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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 nad 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!



IZOBRAŽEVANJE,  
VZGOJA IN PREVENTIVA

Izobraževanje je slovenski izraz 
za dejavnost povečevanja znanja 
ter obvladovanja veščin. Običaj-
no ob izobraževanju mislimo na 
dejavnost povečevanja znanja, 
na tradicionalno šolsko obliko 
poučevanja s strani učitelja, kjer 
se odvija izobraževanje otrok in 
mladostnikov. Od uveljavitve t.i. 
vseživljenjskega izobraževanja 
se izobraževanje pojmuje kot 
osnovna dejavnost pridobivanja 
znanja. 
Smo v mesecu, ko po izobra-

ževalnih inštitucijah potekajo informativne aktivnosti za šolsko 
mladino. Osnovnošolci in srednješolci zaključnih razredov so 
pred eno pomembnejših odločitev v svojem življenju, ko se bo 
potrebno odločiti, kako z nadaljevanjem pridobivanja novih 
znanj. Nedvomno bo kakšen od bodočih strokovnjakov tudi naš 
stanovski kolega. Vsem bodočim dijakom in študentom želimo 
najboljše odločitve. O informativnih aktivnosti smo namenili tudi 
nekaj besed v prispevku.
Ob potrebi po izobraževanju pa je prisotna tudi zavest o pot-
rebni ozaveščenosti s posameznih področij. Tudi s področja pro-
metne varnosti. V tem procesu pa sodelujemo tudi mi, šoferji in 
avtomehaniki. Pred nami je novo obdobje vzgojno-preventivnih 
aktivnosti. Letos so v sklopu projektov AVP v načrtu naslednje 
nacionalne aktivnosti: Mobilni telefon, Pešec, Tovorna vozila in 
avtobusi, Varnostni pas, Enosledna motorna vozila, Hitrost, Kole-
sarji, Alkohol, Varnost otrok in začetek šole in Teden mobilnosti. 
Torej priložnosti za širitev ozaveščanja je veliko. In s tem prilož-
nosti za naše aktivnosti. 
Torej s pravilno in predvsem usmerjeno prometno vzgojo in pre-
ventivo med udeleženci lahko preprečimo prenekatere neljube 
dogodke. Tako nadaljujemo z nizi prispevkov o pomenu prome-
tne varnosti, o tehničnih ukrepih v primeru požara v vozilu in o 
postopkih sankcioniranja prometnih prekrškov.

V želji, da bi bilo teh neljubih dogodkov čim manj ali najbolje 
nič, vam želimo varno vožnjo.

mag. Roman Krajnc
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NAŠA ZVEZA

SEJA PREDSEDNIKOV ZŠAM RS
Šestnajstega decembra 2017 je bila redna seja Sveta članic. Namen sestanka je bil pregled doseda-
njega dela organizacije na področju vzgoje in preventive ter tekoče poslovanje Zveze. Predsednik 
Aleš Kocjančič je uvodno pozdravil prisotne.

Povzel je pregled aktivnosti leta. Po-
sebno se je dotaknil novega projekta 
»nisemsam« in dopolnjene revije Pro-
metno-varnostnega vestnika. Projekt 
»nisemsam« je zasnovan na daljši čas. 
Je projekt, ki nudi voznikom pravno 
in delovno podporo pri vsakdanjem 
šoferskem delu. Izvedba projekta bo 
potekala v sodelovanju z združenji. 
Revija Prometno-varnostni vestnik se 
je partnersko povezala z revijo Tran-

zit. Odzivi bralcev so pozitivni. V letu 
2018 bo izšlo osem številk. Uvodni 
nagovor je zaključil z mislijo, da smo 
Zveza mi vsi. Treba je razvijati duh 
tovarištva. Vsi se moramo dobro po-
čutiti. 
V nadaljevanju je generalni sekretar 
mag. Fadil Mušinovic povzel še po-
slovni del delovanja zveze. Sodelo-
vanje s poslovnimi partnerji, kot je na 
primer Agencija za varnost prometa, 

je zadovoljivo. Sodelovanje z zdru-
ženji po terenu poteka po načrtovani 
shemi. Projekt Šolska prometna služ-
ba se je izvedel po načrtu. Sodelu-
joči ZŠAM-i prejmejo refundacijo za 
sodelovanje v projektu. Za leto 2018 
se bodo prijavili osnovni projekti po 
razpisu AVP. V zadnjem delu seje se 
je razvila razprava med udeleženci. 
Seja se je zaključila z družabnim sre-
čanjem.

OBVESTILO
Nov e-naslov

Ker je urejenost komunikacijskih kanalov ključ za urejeno poslovanje, se je znotraj poslovanja zveze aktiviral 
novi e-poštni predal. Tako vodstva združenj obveščamo, da je oblikovan nov e-poštni naslov, 

kjer se bodo z letom 2018 zbirala poročila o opravljenih aktivnostih.

Vsa poročila in analize projektov se torej pošiljajo izključno na e-mail: aktivnosti@zveza-zsam.si

"DOPOLNJENIH 65 LET ČLANSTVA!"
Z veseljem vas obveščamo, da smo na Zvezi ZŠAM Slovenije zabeležili naznanilo o dopolnjenih 65 letih članstva. 

S tako visokim stažem, ki je kot prvi zabeležen v ZŠAM Gorenjske regije, se lahko pohvali le malo organizacij.  
V ta namen bomo letos prvič izdelali značko 65 let in jo pridružili ostalim značkam,  

ki se vam članom podeljujejo na vsakih 5 let. 

Čestitke in pozdravi gredo v letu 2018 vsem, ki bodo dosegli novih 5 let članstva.

Srečno vožnjo!
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INFORMATIVNI DNEVI 
NA SREDNJIH ŠOLAH IN FAKULTETAH

Februar je tisti mesec v letu, ko se na srednjih šolah in visokošolskih zavodih izvedejo informativni dnevi za devetošolce in 
dijake, ki zaključujejo srednješolsko izobraževanje. To je obdobje, ko mladina pridobiva še ključne informacije o nadalje-
vanju šolanja. Nato pa je na mladini, da se počasi odločijo o izbiri izobraževalne smeri in izvedejo vse potrebne aktivnosti 
za vpis na izbrano inštitucijo.

mag. Roman Krajnc

Uspešnost zaposlenih se odraža v 
osvojenih kompetencah v času izobra-
ževanja. Pridobljeno znanje zajema 
spretnosti, sposobnosti in veščine ter 
vrednote, motiviranost in pripravlje-
nost za delo ter sodelovanje v delovnih 
procesih. To je pomembno, kajti pod-
jetje glede na svoje potrebe, vrsto de-
javnosti, velikost, distribucijske kanale 
in partnerje identificira ključne kom-
petence in ustrezno število zaposlenih 
v svoji dejavnosti. S tem doseže nivo 
delovne uspešnosti. Tako je tudi na po-
dročju kadrov v prometu in logistiki. V 
podjetjih obstaja vrsta različnih nazi-
vov delovnih mest in funkcij ter nivo-
jev odgovornosti, na katerih zaposleni 
izvajajo prometne oziroma logistične 
naloge. Glede na nivoje odgovornosti 
so v podjetjih delovna mesta različnih 
nivojev izvajanja del. Tradicionalno jih 
lahko opredelimo na področja skladi-
ščne dejavnosti, notranjega in zuna-
njega transporta, manipulacije, komi-
sioniranja, distribucije, disponiranja, 
špedicije, prometne varnosti, vodenja 
prometnih tokov in še ostalih aktiv-
nosti glede na specifičnost poslovnih 
procesov. V Sloveniji poteka s področ-
ja prometa in logistike srednješolsko, 
višješolsko, visokošolsko in univerzi-
tetno izobraževanje, vključno s podi-
plomskim študijem. Torej so dane vse 
možnosti za pridobivanje znanja in 
kompetenc na stopnji tehnika in vse 
do stopnje doktorja znanosti.
Devetega in desetega februarja pote-
kajo informativni dnevi na srednjih in 
višjih šolah ter na fakultetah. Vabljeni 
so osnovnošolci in srednješolci, da pri-
dobijo informacije o poteku izobraže-
vanja na obiskani inštituciji. Pridobijo 
odgovore na vprašanja, ki se jim pos-
tavljajo o možnostih nadaljnjega šola-
nja in kasnejše zaposlitve. 
Za redno srednješolsko izobraževanje 
s področja prometa oziroma logistike 
lahko bodoči srednješolci obiščejo eno 
od srednjih šol, ki izobražujejo za pok-
lic logistični tehnik. Te šole so v Celju, 
Ljubljani, Novi Gorici, Mariboru in 
Murski Soboti. V programu logistični 
tehnik dijaki pridobijo znanja in kom-

petence iz vsebin prometa, transporta, 
manipulacije, mednarodne trgovine 
in logističnih procesov. Predmetnik 
programa logistični tehnik vključno s 
splošnimi predmeti zajema predmete 
oz. module, kot so: tehnologija komu-
niciranja, kjer dijaki pridobijo veščine 
komunikacij, dela v timih idr.; tehno-
logija blagovnih tokov, kjer se dijaki 
naučijo uporabe tehnik in tehnologij 
(manipulacija, paletizacija, kontejne-
rizacija, ravnanje s tovorom kot pred-
metom prevoza) in uporabe embalaže; 
logistika blagovnih tokov, kjer se dijaki 
spoznajo z menedžmentom prevozne 
dejavnosti, analizo voznega parka, 
uporabo dokumentacije, specifičnimi 
prevozi in sodobnimi tehnologijami 
prevoza; avtomatizacija, kjer se dijaki 
seznanijo z uporabnostjo avtomatiza-
cije v blagovnih tokovih; prometna ge-
ografija za dobro načrtovanje prevozni 
poti; tehnologija potniškega prometa 
za dobro načrtovanje potniškega pro-
meta; podjetništvo za uspešno poslova-

nje in vlogo zavarovanja; mednarodna 
blagovna menjava, kjer spoznavajo 
menedžment za mednarodni transport 
z vidika špedicije in carine. Dijaki z 
zaključkom maturitetnega izpita prido-
bijo naziv logistični tehnik. 
Za študij prometa oziroma logistike pa 
je potrebno obiskati fakultete, ki izo-
bražujejo za navedene smeri. V Celju 
je Fakulteta za logistiko (UM), v Ma-
riboru je Fakulteta za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhitekturo 
(UM) in v Portorožu je Fakulteta za 
pomorstvo in promet (UL). Vključno z 
navedenimi fakultetami pa je možnost 
pridobitve logističnih znanj tudi na 
kakšni od ostalih fakultet, kjer nudijo 
izbiro usmeritve znotraj njihovega pro-
grama, kot tudi možnost poglobljenega 
spoznavanja področja, za katerega se 
študent odloči. V kolikor pa bodočega 
študenta zanima samo dvoletni študij, 
pa ima možnost izobraževanja na eni 
od višješolskih ustanov za promet ozi-
roma logistiko.
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ZANIMIVOSTI

MED 2.718 MOJSTRI JE 378 MOJSTROV 
AVTOMEHANIKOV

V letu 2000 je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pričela s ponovnim izobraževanjem za pridobitev naziva mojster. 
Kljub temu, da je bilo to izobraževanje ukinjeno že daljnega 1963. leta, je bil naziv mojster še vedno v uporabi kot sinonim 
za strokovnjaka v določenem poklicu.

