar v Sloveniji ni redna 
praksa. Vsako leto je s člani ZŠAM Radeče prisoten v ak-
ciji prižiganja sveč za žrtve prometnih nesreč, učencem 
predstavlja poklic voznika, avtomehanika in karoserista 
ter aktivno in uspešno sodeluje pri organizaciji in izvedbi 
drugih preventivnih akcij na področju prometne varnosti 
in preventive v cestnem prometu.

Stanka Krajnc Letonja, Janez Strelec
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SPOMIN NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ 
V MESTNI OBČINI PTUJ

V petek, 17. novembra, smo že enajstič zapovrstjo obeleževali Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Na ta dan 
se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znan-
ci. obeleževanje tega dne je odgovor na potrebo žrtev prometnih nesreč po javnemu priznanju njihovega trpljenja in izgu-
be, povezuje žrtve prometnih nesreč po vsem svetu, družbi pa sporoča, da so posledice prometnih nesreč nesprejemljive.

Tema letošnjih mednarodnih aktivnosti 
je poziv k zmanjšanju števila smrtnih 
žrtev in hudo telesno poškodovanih v 
prometnih nesrečah za 50 % do leta 
2020, slogan pa se je glasil »V poklon 
življenju«. Slavnostni govornik je bil 
podžupan MO Ptuj Gorazd Orešek, o 
pomenu obeleževanja tega dne pa je 

spregovoril tudi predsednik Evropske-
ga združenja za žrtve prometnih ne-
sreč Jeannot Mersch. Na prireditvi pred 
mestno hišo so nastopili otroci iz Vrtca 
Ptuj, dijaki Gimnazije Ptuj in Strojne 
šole Ptuj ter Mladinski pevski zbor OŠ 
Mladika pod vodstvom dirigentke Jasne 
Drobne. Slednji se vsako leto s skladbo 

Mojmirja Sepeta Med iskrenimi ljudmi 
globoko dotakne obiskovalcev in jih 
opomni, da na cesti šteje vsaka sekun-
da nepazljivosti in malomarnosti. Le 
trenutek je dovolj, da se življenje obr-
ne na glavo in da prižgana sveča gori 
nam v spomin. Predstavniki ZŠAM Ptuj 
sodelujemo aktivno pri organizaciji 
prireditve kot člani organizacijskega 
odbora. V velikem številu so se priredi-
tve udeležili naši uniformirani in ostali 
člani, prisoten pa je bil tudi predsednik 
ZZŠAM Aleš Kocjančič.

NOVOLETNA VOŠČILA

ZŠAM CERTUS Maribor vsem svojim članom in članicam, članom štajerske regije in vsem zaposlenim 
v ZZŠAM Slovenije želi srečne božične praznike, predvsem pa varno v novo leto 2018.

Upravni odbor ZŠAM CErTUS Maribor

Srečno leto 2018 vam želimo. Naj vam zdravje služi, za volanom pa bodite zgled drugim!

Uo in No ZŠAM Poljčane

Vsem članom in njihovim družinam voščimo obilo zdravja, sreče in poslovnih uspehov.
SREČNO v novo leto 2018. 

ZŠAM ravne na Koroškem

Miren božič ter zdravo, uspešno in zadovoljno novo leto 2018 voščim članicam in 
članom ZŠAM Vrhnika ter vsem članom ZZŠAM Slovenije. Naj bo prihajajoče leto 
mirno, predvsem pa trezno in z resnostjo za volanom! Naj nam bo slogan »Aktivni za 
varnost v prometu« vodilo! Bodimo previdni in se zavedajmo, da na cesti nismo sami.

Predsednik ZŠAM Vrhnika Franjo Čretnik



SPOŠTOVANI REŠEVALCI KRIŽANKE!
Pravilno rešeno geslo je povezano z aktivnostmi članov Zveze ZŠAM kot prostovoljcev. Pravilno rešitev križanke z geslom 
pošljite do 15. 1. 2018 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. Ivan Zadnikar, ZG. JEZERSKO

2. Jožef Frešer, ZG. POLSKAVA 

3. Zinka Potočnik, ZREČE 
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KRIŽANKA

ZZŠAM VAM ŽELI VARNO IN SREČNO:
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MENEGALIJA ALOJZ
Član ZŠAM Dolomiti
Rojen: 19. 6. 1938
Umrl: 28. 10. 2017

ZAHVALA

ZŠAM-u Certus Maribor se iskreno zahvaljujemo, da ste nam nudili pomoč in podporo v trenutkih, 
ko smo se poslavljali od našega dragega moža, očeta, dedka in pradedka, Franca Virtiča. Prisrčna hvala, 

da ste ga ob zadnjem slovesu pospremili z vsemi častmi.

V vaši družbi se je venomer dobro počutil, saj je rad zahajal med dobre ljudi. 
Zato vse vam iz srca zahvaljujemo.

Družina Virtič

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! 

BABIČ JOŽE
Član ZŠAM Grosuplje

Rojen: 10. 9. 1932
Umrl: 22. 6. 2017

JOSIP SORŠAK
Član ZŠAM Domžale
Rojen: 10. 05. 1941
Umrl: 02. 09. 2017

ŽELE RAFAEL
Član ZŠAM Postojna
Rojen: 26. 10. 1954
Umrl: 8. 11. 2017

GOLLI ALOJZ
Član ZŠAM Postojna

Rojen: 2. 4. 1930
Umrl: 14. 9. 2017

V SLOVO



Zveza Združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije
Letališka 16, 1000 Ljubljana, e-pošta: tajnistvo@zveza-zsam.si

ČLANSKA PRIJAVA

Ime in priimek:	 ____________________________________________________________________

Status/delovno mesto: 	_________________________  Izobrazba: 	_________________________

Ulica: 	_______________________________________  Kraj: 	______________________________

Poštna številka: 	_______________________________  DŠ: 	_______________________________

E-mail: 	______________________________________  GSM: 	_____________________________

S podpisom potrjujem, da želim postati član ZŠAM: 	 ____________________________________

Člani ZŠAM so prejemniki revije Prometno-varnostni vestnik.

V združenju želim     DA     NE     aktivno sodelovati na področju: 	________________________
Ustrezno obkrožite in dopolnite.

Podpis: 	___________________________________________________________________________

Zveza ZŠAM bo v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov  le-te uporabljala zgolj za člansko bazo in ko-
munikacijo s članom.

Zveza Združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije
Letališka 16, 1000 Ljubljana, e-pošta: tajnistvo@zveza-zsam.si

DA, naročam

revijo Prometno-varnostni vestnik (PVV) s pričetkom dne: 	_______________________________

Naročeno pošljite na navedeni naslov.

Naročnik: Ime in priimek 	___________________________________________________________

Ulica: 	_______________________________________  Kraj: 	______________________________

Poštna številka 	 _______________________________

DŠ: 	_________________________________________  Podpis: 	 ___________________________

Letno naročnino bom poravnal po prejetem računu.
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PRIJAVNICA