Franci Klemenčič

Sedemnajsta podelitev diplom no-
vim mojstrom je bila sicer že lani 14. 
novembra v Kongresnem centru na 
Brdu pri Kranju. Na svečani prireditvi 

so bile diplome podeljene 21 novim 
mojstrom in trem mojstricam. Skupno 
torej 24. Ob tem je bil slavnostni go-
vornik predsednik države Borut Pahor. 
Novi generaciji slovenskih mojstric in 
mojstrov pa sta za uspešno zaključeno 
izobraževanje čestitala ministrica dr. 
Maja Makovec Brenčič in Branko Meh, 
predsednik Obrtno-podjetniške zbor-
nice Slovenije. Na prireditvi, na kateri 
so prejeli priznanje Obrtnik leta 2017 
Slavko Kržišnik iz Godoviča, Podjetnik 
leta 2017 Miran Andrejek iz Kuzme v 
Prekmurju in naziv najstarejši obrtnik 
mlinar Vladimir Korošec iz okolice 
Ptuja, je bilo prisotnih okrog 400 va-
bljenih gostov.
Izobraževanje za pridobitev naziva 
mojster je za 52 poklicev. V vseh le-
tih se je iz vse Slovenije prijavilo za to 
izobraževanje prek 4.190 kandidatov, 
naziv mojstrica oz. mojster pa je pri-
dobilo 2.718 kandidatov. Največ, kar 
450, je frizerskih mojstrov. Na drugem 

mestu so mojstri avtomehaniki, ki jih 
je 378, na tretjem mestu so elektroin-
štalaterski mojstri, teh je 186. S pod-
ročja, povezanega z avtomehaniko, je 
do sedaj naziv mojster pridobilo še 58 
kandidatov za naziv mojster avtoličar 
in 51 za naziv mojster avtoelektrikar.
Na razpis se smejo prijaviti vsi, ki so 
opravili srednjo poklicno šolo katere-
koli smeri in imajo vsaj tri leta izkušenj 
na področju, na katerem želijo op-
ravljati mojstrski izpit, vsi, ki imajo sre-
dnjo strokovno izobrazbo katerekoli 
smeri in imajo vsaj dve leti delovnih iz-
kušenj na področju, na katerem želijo 
opravljati mojstrski izpit, in vsi, ki ima-
jo višjo ali visoko strokovno izobrazbo 
katerekoli smeri in imajo vsaj eno leto 
delovnih izkušenj na področju, na ka-
terem želijo opravljati mojstrski izpit.
Mogoče bomo s tem prispevkom ka-
kega našega bralca vzpodbudili, da 
si v prihodnje tudi sam pridobi naziv 
mojster.

CESTNI PREHOD ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO V RUSIJI

V Rusiji so se domislili, kako za-
nesljivo preprečiti prehod preko že-
lezniške proge, ko je na progi vlak. 
Na prometnejših progah so prehodi 
varovani z zapornico, semaforjem in 

fizično bariero. Ko je zapornica že 
spuščena, se iz ceste dvigne 70 cm 
visoka kovinska bariera. Ko pa vlak 
odpelje mimo, se bariera spusti zad-
nja. Na manj prometnih železniških 

prehodih obstaja samo znak STOP. 
Čeprav so ruski vozniki kar malo hit-
ri, se vsi dosledno ustavijo pred zna-
kom (ne glede na to, ali je vlak na 
vidiku ali ne).



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
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USPEŠNO JUBILEJNO LETO 2017 
ZA ZŠAM POLJČANE

Leto 2017 se je izteklo. Za naše člane in članice pa je bilo to leto jubilejno in vsi dogodki so bili obarvani v duhu prazno-
vanja. Odvijali so se številni dogodki kot na primer regijsko športno tekmovanje, kolesarski izpiti, postavili smo majsko 
drevo, organizirali smo dan odprtih vrat ob občinskem prazniku, prejeli smo Listino občine Poljčane, izdali smo kroniko, 
bili smo organizatorji regijske proslave, na kateri je bil poudarek tudi na naši obletnici, zbrali smo se na Krištofovo nedeljo, 
prvi šolski dan, sodelovali v akciji šolska prometna služba, bili smo na izletu, organizirali smo predavanje za obnavljanje 
znanja iz cestnoprometnih predpisov ob svetovnem dnevu spomina na smrtne žrtve prometnih nesreč itd.

Mira Onič

Seveda pa smo pri vsem sodelovali 
vsak po svojih močeh, posebej UO in 
NO, ter uniformirani člani in članice s 
poveljnikom Stankom. Brez sodelova-
nja vseh nam zagotovo ne bi uspelo. 
Praznovanja okrogle obletnice pa se-
veda ne bi bilo, če ne bi bilo pogum-
nih mož, ki so pred 60 leti ustanovili 
naše združenje. Veseli smo, da sta še 
vedno naša člana dva, ki sta bila tak-
rat zraven, Ivan Ilek in Stanko Čebular. 
O Ivanu Ileku smo ob življenjskem ju-
bileju že pisali v PV. Tokrat bomo ne-
kaj besed namenili Stanku Čebularju. 

Stanko Čebular je ustanovni član zdru-
ženja. V začetkih delovanja je bil zag-
nan član, ki se je trudil, da je društvo 
zaživelo in uresničevalo zastavljene 
cilje. Aktivno je sodeloval na številnih 
področjih, tudi pri organizaciji tom-
bol, kjer so zbirali finančna sredstva 
za nakup lastnih prostorov. Leta 1962 
je prejel diplomo o opravljenem izpitu 
za visokokvalificiranega delavca, voz-
nika motornih vozil. Več let je bil član 
nadzornega odbora in uspešno je so-
deloval na tekmovanjih iz znanja o ce-
stnoprometnih predpisih. Aktiven član 

je bil dolga leta, zadnji čas pa Stanko 
še vedno budno spremlja naše delo, 
čeprav uživa jesen življenja z družino. 
Ponosen je na otroka in vnuke in se še 
vedno rad druži z nami. Z veseljem 
mu prisluhnemo, ko obuja bogate spo-
mine. Obema ustanovnima članoma 
želimo zdravja in iskrivega duha. Za-
vedamo se, da moramo nadaljevati za-
črtano pot, ki se je začela pred 60. leti. 
V slogi je moč, kar smo dokazali že 
neštetokrat, zato vemo, da nam bo us-
pelo. Želimo pa si večjega zanimanja 
mlajše generacije za prostovoljstvo.

V SLOVENIJI JE 58 MLADIH 
VKLJUČENO V IZOBRAŽEVANJE 

ZA VAJENCE
V Sloveniji se je v tekočem šolskem letu, to je v letu 2017/18, pričelo na podlagi 
lani v maju sprejetega zakona izobraževanje vajencev. Po sporočilu, ki smo ga 
prejeli pri Ani Žemva Novak z Gospodarske zbornice Slovenije, je ta čas v vsej 
Sloveniji vključeno v izobraževanje za vajence 58 mladih.

Franci Klemenčič

Ta čas poteka izobraževanje za va-
jence za pridobitev poklicev mizar, 
kamnosek, orodjar in gostinec. Sama 
izobraževanja se izvajajo v Šolskem 
centru Novo mesto za mizarja, v 
Srednji gradbeni, geodetski in oko-
ljevarstveni šoli Ljubljana za program 
kamnosek, v Šolskem centru Škofja 
Loka in Srednji poklicni in strokovni 
šoli Ljubljana Bežigrad za program 
oblikovalec kovin – orodjar ter v Sred-
nji šoli Izola in Srednji šoli za gostin-
stvo in turizem Radenci, za program 
gastronomske in hotelske storitve. V 
Radencih je v »vajenski« program po 
besedah Ane Žemva Novak vključe-
nih sedem mladih. Imenovana sveto-
valka je še dodala, da bo v šolskem 

letu 2018/19, torej v letu, ko bodo 
sedanji devetošolci postali dijaki, to-
vrstno izobraževanje še za pridobitev 
poklicev slikopleskar, strojni mehanik, 
papirničar in steklar. Izobraževanje za 
vajenca poteka v šoli in v podjetjih. 
Vajenec mora biti v podjetju med 50 
in 60 odstotki šolskega leta, ostalo je 
v šoli. Vajenci prejemajo v času svo-
jega praktičnega izobraževanja poleg 
štipendije tudi nagrado. Ta znaša za 
prvi letnik 250, za drugi 300 in tretji 
letnik 400 evrov mesečno. Pričakovati 
je, da se bodo mladi odločali za ne-
koč priljubljeno izobraževanje, saj so 
podjetja pripravljena na sprejem tega 
kadra, ugotavljajo pri Obrtni zbornici 
Slovenije.
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IZOBRAŽEVANJE, VZGOJA IN PREVENTIVA

ALI STAROSTNIKI RES PREDSTAVLJAJO 
GROŽNJO PROMETNI VARNOSTI?

Večja verjetnost je, da bodo starejši vozniki poškodovali sebe, kot pa da bodo ogrožali druge (European Commission, 
2018). Ena izmed ključnih usmeritev Svetovne zdravstvene organizacije je, da naš svet postane bolj prijazen do starostni-
kov. Število oseb, starejših od 60 let, se bo predvidoma povečalo z 11 % leta 2006 na 22,5 % do leta 2050. Posledično 
se predvideva, da bo do leta 2050 na svetu več ljudi, starejših od 60 let, kot otrok, starih med 0 in 14 let (World Health 
Organization, 2007). 

Izr. prof. dr. Darja Topolšek, Tina Cvahte Ojsteršek, mag.

Po srednji varianti projekcije prebival-
stva EUROPOP2008 naj bi se v Slove-
niji delež najmanj 65 let starih ljudi 
(65+, ki jih WHO organizacija opredeli 
kot starostnike) med skupnim prebival-
stvom do leta 2060 povečal za več kot 
16 % (na 33,4 %), delež najmanj 80 let 
starih ljudi (80+) med skupnim prebi-
valstvom pa naj bi se po omenjeni pro-
jekciji do leta 2060 povečal s trenutnih 
3,5 % na 14,1 % oziroma z 71.200 na 
249.500 prebivalcev (Vertot, 2010).
Svoboda mobilnosti, ki jo omogoča 
uporaba osebnega avtomobila, je in bo 
najverjetneje vedno bolj pomemben 
dejavnik pri ohranjanju osebne neod-
visnosti, kar je še posebno izrazito pri 
starejših osebah. Starost ne sme nikoli 
biti uporabljena kot edini pokazatelj 
vozne sposobnosti. Pravzaprav imajo 
vozniki, starejši od 65 let (starostniki), 
še vedno širok spekter sposobnosti in 
posledično jim vozniškega dovoljenja 
nikakor ni smiselno odvzemati samo 
na osnovi njihove starosti. Seveda pa 
je treba izpostaviti, da so določene 
sposobnosti ljudi povezane s starostjo 
in so lahko pri starostnikih okrnjene, 
predvsem npr. kakovost vida, refleksi, 
prožnost in sluh.
V Sloveniji se je v letu 2016 pripeti-
lo 17.931 prometnih nesreč (Policija, 
2017), v katerih je bilo udeleženih 
3.654 starostnikov. Od tega jih je 2.058 
povzročilo prometno nesrečo, ostali so 
bili v prometni nesreči vključeni kot 
udeleženci. Analiza podatkov o pro-
metnih nesrečah, ki so jih v letu 2016 
povzročili starostniki, je pokazala, da 
so povzročitelji v več kot 75 % moške-
ga spola ter da s starostjo povzročijo 
vse manj nesreč (kar je posledica manj-
šega števila vse starejših voznikov).

Analiza podatkov iz leta 2016 je prav 
tako pokazala, da ni opaziti večjih raz-
lik med posledicami prometnih nesreč 
v odvisnosti od starosti povzročitelja 
nesreče (črta prikazuje vse nesreče, 
obarvano področje grafa pa za posa-
mezno skupino posledic nesreč). Ker 
je večina prometnih nesreč, ki so jih 
povzročili starostniki, imela za posledi-
co materialno škodo, je prvi graf (brez 
poškodbe) pokazatelj upadanja števila 
nesreč s povečanjem starosti povzroči-
telja. Pri grafu, ki prikazuje nesreče s 
smrtnim izidom (v letu 2016 je v ne-
srečah, ki so jih povzročili starostniki, 
umrlo 14 ljudi), pa je moč ugotoviti, da 
ne gre za klasično upadanje primerov 
nesreč s povečanjem starosti povzroči-
telja. 

Starejši vozniki, ki so povzročili pro-
metno nesrečo, večinoma niso vozili 
pod vplivom alkohola.
Najpogostejši vzroki nastanka prome-
tnih nesreč v letu 2016, kjer so bili 
povzročitelji starostniki, so bili premiki 
z vozilom (kar npr. vključuje napake 
pri parkiranju) ter neupoštevanje pra-
vil o prednosti. Vzroki, ki jih pogoste-
je povezujemo z objestno vožnjo, kot 
sta neprilagojena hitrost ali nepravilno 

prehitevanje, so zajemali manjši odsto-
tek vzrokov za nesreče.
Podali smo le kratek pogled značilnos-
ti prometnih nesreč v povezavi s sta-
rejšimi vozniki. Splošno je znano, da 
imajo starostniki največkrat več težav 
s samim opravilom vožnje in vsemi ak-
tivnostmi, ki jih varna vožnja zahteva, 
kar je posledica splošnega poslabšanja 
funkcij vida in sluha, kakor tudi zaradi 
upada psihofizičnih in psihomotorič-
nih sposobnosti. 
Naša zakonodaja ne predvideva do-
datnega usposabljanja voznikov po 
določeni doseženi starosti oziroma ne 
predpisuje ponavljajočega se uspo-
sabljanja po pridobitvi vozniškega  
dovoljenja. Ker je za starostnike zna- 
 

 
čilno, da vozijo na krajše razdalje, ki 
so po navadi ponavljajoče se, jim lah-
ko vožnja po »neznani« cesti povzroča 
večje preglavice, tudi zaradi tega, ker 
se uvajajo novi sistemi upravljanja pro-
meta (kot so npr. krožišča), s katerimi 
se ti starostniki niso seznanili. Hkrati 
prihaja do bistvenih sprememb tudi v 
samem načinu vožnje, kar je posledica 
razvoja avtomobilskih tehnologij, ter 
do večanja volumna prometa. Zaradi 
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teh faktorjev so starostniki kot vozniki 
še bolj ogroženi in jim je treba posve-
titi posebno pozornost pri upravljanju 
varnosti v prometu. Seveda je treba iz-
postaviti, da se v Sloveniji zavedamo 
spreminjajočega se stanja na področju 
starejših voznikov (le-teh je namreč 
zaradi podaljšane življenjske dobe vse 
več), kar potrjuje vedno več iniciativ, 
namenjenih njihovemu izobraževanju, 
kot npr. projekt Mobilnost v zrelih le-
tih, ki je potekal leta 2010.

Ker torej starostnikom ne moremo 
preprosto odvzeti vozniškega dovo-
ljenja, saj bi jim s tem odvzeli svobo-
do mobilnosti oziroma resno okrnili 
socialno vključenost, prav tako je s 
statističnega vidika varneje, da vozijo 
avtomobil kot npr. kolesarijo (stopnja 
smrtnosti starostnikov kot kolesarjev in 
pešcev je veliko večja, kot če v prome-
tu sodelujejo kot vozniki avtomobilov), 
je treba iskati alternative. Poleg zago-
tavljanja njihove mobilnosti z avtomo-

bili (kot vozniki), jim je 
treba zagotoviti t.i. dru-
žino storitev, ki jim omo-
goča izbiro med več alter-
nativami, ki zadostijo njihovim 
potrebam po mobilnosti. Te alternative 
so lahko storitve javnega prevoza, lini-
je avtobusnih prevozov, taksiji, storitev 
prevoza na klic in dostopna infrastruk-
tura za hojo v povezavi z možnostjo 
izposoje alternativnih vozil. V luči 
zagotavljanja varne mobilnosti za vse 
pa bi bilo smotrno uvesti tudi redna 
preverjanja psihofizičnih sposobnos-
ti za voznike, ki so presegli starostno 
mejo 65 let, hkrati pa spodbujati tudi 
usmerjena dodatna izobraževanja za te 
skupine voznikov, da se poveča njiho-
va sposobnost vključevanja v sodobne 
prometne situacije.

LITERATURA
European Commission. (10. 1 2018). Elderly 
drivers. Pridobljeno iz https://ec.europa.eu/tran-
sport/road_safety/users/eldery-drivers_en
Policija. (2017). Prometna varnost. Pridobljeno 
iz https://www.policija.si/index.php/sl/statistika/
prometna-varnost
Vertot, N. (2010). Starejše prebivalstvo v Sloveni-
ji. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije.
World Health Organization. (2007). Global Age
-friendly Cities: A Guide. Francija.

AVTO, MORAVA SE POGOVORITI!
Bosch končuje kaos s tipkami v ka-
bini. Glasovnega asistenta spreminja 
v potnika. »Sem Casey, vaš novi po-
tnik. Ste pripravljeni začeti?« 
Glasovni asistenti kot so Alexa, 
Siri, Google, Cortana in Bixby 
so že prevzeli pametna gospo-
dinjstva, nadzorujejo osvetlja-
vo in sesalni stroj. Bosch zdaj 
glasovnega asistenta postavlja 
za volan. Na novo razvita teh-
nologija voznika razbremeni 
motečih dejavnikov, tako da se 
le-ta lahko osredotoči na svojo 
glavno nalogo. Glede na študijo 
centra za tehnologijo Allianz se 
pri nemških voznikih pogosto 
zgodi, da le-ti niso več pozor-
ni na cesto, ko npr. upravljajo 
navigacijski sistem, spreminjajo 
klimatsko napravo ali se oglasijo 
na telefonski klic. Takšna odvr-
nitev pozornosti je eden glavnih 
razlogov za prometne nesreče. 

Bosch v avto vpeljuje glasovnega asi-
stenta, ki voznika razume tako kot vsa-
ka druga oseba. Boschev asistent se ne 

odziva več na toge ukaze. Torej ume-
tna inteligenca postaja vse bolj del ži-
vljenjskega okolja.
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GLOBA KOT SANKCIJA ZA PREKRŠKE
Udeleženci v cestnem prometu so najpogosteje kaznovani za storjeni prekršek z globo, saj so najpogostejše kršitve cestno-
prometnih predpisov. Že pri prekoračitvi hitrosti v naselju za več kot 10 do vključno 20 km/h se vozniku motornega vozila 
izreče poleg globe 250 EUR še 3 kazenske točke (5. odstavek, točka 3 46. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. 
l. RS 109/2010, v nadaljevanju ZPrCP).

mag. Albina Vedenik, odvetnica

Za storjeni prekršek se ob pogojih iz 
Zakona o prekrških (Ur. l. RS 7/2003, 
v nadaljevanju ZP-1) izreče predpisa-
na sankcija ali opozorilo. Poleg globe 

kot sankcije za prekrške so še druge 
sankcije: opomin, kazenske točke v 
cestnem prometu s prenehanjem ve-
ljavnosti vozniškega dovoljenja in 
prepovedjo uporabe vozniškega do-
voljenja, prepoved vožnje motornega 
vozila, izgon tujca iz države, odvzem 
predmetov, izguba ali omejitev pravi-
ce do sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije in proračunov samoupravnih 
lokalnih skupnosti, izločitev iz po-
stopkov javnega naročanja in vzgojni 
ukrepi. Globa se predpiše in izreče kot 
glavna sankcija, opomin se izreče na-
mesto globe, ostale navedene sankcije 
za prekrške pa se predpišejo in izreče-
jo kot stranske sankcije. Poleg globe 
ali opomina se sme izreči ena ali več 
stranskih sankcij (4. člen ZP-1).
Globa se lahko predpiše v razponu ali 
v določenem znesku. Z zakonom ali z 
uredbo Vlade Republike Slovenije se 
lahko predpiše globa v razponu, npr. 
za posameznika od 40 do 5.000 EUR, 
za samostojnega podjetnika posame-
znika in posameznika, ki samostojno 

opravlja dejavnost, od 200 do 150.000 
EUR itd. Globa, ki se predpisuje v dolo-
čenem znesku, je lahko predpisana za 
posameznika v določenem znesku od 

40 do 2.000 EUR, za odgovorno osebo 
v določenem znesku od 40 do 5.000 
EUR, za samostojnega podjetnika po-
sameznika in posameznika, ki samos-
tojno opravlja dejavnost, v določenem 
znesku od 200 do 75.000 EUR itd. Za 
prekrške s področja davkov, trošarin in 
carin ter javnega naročanja se lahko z 
zakonom predpiše globa v večkratniku 
ali v odstotku od davka, trošarine ali 
carine, ki bi jo bilo treba plačati, ali od 
vrednosti predmeta oziroma naročila, 
v zvezi s katerim je bil storjen prekr-
šek. Za prekrške s področja varstva 
konkurence ter s področja trga z ele-
ktrično energijo ali zemeljskim plinom 
se lahko za pravno osebo, samostoj-
nega podjetnika posameznika ali po-
sameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, z zakonom predpiše globa 
v višini do deset odstotkov njihovega 
letnega prometa ali njihovega letnega 
prometa s podjetji v skupini v predho-
dnem poslovnem letu (17. člen ZP-1).
Globe, plačane za prekrške, so pri-
hodek države oziroma samoupravne 

lokalne skupnosti, če so plačane za 
prekrške, ki jih je pravnomočno izre-
kel prekrškovni organ te samoupravne 
lokalne skupnosti, ki je za odločanje 

o prekrških pooblaščen z za-
konom, s katerim so določeni 
ti prekrški. Globe, plačane za 
prekrške, ki so predpisani z 
odloki samoupravnih lokalnih 
skupnosti, in pravnomočno 
izrečene z odločbami prekr-
škovnih organov samoupravne 
lokalne skupnosti, so priho-
dek tiste samoupravne lokalne 
skupnosti, katere predpis je bil 
kršen. (17. člen ZP-1).
V odločbi oziroma sodbi o 
prekršku se določi rok, v kate-
rem mora biti plačana globa. 
Rok za plačilo globe ne sme biti 
krajši od osmih dni in ne daljši 
od treh mesecev. Storilec lahko 
po poteku roka za plačilo globe 
pri organu, pristojnem za prisil-
no izterjavo, zaprosi za obroč-
no plačilo globe. V primeru, da 
se zaprosilu ugodi, se s sklepom 
določita način odplačevanja in 
rok plačila. Ta rok ne sme biti 

daljši od enega leta, najmanjši obrok 
pa sme znašati 20 EUR za fizične in 
odgovorne osebe ter 200 EUR za prav-
ne osebe, samostojne podjetnike posa-
meznike in posameznike, ki samostoj-
no opravljajo dejavnost. Storilec mora 
biti o možnosti in načinu predlaganja 
obročnega plačila opozorjen v plačil-
nem nalogu, odločbi oziroma sodbi, 
s katero mu je izrečena globa. Zoper 
sklep o obročnem odplačevanju ni pri-
tožbe. Če storilec zamudi s plačilom 
posameznega obroka za plačilo globe, 
z dnem zamude zapadejo v plačilo 
še neplačani obroki. Storilca je treba 
opozoriti na posledice zamude (18. 
člen ZP-1).
Storilec, ki zaradi svojega premoženj-
skega stanja ne more plačati globe 
in stroškov postopka v višini najmanj 
300 EUR, lahko najpozneje do poteka 
roka za plačilo predlaga, da se plačilo 
globe in stroškov postopka nadome-
sti z delom v splošno korist. Sodišče 
odobri nadomestitev plačila globe in 
stroškov postopka z delom v splošno 

IZOBRAŽEVANJE, VZGOJA IN PREVENTIVA
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korist predlagatelju, ki bi bil upravičen 
do redne brezplačne pravne pomoči 
po materialnem kriteriju iz zakona, ki 
ureja brezplačno pravno pomoč. Ob-
seg dela v splošno korist določi sodiš-
če tako, da za vsakih začetih 10 EUR 
globe in stroškov postopka določi eno 
uro dela, pri čemer lahko odrejeno 
delo traja najmanj 30 in največ 400 ur. 
Rok, v katerem mora biti delo opravlje-
no, ne sme biti daljši od šestih mese-
cev. Če sodišče ob upoštevanju sto-
rilčeve delovne zmožnosti, njegovih 
osebnih razmer ali drugih okoliščin v 
času odločanja oceni, da za to obsta-
jajo utemeljeni in upravičeni razlogi, 
lahko število ur dela v splošno korist 
zviša ali zniža za največ eno tretjino, 
vendar ne na manj kot 30 in ne na več 
kot 400 ur. Če storilec obseg ur dela 
v splošno korist, ki mu je bil določen 
v sklepu, opravi v celoti, se izrečena 
globa in stroški postopka ne izterjajo. 
(19a. člen ZP-1).
Če globa in stroški postopka niso pla-
čani v roku, ki je določen v odločbi 
ali sklepu, se izterjajo prisilno s strani 
FURS-a (20. člen ZP-1).
ZP-1 določa tudi nadomestni zapor, 
če globe ni mogoče prisilno izterjati 
zato, ker storilec nima zaposlitve, na 

transakcijskem računu nima denarnih 
sredstev oz. nima nobenega drugega 
premoženja. Globe za storjene prome-
tne prekrške so zelo visoke, zato ude-
ležencu v prometu, ki nima dohodkov, 
dela v splošno korist pa ne opravi, so-
dišče lahko določi nadomestni zapor. 
Če znesek posamične globe ali sešte-
vek dveh ali več glob, izrečenih storil-
cu, znaša najmanj 1.000 EUR, globe 
ali glob pa ni mogoče izterjati po pra-
vilih upravne izvršbe, sodišče sankcijo 
izvrši tako, da za vsakih začetih 100 
EUR globe določi en dan zapora, pri 
čemer zapor ne sme biti daljši od 90 
dni. V seštevek glob se vštejejo le glo-
be, izrečene s posamičnim plačilnim 
nalogom, odločbo ali sodbo v višini 
najmanj 300 EUR. Če je storilcu izre-
čenih deset ali več glob v znesku manj 
kot 300 EUR na posamični plačilni 
nalog, odločbo ali sodbo, pa seštevek 
teh glob znaša najmanj 1.000 EUR, 
glob pa ni mogoče izterjati po pravilih 
upravne izvršbe, sodišče sankcijo izvr-
ši tako, da za vsakih začetih 100 EUR 
globe določi en dan zapora, pri čemer 
zapor ne sme biti daljši od 30 dni. 
Če sodišče ob upoštevanju storilčeve 
zmožnosti za prestajanje zapora, nje-
govih osebnih razmer ali drugih oko-

liščin v času odločanja 
oceni, da za to obstajajo 
utemeljeni in upravičeni 
razlogi, lahko število dni 
nadomestnega zapora zniža za 
največ eno tretjino, vendar ne na manj 
kot 8 dni. Po prestanem nadomestnem 
zaporu terjatev iz naslova plačila glo-
be ugasne. Nadomestni zapor se lah-
ko izvrši do zastaranja izvršitve globe 
(20a. člen ZP-1).
Globe kot sankcije za prekrške ne do-
loča samo naša zakonodaja, ampak 
tudi ostale države Evropske unije. Zato 
globi znotraj Evropske unije ni mogo-
če ubežati. Globe za prometne prekr-
ške seveda veljajo tudi za tujce, zato 
mora tudi slovenski voznik v vsakem 
primeru plačati globo za storjeni pre-
kršek znotraj držav Evropske unije. 
Plačilni nalogi iz tujine morajo imeti 
sodni žig. Če našega državljana v tu-
jini ustavi policija, je treba morebitno 
globo plačati na licu mesta. V najslab-
šem primeru je treba pri policistu pus-
titi avtomobil ali osebne dokumente 
ter oditi po denar do bančnega avto-
mata. Zato je priporočljivo, še posebej 
v tuji državi, spoštovati njihova pravila 
oziroma, kar je najpogosteje, spošto-
vati cestna pravila.

Foto: Arhiv Roman Krajnc
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EVROPSKA LISTINA 
O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA

Decembra 2017 je v Ljubljani potekal dogodek za spodbudo vsem udeležencev in organizacijam k sprejetju zavez Evropske 
listine o varnosti cestnega prometa (Listina), ki sta ga organizirala Javna agencija republike Slovenije za varnost prometa 
in Evropski svet za varnost prometa (ETSC).

Miklavž Bole

Listina temelji na devetih načelih in 
vsi, ki smo se zavezali Listini, smo 
dolžni tem načelom slediti in jih pod-
pirati. Sedanja faza Evropske listine o 
varnosti cestnega prometa (ERSC), ki je 
bila sicer uvedena leta 2004, poteka od 
leta 2016 do 2019. Delavnica je bila 
izvedena v seriji dogodkov, ki jih ERSC 
planira v vseh 28 državah članicah EU, 
kot spodbuda za dosego opredelje-
nih ciljev Listine. Zato je bila vsebina 
usmerjena v pomoč deležnikom pri 
zastavljanju ciljev na področju varnosti 
v cestnem prometu in uresničevanju le
-teh. Podprta je bila s predstavitvijo in 
razpravo o konkretnih primerih dobrih 
praks iz vse Evrope.
Evropska listina o varnosti v cestnem 
prometu, ki jo vodi Evropska komisi-
ja, je torej največja platforma civilne 
družbe za varnost cestnega prometa. 
Do danes se je več kot 3400 javnih in 
zasebnih subjektov zavezalo k Listini 
in že izvajajo ukrepe ter pobude na po-
dročju varnosti v cestnem prometu, na-
menjene njihovim članom, zaposlenim 

in ostali civilni družbi. Med omenjeni-
mi subjekti je tudi ZZŠAM Slovenije.
Na dogodku so bile predstavljene izku-
šnje podpisnikov Evropske listine, torej 
aktivnosti in prizadevanja predstavni-
kov nevladnih organizacij, slovenske-
ga podjetja in predstavnika fakultete. 
David Razboršek (Zavod Vozim) je 
predstavil novo iniciativo »Heroji fura-
jo v pižamah«, s katero Zavod opozarja 
in osvešča mlade ter predvsem njihove 
starše o varnem prevozu po zabavi. Ro-
bert Štaba (Zavod Varna pot) je predsta-
vil delo z žrtvami prometnih nesreč in 
njihovimi svojci ter druge aktivnosti 
zavoda za osveščanje javnosti. Prof. 

dr. Peter Lipar (Fakulteta za gradbeni-
štvo in geodezijo, UL) se je osredoto-
čil na ranljive skupine udeležencev in 
infrastrukturne ukrepe, ki pripomorejo 
k večji varnosti le-teh. Osredotočil se 
je na projektiranje kolesarskih površin, 
na varnost pešcev in ukrepe za starej-
še udeležence v prometu. Mirko Ob-
lak (Sipronika d. o. o.) pa je predstavil 
konkretne rešitve za umirjanje hitrosti 
na cestah ter predvsem prikazovalnike 
hitrosti s sistemom za spremljanje po-
datkov o hitrostih v živo (3-PTC), kar 
lahko služi kot primer dobre prakse.
Izpostavljeno je bilo, da za dosego ci-
ljev izboljšanja prometne varnosti ne 
zadostuje samo zavzemanje organi-
zacij na državnem nivoju, ampak tudi 
širše civilne družbe, podjetij in posa-
meznikov. V tem kontekstu je vredna 
spodbuda vsem članicam Zveze, naj 
razmislijo o pripravi akcij cestnopro-
metne varnosti, ki bi sledile težnji Listi-
ne, ki zavezuje vse članice EU, da do-
seže cilj –50 % smrtnih žrtev in težko 
ranjenih na cestah.

IZOBRAŽEVANJE, VZGOJA IN PREVENTIVA
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MLADI ZA MLADE

Člani ZZŠAM
Uvedli smo novo rubriko Mladi za mlade. Spodbudite mentorje 

prometnih krožkov po OŠ, da sodelujejo pri oblikovanju te rubrike.

Prometni kotiček na I. Osnovni šoli v Celju

Projekt Dijaki dijakom. ŠCC, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, Celje
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KDAJ DO MNOŽIČNE UPORABE 
ELEKTRIČNIH VOZIL?

Električni avtomobili so bili priljubljeni že v letih, ko se je človeštvo šele spoznavalo z avtomobilizmom. Leta 1900 je njihov 
delež dosegel 38 odstotkov vseh vozil. Bencinsko gnanih avtomobilov je bilo takrat samo za okoli 22 odstotkov (Varga, 
2016). In že ko je kazalo, da bo električni avto postal najbolj množično prevozno sredstvo, se je hitro začel njegov zaton. 
Najprej je na to vplivalo dostopno in poceni dobavljivo gorivo, naslednji udarec je električnim vozilom zadal Henry Ford, 
ko je s tekočim trakom postavil temelje množične avtomobilske proizvodnje in na trg postavil bencinsko gnano vozilo Ford 
T, precej pa so k zatonu električnih vozil prispevale spremenjene navade ljudi, ki so želeli potovati hitreje in dlje, kot je 
bilo to možno z električnimi vozili.

Doc. dr. Matjaž Knez

Danes, leta 2018, dobrih 100 let po 
zatonu električnih vozil ta zaradi spre-
menjenih razmer dosegajo ponovno 
oživitev in kot kaže, bo sedaj njihova 
»življenjska doba« daljša. Skoraj ves 
svet, tako rekoč vsi avtomobilski pro-
izvajalci in trgovci ter vedno bolj tudi 
politiki, sodelujejo v tej preobrazbi, ko 
električna vozila ponovno (sicer poča-
si) pridobivajo na pomenu, družba pa 
se zaveda, da bo morala spremeniti 
svoje potrošniške in mobilne navade. 
Enim to uspeva hitreje kot drugim, raz-
logi so različni, vendar spremembe se 
(že) dogajajo. Evropsko združenje pro-
izvajalcev avtomobilov (ACEA) je npr. 
objavilo podatke, ki kažejo korelacijo 

med prodajo električnih avtomobilov 
na trgu in spodbudami za rast BDP. 
Podatki kažejo, da imajo tržni delež 
električnih osebnih vozil okoli ali mal-
ce nad 1 % samo v zahodnoevropskih 
državah, kjer BDP na prebivalca pre-
sega 30.000 EUR. Nasprotno pa ima 
skoraj polovica vseh držav članic EU 
tržni delež električnih osebnih vozil 
0,5 % ali manj. Dejansko je v državah 
z BDP manj kot 17.000 EUR, tržni de-
lež še vedno blizu nič – vključno z no-
vimi članicami EU v srednji in vzhodni 
Evropi ter Grčijo (ACEA, 2017a). Mno-
gi dajejo Norveško kot zgled in merilo, 
vendar je treba vedeti, da je njen BDP 
v višini 64.000 EUR več kot dvakrat 

višji od povprečja EU. Norveška je v 
letu 2016 dosegla 29-odstotni tržni de-
lež električnih vozil, v letu 2017 pa že 
39 odstotni tržni delež (Pavšič, 2018), k 
čemur prav gotovo prispeva tudi višina 
BDP, ne smemo pa spregledati vladnih 
regulativ in spodbud, ki znatno vpli-
vajo na ta rezultat. Na drugi strani pa 
nihče ne gleda na primer Grčije, kjer 
je bilo leta 2016 prodanih samo nekaj 
deset električnih avtomobilov. To bi 
moral biti poziv za oblikovanje politi-
ke EU. Prihodnji ukrepi dekarboniza-
cije bi morali biti vključujoči, namesto 
da predpostavljajo, da so vse države v 
enakem položaju kot peščica napre-
dnih trgov (ACEA, 2017a).

Vir: ACEA, 2017b.Vir: ACEA, 2017b.

Podatki kažejo, da so spodbude za na-
kup električnih vozil s strani držav zelo 
različne tudi po vrednosti, kar vseka-
kor vpliva na tržne deleže. Zanimivo je 
tudi, da pet držav članic EU sploh ne 
ponuja nikakršnih spodbud. Statistika 
prodaje električnih vozil pa je, trendo-
vsko gledano, kljub temu pozitivna in 
naraščajoča. Delež prodanih električ-
nih vozil se iz leta v leto povečuje. V 
Sloveniji smo na primer v prvih sedmih 
mesecih leta 2017 na novo registrirali 
768 avtomobilov na električni ali hibri-
dni pogon, v istem obdobju leta 2016 
pa je bilo takšnih vozil manj kot 300 
(Čepin, 2017). Čeprav vsi avtomobilski V

ir
: h

ttp
s:

//w
w

w
.c

he
at

sh
ee

t.c
om

/a
ut

om
ob

ile
s/

st
ud

y



15

proizvajalci širijo svoje portfelje elek-
tričnih vozil, je prodor električnih vozil 
na trge po članicah EU še vedno zelo 
nizek in različen. Kupci, ki iščejo alter-
nativo dizelskemu vozilu, se pogosto 
odločijo za bencinska ali hibridna vo-
zila, manj pa za nakup električnih vo-
zil (ACEA, 2017a). Razlogi, ki jih kupci 
navajajo in najbolj izpostavljajo, da se 
ne odločajo za električna vozila, so 
predvsem visoka nabavna cena ter do-
seg (Knez in drugi, 2014). Vendar pa se 
kupci premalo zavedajo, da električna 
vozila, ki so danes na trgu, že zdavnaj 
zadostujejo povprečnim potovalnim 
navadam, s širitvijo in dosegljivostjo 
polnilne infrastrukture pa se bo to še 
povečalo. Prav tako kupci ne vedo, da 
so stroški vzdrževanja električnih vozil 
v primerjavi s konvencionalnimi znat-
no nižji.
Z drugimi besedami, končni izdelek 
sam, ne glede na to, kako dober je, ne 
zadostuje za ustvarjanje povpraševa-
nja. Poleg usklajenih in skladnih potro-
šniških spodbud za spodbujanje pro-
daje električnih vozil potrebujemo v 
vseh državah članicah EU več naložb v 
infrastrukturo za polnjenje električnih 
vozil in v infrastrukturo za proizvodnjo 
in preskrbo (zelene) električne energi-
je. Zelo veliko bo treba narediti tudi na 
področju izobraževanja in ozavešča-
nja o trajnostnem načinu delovanja, 
kar pa ni naloga samo države, ampak 
vseh deležnikov, ki sodelujejo v tej – 
»skupni zgodbi«.
Z enotno, vključujočo evropsko strate-
gijo, s skupnimi cilji, ki bi morali biti 
»boljši jutri za vse nas«, bomo dvig-
nili okoljsko osveščenost, tehnološko 
pismenost, spremenili bomo vzorce 
obnašanja in delovanja in šele tak-
rat bomo lahko realno in še bolj op-
timistično pričakovali, da bodo kupci 
po vsej EU resnično sprejeli in začeli 
vključevati električna vozila v svoj vo-
zni park. 

Viri:
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zelo razdrobljen, novi podatki kažejo, da Ko-
misija dokončno oblikuje predloge za znižanje 
CO2. Dosegljivo na strani: http://www.acea.be/
press-releases/article/eu-market-for-electric-cars-
highly-fragmented-new-data-shows-as-com-
mission.
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med uporabo električnih avtomobilov in BDP 
v EU. Dosegljivo na strani: http://www.acea.be/
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VOZILO GORI
Požari vozil imajo vedno vzrok, zato je dobro poznati možne izvore za nastanek požara in kako preventivno ravnati, da do 
nesreče s požarom ne pride. Uvodoma postavljamo nekaj vprašanj o požarih na naših cestah. Kakšni so požari na cestah, 
kaj gori ter kdo povzroča nevarnosti in škodo na premičninah in infrastrukturi? Ali je škoda, ki jo povzroči požar v predo-
ru, lahko znotraj zavarovalnih vsot, ali so vsi požari naključni in ali v požarih vozil ni požigalcev?

mag. Matej Ozebek

Nesreče se pripetijo kljub skrbnemu 
delu proizvajalcev, vzdrževalcev in 
uporabnikov vozil. Zagori lahko celo 
v delavnici. Kakovostno raziskova-
nje kraja požara in rezultati preiskav 
lahko z ukrepi zmanjšajo nesreče s 
preventivnim odpravljanjem vzrokov. 
Varnostni ukrepi pri požaru vozil so 
razdeljeni na:
1. preprečevanje ogrožanja z inženir-

sko testiranimi rešitvami nevarnih 
mest;

2. zaščito in označevanje nevarnih 
mest in materialov, kot je npr. vne-
tljiv tovor ali visokonapetostni ele-
ktro vodnik;

3. tehnično brezhibnost in izločanje 
ter popravilo potencialno nevarnih 
okvar;

4. osveščanje uporabnikov s pozna-
vanjem korakov in opreme v pri-
meru požara;

5. požarnovarnostno opremo vozila.

Vroča mesta na vozilu poznajo tehnič-
ne rešitve z izvedbo toplotnih ščitov, 
ki naj bi jih enakovredno obravnavali 
pri vzdrževanju. Luknja v karoseriji ni 
enakovredna luknji v toplotnem ščitu 
in še nepravilna pritrditev, ko se ščit 
dotika vročega mesta, lahko povzroči 
več škode kot koristi. Dodatnih ploče-
vin – ščitov nikoli ne odstranjujemo. 
Pod ščitom se lahko delovne tempe-
rature dvignejo do okoli 900 °C, kar 
pomeni žarjenje jekla v oranžni barvi.
Verjetnost, da bi zaradi požara prišlo 
do eksplozije osebnega vozila, je zelo 
majhna. Eksplozija nastane le ob ek-
splozivni koncentraciji zmesi goriva, 
ki zahteva malo bencina, razpršenega 
v zraku, ki je zaprt v neki posodi. Več-
je obremenitve in možnosti poškodb 
pri rally in dirkalnih vozilih poveča-
jo tudi možnosti požara, zato imajo 
ta vozila nameščen gasilni sistem, ki 
ima pod pokrovom motorja in v ka-

bini že nameščene gasilne šobe, ki 
so povezane s centralnim gasilnikom 
vozila.
Vozila vseh vrst, ki se znajdejo na ces-
ti, imajo pogonski agregat, vir ener-
gije in mnogo dodatnih komponent, 
ki kot osnovna ali dodatna oprema 
omogočajo nekatere dodatne napre-
dne funkcije, da nam prihranijo čas 
in energijo. Vozilo je tako sestavljeno 
iz raznih komponent in materialov, 
od katerih je velika večina gorljivih, 
nekateri pa so celo zelo vnetljivi. Na 
goriva pomislimo vsi, nekateri pomis-
lijo še na olje, gume in plastike, am-
pak to še ni vse. Osebno vozilo poleg 
trdnih in tekočih materialov lahko 
vsebuje še hladivo klimatske naprave 
R1234yf, ki je prav tako gorljivo in za 
ogenj premore tudi ostali dve kompo-
nenti, ki sta zrak in temperatura, do-
volj pa je že le iskra za doseženo pla-
menišče. Vse to predstavlja pogoje za 
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Materiali 
v osebnem 

vozilu

Delež Masa materiala 
pri masi vozila 

1,5 tone
Jeklo/aluminij 70 % / 50 % 950 kg / 500 kg
Guma 9 % 135 kg
Umetne mase 8 % 120 kg
Steklo 3 % 45 kg
Aluminij 3 % 45 kg
Baker, svinec, cink 2 % 30 kg
Druge neželezne kovine 1 % 15 kg
Drugo (gorivo, maziva, 
brez prtljage)

4 % 60 kg

gorenje povprečnega osebnega vozila 
z motorjem na fosilna goriva in maso 
okoli 1,5 tone, ki je sestavljeno iz:

Delež umetnih mas na vozilu je samo 
na zunanjosti velik in se celo veča z 
večjim številom plastičnih karoserij-
skih delov. Umetne mase na vozilu 
se delijo na termoplaste, duroplaste 
in nekatere kompozite, ki vsi vsebu-
jejo gorljive gradnike. Novi pogoni, 
kot so hibridi in popolnoma električ-
na vozila, imajo spremenjeno sestavo 
materialov in deleže, ki so drugačni 
kot pri današnjih tovornih vozilih s 
pogonskimi agregati na fosilna gori-
va. Električna vozila so po masi ize-
načena z vozili na pogon z notranjim 
zgorevanjem. Tovorna vozila ima-
jo mnogo večjo maso, ki je tudi do 
desetkratna v primerjavi z osebnimi 

vozili, in zaradi različnih nadgradenj 
vsebujejo spremenljive deleže lahkih 
kovin, gume, goriva in tovora. Masa 
lahkih kovin je odvisna od izvedbe 
nadgradnje. Masa pnevmatik in gor-
ljivih termoplastov ter goriva je nekaj-
krat večja glede na maso pri osebnih 
vozilih. Tovorna vozila lahko preva-
žajo še tovor, ki je pogosto gorljiv ali 
celo zelo vnetljiv.
Glede na mase materialov in kurilne 
vrednosti pojasnimo, da pod ustrezni-
mi pogoji gorijo in oddajajo toploto 
tudi sicer negorljivi materiali, kot so 
kovine, kar ima pri temperaturah og-
nja v požaru lahko dodatno uničujoč 
učinek.

http://elises1.blogspot.si/2013/03/heat-shield.
html
http://356speedster.co.za/forum-topic/fire
-suppression-kit
Motorno vozilo, TZS, Ljubljana, 2009

Samogasilni sistem

Umetni materiali na avtomobilu.
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ZAKONODAJA

VAROVANJE 
OSEBNIH PODATKOV V DRUŠTVIH

Kar nekaj časa je že od tega, ko je bila sprejeta Splošna uredba o varstvu podatkov2 (v nadaljevanju Splošna uredba), 
vendar je čas, ki bo začela veljati 25. maja 2018, zelo blizu. Na tem področju se napovedujejo spremembe in sicer naj bi 
Parlament Republike Slovenije do maja 2018,  sedaj veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov3 ( v nadaljevanju ZVOP-1),  
sprejel dopolnitve in spremembe z novim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-2), kjer bodo jas-
neje urejene določitve namena obdelave za javni sektor, medtem ko bo za zasebni sektor veljalo enako, kot je že urejeno 
v Splošni uredbi.

Robert Radkovič1

Namen Splošne uredbe4 in zakona, 
ki ureja področje  varstva podatkov 
je omogočiti državljanom boljši nad-
zor nad njihovimi osebnimi podatki 
in dvigniti in poenotiti raven varstva 
osebnih podatkov, saj se v današnjem 
(kibernetskem) času s kopičenjem, 
shranjevanjem in izmenjavo osebnih 
podatkov, povečuje možnost njihove 
zlorabe. Pravice, obveznosti, načela in 
ukrepi, s katerimi se preprečujejo ne-
ustavni, nezakoniti in neupravičeni po-
segi v zasebnost posameznika pri ob-
delavi osebnih podatkov,  so in bodo 
določeni z zakonom.

Predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov
Po določilu ZVOP-1 je osebni podatek5 
katerikoli podatek, ki se nanaša na po-
sameznika, ne glede na obliko, v kateri 
je izražen. Posameznik pa mora biti 
določena ali določljiva fizična oseba, 
na katero se nanaša osebni podatek, 
pri čemer je določljiva, če se jo lahko 
neposredno ali posredno identificira, 
predvsem s sklicevanjem na identifi-
kacijsko številko, enega ali več dejav-
nikov, ki so značilni za njeno fizično, 
fiziološko, duševno, ekonomsko, kul-
turno ali družbeno identiteto, pri če-
mer način identifikacije ne povzroča 
velikih stroškov, nesorazmerno velike-
ga napora ali ne zahteva veliko časa. 
Osebni podatki se lahko obdelujejo 
le, če obdelavo osebnih podatkov in 
osebne podatke, ki se obdelujejo, do-
loča zakon, ali če je za obdelavo dolo-
čenih osebnih podatkov podana oseb-

na privolitev posameznika6. Obdelava 
osebnih podatkov pa pomeni kakršno-
koli delovanje ali niz delovanja, ki se 
izvaja v zvezi z osebnimi podatki7. 
V Zakonu o društvih8 (ZDru-1) ni ek-
splicitno določeno glede obdelave 
osebnih podatkov članov, zato je ob-
delava njihovih osebnih podatkov do-
pustna le na podlagi osebne privolitve 
posameznika9 (v nadaljevanju člana). 
Osebna privolitev10 se smatra kot pro-
stovoljna izjava volje člana, da se lahko 
njegovi osebni podatki obdelujejo za 
določen namen, in je dana na podlagi 
informacij, ki mu jih mora zagotoviti 
upravljavec (v nadaljevanju društvo). 
Osebna privolitev je lahko pisna, ustna 
ali druga ustrezna privolitev člana, kar 
pa se šteje kot pisna oblika privolitve 
pristopna izjava k članstvu v društvu. 
Navesti je potrebno, da je obdelava 
osebnih podatkov članov lahko tudi 
pod pogoji, kot jih določa temeljni akt 
društva, pri čemer pa mora biti član ob 
vstopu v društvo s tem aktom sezna-
njen in se tako šteje, da je bil s takšno 
seznanitvijo seznanjen tudi z nameni 
obdelave svojih osebnih podatkov. Da 
je v skladu z zakonodajo, pa mora biti 
član društva tekoče seznanjen tudi z 
vsemi spremembami njihovega temelj-
nega akta društva.

Pravice in obveznosti 
Ena temeljnih obveznosti na področju 
varstva osebnih podatkov v Splošni 
uredbi, je določitev pooblaščenca za 
varstvo osebnih podatkov (ang. Data 
Protection Officer; v nadaljevanju 

DPO). Glede na namen Splošne ured-
be je razumeti, da morajo DPO-ja ime-
ti vsi upravljavci in obdelovalci zbirk 
osebnih podatkov, kadar temeljne de-
javnosti upravljavca ali obdelovalca 
zajemajo dejanja obdelave, pri katerih 
je treba zaradi njihove narave, obsega 
in namenov posameznike, na kate-
re se nanašajo osebni podatki, redno 
in sistematično obsežno spremljati. 
Širše gledano v to skupino zagotovo 
sodijo tudi društva (vsi upravljavci in 
obdelovalci), ki obdelujejo ali obliku-
jejo profile posameznikov na podlagi 
osebnih podatkov in več konkretnih 
osebnih podatkov, ki se nahajajo v ve-
čih zbirkah. DPO bo lahko član osebja 
upravljavca ali obdelovalca (notranji 
DPO) ali pa bo naloge oziroma funk-
cijo opravljal na podlagi pogodbe o 
storitvah (out sorsing), ki jo npr. dru-
štvo sklene s posameznikom ali orga-
nizacijo. Za naročnika tovrstne storitve 
je bistveno, da zunanji DPO kateri 
izvaja funkcije pooblaščene osebe za 
varstvo podatkov, izpolnjuje vse ve-
ljavne zahteve iz Splošne uredbe. Med 
bistvene spretnosti in strokovna znanja 
DPO-jev spadajo, strokovno znanje o 
nacionalnih in evropskih zakonih in 
praksah na področju varstva podatkov 
ter poglobljeno razumevanje Splošne 
uredbe o varstvu podatkov, razume-
vanje dejanj obdelave, ki se izvajajo, 
razumevanje informacijskih tehnolo-
gij in varstva podatkov, poznavanje 
poslovnega sektorja ali organizacije 
društva ter sposobnost spodbujanja 
kulture varstva podatkov v društvu. 

1 Mnenja, izražena v članku, so avtorjeva osebna stališča.
2 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016). 
3 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZVOP -1).
4 Predvidena implementacija v zakonodaji RS do 25.5.2018 (ZVOP-2).
5 Opredeljeno v 1. točki 1. odstavka 6. člena ZVOP-1.
6 Opredeljeno v 8. členu ZVOP-1.
7 Opredeljeno v 3. točki 6. člena ZVOP-1.
8 Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo; ZDru-1).
9 Opredeljeno v 1. odstavku 10. člena ZVOP-1.
10 Opredeljeno v 14. točki 6. člena ZVOP-1.
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Pravice na področju varstva osebnih 
podatkov, ki jih Splošna uredba dolo-
ča, je večji in učinkovitejši nadzor po-
sameznika (člana) nad lastnimi oseb-
nimi podatki. To je vsekakor področje, 
kjer članom društev (1) omogoča lažji 
dostop do lastnih podatkov (bolj jasen 
in razumljiv način obveščanja kako in 
za kakšen namen se bodo obdelovali 
naši podatki), (2) je omogočena pravi-
ca do pozabe ( če posameznik ne želi 
več, da se njegovi osebni podatki ob-
delujejo in ob pogoju, da ni zakonitih 
razlogov za njihovo nadaljnjo hram-
bo, bo lahko od poslovnih in drugih 
subjektov zahteval, da se njegovi po-
datki zbrišejo), (3) pravico do vedenja, 
kako dolgo se hranijo osebni podatki, 
(4) zahtevati popravek ali izbris oseb-
nih podatkov, (5) možnost prenosa 
osebnih podatkov ponudnika storitve) 
ter (6) možnost do uporabe pravnega 
sredstva- pritožbe.

sorazmerne in odvračilne od kršitev; 
višje globe za kršitelje- opozorilo, opo-
min, prepoved zbiranja podatkov ali 
denarna kazen do 20 milijonov EUR 
ali 4% letnega prometa organizacije).
Priporočila, ki jih lahko društva (uprav-
ljavci in obdelovalci) osebnih podat-
kov pripravijo pred uveljavitvijo Splo-
šne uredbe pa je naslednje in sicer, da 
(1) preveri veljavnost obstoječih pri-
volitev, (2) preveri način pridobivanja 
privolitev posameznika v prihodnje, 
(3) prilagodi pogodbe s pogodbenimi 
obdelovalci osebnih podatkov (dolo-
čene klavzule k pogodbi z zunanjimi 
izvajalci), (4) preveri in prilagodi popis 
zbirk osebnih podatkov- evidence de-
javnosti obdelave in preveri ustreznost 
varovanja osebnih podatkov, (5) pre-
veri postopke za zagotavljanje pravic 
posameznika, (6) pripravi interne akte 
v povezavi z načelom odgovorno-
sti (imenovanje odgovorne osebe za 

posameznikom. Ta trend 
varstva osebnih podatkov 
je tudi v društvih v današ-
nji dobi nujen, saj živimo v 
času hitrega razvoja tehnolo-
gije in zato tudi lažje pride do zlorab 
osebnih podatkov, kar pa je za njeno 
zavarovanje bistveno, da se v tem sve-
tu vzpostavi zaupanje med posame-
znikom in upravljavcem osebnih po-
datkov. V interesu člana (posameznika) 
je, da se njegovi podatki varni, društva  
(upravljavci) pa si bodo s kvalitetnim 
in učinkovitim pristopom varstva po-
datkov, pridobili zaupanje kot dobri 
gospodarji. Ravno slednja lastnost bo 
do zunanjega upravljavca izražena kot 
konkurenčna prednost na trgu varstva 
osebnih podatkov, njihov pristop k 
varnosti pa bo ključen pri zaupanju in 
izbiri posameznika ali posameznega 
pogodbenega upravljavca osebnih po-
datkov. 

Viri:
1. Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlam-

enta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 
in o prostem pretoku takih podatkov ter o raz-
veljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba 
o varstvu podatkov).

 URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ 
TXT/?ur i=ur i serv :OJ .L_ .2016.119.01. 
0001.01.SLV&toc=OJ:L:2016:119:FULL

2. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; 
ZVOP-1).

3. Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – 
uradno prečiščeno besedilo; ZDru-1).

4. Informacijski pooblaščenec; Varstvo osebnih 
podatkov. URL: https://www.ip-rs.si/varstvo- 
-osebnih-podatkov/

5. Osnutek Zakona o varstvu osebnih podat-
kov (ZVOP-2). EVA: 2017-2030-0039 z dne 
3.10.2017. URL: http://www.iusinfo.si/down-
load/razno/171004_ZVOP-2_status.pdf

Ključne novosti (obveznosti) pa Splo-
šna uredba za društva (upravljavce in 
obdelovalce) osebnih podatkov določa 
in sicer (1) zbiranje osebnih podatkov 
le zgolj na podlagi privolitve posame-
znika (soglasje mora biti jasno in ned-
voumna), (2) način za preklic privolitve 
in pravico do umika soglasja, (3) upo-
števati načelo vgrajenega in privzetega 
varstva osebnih podatkov, (4) pravica 
do prenosljivosti podatkov, (5) obve-
znosti uradnega obveščanja o kršitvah 
varstva osebnih podatkov, (6) imeno-
vanje DPO, (7) vzpostavitev evidence 
obdelav, (8) predhodna ocena učinka v 
zvezi z varstvom osebnih podatkov, (9) 
kodeksi ravnanja in potrjevanja- cer-
tifikacija in (10) sankcije (učinkovite, 

varstvo osebnih podatkov- lahko out 
sorsing, minimiziranje količine zbra-
nih podatkov, obseg njihove obdela-
ve, obdobje njihove hrambe, kdo jih 
obdeluje), (7) pregleda in prilagodi 
varnostno politiko ter njeno izvajanje, 
(8) določi, kdo bo poročal v primeru 
varnostnega incidenta (izguba, vdor ali 
zloraba nepooblaščene osebe), (9) pre-
veri, ali rabite certifikat in (10) preveri-
te ali zmorete sami ali potrebujete za 
obdelavo osebnih podatkov strokovno 
pomoč (poiskati ustreznega zunanjega 
strokovnjaka na področju varstva oseb-
ni podatkov).
Danes je jasno, da se po novi Splošni 
uredbi povečujejo obveznosti organi-
zacije, poleg pa tudi povečuje  pravice 
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POTOPIS

IRSKA, 1. DEL
Irska je otoška država, ki pokriva približno pet šestin otoka Irske poleg Velike Britanije ob severozahodni obali Evrope. 
Preostala šestina irskega otoka je znana kot Severna Irska in je del Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. 
Že kar nekaj vode je preteklo od najinega potovanja po Irski, obiskala sva jo leta 2009. Vendar pa se od takrat razmere na 
cestah (bankine, ki jih na podeželskih cestah ni) in možnosti parkiranja za avtodome niso spremenile.

Breda Krajnc

Anglija, Dover. Pozdravljena, Anglija. 
Meni osebno zelo ljuba: ozke stran-
ske ceste, ljubke vasice, veliko pašne 
živine, polja. Prespala sva pred trgo-
vino v Folkestonu, naslednje jutro pa 
nadaljevala proti zahodu. Ogledala sva 
si Winchester, seveda sva šla v mesto 
z avtobusom. Uporabila sva nama še 
zelo znan P-R (park & ride). V ceni par-
kiranja (2,70 funta) je zajeta tudi po-
vratna vozovnica za BUS za vse potni-
ke. Odlična pogruntavščina. Prespala 
sva pri Stonehengu. Še vedno se valijo 
množice turistov na ogled znamenitih 
kamnov. Ponoči je deževalo, pa saj ni 
prvič. Nasploh se je dež izmenjeval 
s soncem tako hitro, da se domačini 

sploh niso zmenili zanj. Kaj je že to – 
dežnik?
Četrti dan potovanja, s postankom 
v mestu Bath, sva prišla v pristanišče 
Fishguard. Plačala sva dražjo varian-
to (ker nisva rezervirala) – 200 funtov, 
trajekt pa je odpeljal ob 2.45. In res je 
odpeljal – brez naju. Zbudila sva se pet 
minut pred odhodom, takrat pa so že 
zaprli check-in.
Kako se je to lahko zgodilo? Branko je 
nastavil uro za ob pol enih. Ta je zvo-
nila, midva sva se zbudila in se strinja-
la, da lahko še eno uro spiva. Ponov-
no je nastavil alarm, ker pa v temi na 
osvetljeni zaslon mobitela oba slabše 
vidiva, je nastavil narobe. Poleg tega 
pa je še deževalo in to naju je dodatno 
uspavalo. Kaj zdaj? Greva nazaj spat. 
Takoj zjutraj, ko so odprli biro, sem 
že bila tam in vljudno razložila, kaj se 
je zgodilo. Ni problema, doplačilo za 
naslednji trajekt je 20 funtov. Tako eno-
stavno je to. Še sreča za tistih 20, Bran-
ko je namreč mislil, da bova morala 
ponovno plačati celotno vozovnico. In 
sva čakala trajekt ob 14.30.
Prihod na Irsko. Irska naju je priča-
kala v soncu. Najprej sva rezervirala 
vozovnico za nazaj, nato pa začela 
prve kilometre po Irski. Prvi vtis: zelo 
dober. Široka cesta, urejena dvorišča, 
lične hiše, nikjer nobene smeti, obzirni 
šoferji. Obrnila sva proti vzhodni Irski. 
Nekako vedno potujeva v obratni sme-
ri urinega kazalca in tudi tokrat je bilo 
tako. Ura naju je opozarjala (dan pa 

ne, saj je bilo sončno), da bo treba poi-
skati prenočišče. To pa ni bilo enostav-
no. Ob cesti ni bilo postajališč, nobe-
nih kampov in tako sva v prvem mestu 
parkirala pred trgovino Tesco. Noč je 
minila brez nevšečnosti in zjutraj sva 
nadaljevala pot proti Dublinu. Dublin 
je glavno mesto Irske. Nizek in lep – 
brez visokih blokov, ki bi zakrivali zgo-
dovinske stavbe. Midva sva ga prevo-
zila ob obali in parkirala na železniški 
postaji Rush & Lusk (približno 30 km 
iz Dublina). Tam sva šla na mestno že-
leznico DART, ki naju je popeljala do 
mestnega središča. Nato pa pot pod 
noge. Center mesta je izredno živa-
hen. Več ulic je namenjenih pešcem, 
na njih pa srečaš razne umetnike: 
glasbenike, cirkusante, izdelovalce fi-
gur iz mivke. Kar nekaj kilometrov sva 
prehodila do Guinness Hop Store (pi-
vovarne), nato pa se obrnila, saj nama 
je bila vstopnina predraga (15 evrov na 
osebo). Raje sva malo pozneje zavila v 
pub in si tam privoščila pivo Guinness. 
Bilo je bistveno ceneje. Ves popoldan 
sva preživela v Dublinu, zvečer pa se 
z vlakom vrnila v Rush & Lusk in tam 
tudi prenočila. Parkirnina za ves dan je 
znašala 2 evra, vozovnica za vlak pa 
8,30 evra na osebo v eno smer. Pono-
či je spet deževalo, zjutraj se je nekaj 
svetlikalo, toda prvih pet dni Irske je 
bilo tako: dež, sonce, dež, sonce … 
temperature pa od 13 do 19 stopinj. 
Le kaj mi je, da vedno rinem na sever, 
doma pa je toplo, da ne rečem vroče!

Carrick-a-Rede. Razvaline gradu Dunluce.

Pokopališče Monasterboice.
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Ogled irskih znamenitosti. Treba je 
naprej. Na poti na sever sva obiskala 
zgodovinska kraja Bru na Boinne in 
Monasterboice. Bru na Boinne, 15-ki-
lometrski pas kmetijske pokrajine v 
dolini reke Boyne, je kraj z najve-
čjo koncentracijo starih spomenikov 
v Evropi. Znana sta Newgrange in 
Knowth. Newgrange je 15 m visoka 
gomila s premerom 85 m. Vstopnina 
je 6 evrov, za Knowth pa 5 in ker pri 
slednjem več vidiš (to sem prebrala v 
vodiču), sva se odločila za slednjega. 
Od informacijskega centra (visitor cen-
ter) vas pelje avtobus v eno ali v drugo 
smer. Knowth je obkrožen z najmanj 
17 manjšimi grobovi s hodnikom, vse 
skupaj je videti kot grozd velikih zele-
nih mravljišč. Grob ima dva hodnika, 
ki vodita v notranjost, za obiskovalce 
pa sta zaradi izkopavanj zaprta. Ne-
kaj kilometrov naprej po cesti N1 je 
stara strnjena samostanska naselbina 
Monasterboice. Na majhnem mestu je 
strpanih veliko različnih zgodovinskih 
krščanskih spomenikov: poševni, 33 m  
visok okrogli stolp iz 10. stoletja, sta-
re nagrobne plošče, razvaline dveh 
cerkva in trije čudovito izklesani visoki 
križi. Priporočam ogled vsem, ki boste 
v bližini. 
Severna Irska. Ves čas sva vozila po 
obalni cesti. In že sva bila v Severni Ir-
ski. Prehod je neopazen, nobena tabla 
te ne opozori na dejstvo, da si v bistvu 
menjal državo. Samo pogled na registr-
ske tablice ti pove, da si v delu Združe-
nega kraljestva. Vožnja ob obali je bila 
polna naravnih užitkov, za razliko od 
Irske pa je na severu kar nekaj parkir-
nih prostorov, kjer lahko prespiš. Še več 
pa je v celotni Irski parkirišč, ki imajo 
višinsko oviro – vstop je dovoljen samo 
vozilom do 2 m višine. Imela sva sre-
čo in našla zelo lep prostor ob peščeni 
obali, kjer sva nemoteno zaspala. Tudi 
na ogled Belfasta, glavnega mesta Se-

verne Irske, sva se odločila iti z vlakom. 
Avtodom sva pustila v Bangorju, kjer 
imajo P-R. Posebnega vtisa nama Bel-
fast ni pustil. Mesto na veliko obnavlja-
jo, gradijo nove stavbe, peš cone sploh 
nimajo, povsod je polno prometa. Na 
velikem plakatu sem prebrala, da so 
vložili 300 milijonov evrov v prenovo 
mesta. Kljub temu pa se splača pogle-
dati mestno hišo iz leta 1906 in oper-
no hišo iz leta 1894. Poleg operne hiše 
stoji Europa Hotel, priljubljeno shaja-
lišče novinarjev, ki so pisali o nemirih. 
Po dveh urah hoje po mestu sva se vrni-
la z vlakom v Bangor in nadaljevala z 
obalno vožnjo. Kar se prometa tiče: 
vozniki vozijo dokaj hitro, vendar var-
no in obzirno do drugih udeležencev. 
Niso nestrpni, trobijo sploh ne. Smeš-
ne (vsaj za naju) so omejitve hitrosti. 
Na regionalnih cestah je to 100 km/h, 
na lokalnih pa 80 km/h. Pred vsakim 
krajem pa je napis, da vozi počasneje 
skozi njihovo vas, na koncu kraja pa ta-
bla z zahvalo za počasnejšo vožnjo. V 
resnici nisva videla nikogar, ki bi drvel 
po cestah, kaj šele skozi vasi. Nekaj 
kilometrov severno od Belfasta se zač-
ne Antrim Coast (antrimska obala). Je 
najbolj znana panoramska zanimivost 
na Severnem Irskem. Po cesti A2 sva 
peljala do Carnlougha, kjer se začnejo 
prve pečine. Pri Waterfootu sva zavila 
v Glenariff, najbolj slikovito med celo 
vrsto globokih dolin, ki so jih v bazalt 

izdolble reke. Nazaj na 
obalno cesto sva se vrnila 
po zelo ozki cesti, ki pelje 
po rezervatu šote. Nasled-
nji postanek je bil pri otočku 
Carrick-a-Rede. Na otoček se pride po 
viseči brvi 25 m nad morjem. Ker sva 
bila prehitra (dostop do brvi je šele od 
desete ure naprej), nisva mogla čez. 
To naju ni preveč razžalostilo, saj do 
brvi pa lahko prideš in si ogledaš brv 
in strme pečine. Na odprtje nisva ča-
kala, ker je začelo močno deževati. Ko 
začne na Irskem močno deževati, pada 
dež pod kotom, zato si popolnoma 
premočen. Dežju navkljub sva odšla 
na sprehod in se vrnila čisto gnila. Tudi 
čevlji so premočili. Pa kaj, preoblečeš 
se v suho obleko, daš na noge suhe 
nogavice in greš naprej. Do najstarejše 
destilarne viskija, Old Bushmills Distil-
lery, ki uradno deluje že od leta 1608. 
Vstopnina je 6 funtov, vodeni ogled pa 
naju je popeljal mimo velikih bakrenih 
kadi, destilacijskih posod in skladišča, 
kjer so v nadstropja zloženi polni sod-
čki. Ogled smo končali v polnilnici in 
zavijalnici palet in čisto na koncu – ko-
zarček viskija po izbiri. Oba sva bila z 
obiskom zelo zadovoljna, saj pokažejo 
čisto vse faze dela. V Londonderryju 
sva si hotela ogledati mestno obzid-
je pa je med parkiranjem začelo tako 
močno deževati, da sva odnehala in 
odpeljala iz mesta.

Rezanje šote. Peščena plaža v pokrajini Dingle.

Old Bushmills Distillery.Clif of Moher.
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IZ NAŠIH ZDRUŽENJ

SPREJEM NAJBOLJ DEJAVNIH »ŠOFERJEV« 
IZ ZŠAM GORNJE RADGONE

V četrtek, 14. decembra, je bilo v gostišču Kostanj na Ptujski cesti – kraj je oddaljen 3 kilometre iz Gornje Radgone v smeri 
priključitve na pomurski avtocestni krak Grabonoš – srečanje za 70 najbolj dejavnih članov Združenja šoferjev in avtome-
hanikov Gornja Radgona. Gre za združenje, ki deluje od leta 1950 za območje sedanjih občin Apače, Gornja Radgona, 
Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer živi po zadnjih podatkih Statističnega urada 19.989 ljudi. Na tem območju pa deluje 
skupno kar 262 najrazličnejših društev.

Franci Klemenčič

Vodstvene funkcije radgonskega zdru-
ženja, ki ima prek 130 članov, že drugi 
mandat opravljajo dejavni predsednik 
Vlado Kovačič, tajnik Jože Ivajnšič in 
Zdenka Ivajnšič kot »skrbnica« financ. 
Prav vodstveni funkcionarji radgonske-

ga šoferskega združenja imajo zasluge, 
da društvo tudi finančno uspešno po-
sluje. Poleg proračunskih sredstev vseh 
štirih občin so namreč ti uspeli tudi 
lani pridobiti še kar precej sredstev iz 
donacij. Prav zaradi tega so v združe-

nju ob koncu leta imeli toliko sredstev, 
da so prednovoletno druženje najbolj 
dejavnih članov v celoti financirali. Si-
cer pa so bili »šoferji«, kot jih mnogi na 
kratko poimenujejo, v letu 2017 zelo 
dejavni. Povedano je bilo, da so člani 
v lanskem letu opravili prek 2.000 pro-
stovoljnih ur in brezplačno prevozili 
prek 2.000 kilometrov. 
Tokratnega sproščenega druženja naj-
bolj dejavnih članov Zveze šoferjev in 
avtomehanikov Gornja Radgona sta 
se, poleg članov, v imenu radgonske-
ga župana Stanka Rojka udeležila Ivan 
Kramberger, predsednik Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu 
občine Gornja Radgona, in Andrej Su-
basič iz radgonske občinske uprave. 
Najstarejši udeleženec srečanja je bil 
88-letni Mirko Gumilar iz Petanjcev.
Ob tokratnem druženju so vodstveni 
funkcionarji obljubili, da bodo ostali 
tako dejavni vsaj do konca mandata, 
ki jim poteče v letu 2021. Sicer pa bo 
združenje v začetku letošnjega marca 
organiziralo predavanje o cestnopro-
metni varnosti za vse člane in druge, 
ki se ga bodo hoteli udeležiti. Ob kon-
cu marca pa bodo opravili tudi občni 
zbor.

RADGONČAN MARIJAN SENEKOVIČ 
PRED 60 LETI POSTAL POKLICNI VOZNIK

Po »namigu« tajnika Združenja šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona Jožeta Ivajnšiča smo obiskali njihovega člana 
Marijana Senekoviča iz Gornje Radgone in z njim opravili razgovor. Med vsemi 132 člani tukajšnjega združenja je bil na-
mreč imenovan za člana z najdaljšim stažem poklicnega voznika tovornjaka.

Franci Klemenčič

Marijan Senekovič je bil pripravljen 
povedati nekaj o sebi. Zanimalo nas je 
predvsem to, kako je kot kmečki sin iz 
vasi Lomanoše, ki so od Gornje Rad-
gone oddaljene približno 2 kilometra 
in ležijo ob regionalni cesti Murska 
Sobota–Maribor, prešel v času po dru-

gi svetovni vojni v popolnoma drugo 
službo. Povedal nam je, da je sicer ne-
kaj časa po osnovnem šolanju, ki ga 
je opravljal v času druge svetovne voj-
ne, in nato po nižji gimnaziji v Gornji 
Radgoni, nadaljeval šolanje v kmetijski 
stroki. To šolanje je prenehal in nato je 

bil kaj kmalu vpoklican v JLA. Pred tem 
je sicer že opravil izpit za vožnjo oseb-
nega avtomobila. To je bila za tisti čas 
redkost, zato je bil v JLA takoj vključen 
v avto enoto. Tu je pridobil še znanje in 
potrdila za vožnjo vozil vseh takratnih 
kategorij. Toda po vrnitvi iz JLA mu vse 
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to ni nič pomagalo. Želel si je postati 
poklicni voznik, zato se je kmalu vklju-
čil v izobraževanje za poklicnega voz-
nika motornih vozil v Ljubljani. Šolanje 
je trajalo šest mesecev. Tako je v letu 
1957 postal poklicni voznik. Toda v do-
mačem okolju ni bilo moč najti zapo-
slitve. Službo si je našel v Murski Sobo-
ti v tamkajšnji Tovarni mlečnega prahu.
Po naključju ga je spoznal direktor Av-
toremonta iz Gornje Radgone Drago 
Kočar in v letu 1959 se je tam zapos-
lil. Podjetju oz. naslednicam podjetja s 
spremembami v naslovu je ostal zvest 
do svoje upokojitve v letu 1990. Tako 
je Marijan Senekovič že polnih 27 let 
upokojen. S pokojnino je zadovoljen. 
Skozi zaposlitev je namreč poleg redne 
pokojninske dobe pridobil še skupno 
kar pet let beneficirane dobe. S tovor-

njakom – mesečno je opravil tudi do 
10.000 kilometrov – ni imel nobene 
nesreče, pa tudi z osebnim avtom ne. 
Še danes rad sede v osebni avto in se 
odpelje po opravkih. Ta čas ima vozni-
ško dovoljenje B kategorije podaljšano 
še za tri leta, pa čeprav je že dopolnil 
83 let. 
Marijan Senekovič je na tekočem z 
dogajanji v domačem okolju in širše. 
Ob obisku smo na mizi v njegovi sobi 
opazili poleg Prometno- varnostnega 
vestnika še zadnjo številko časopisa 
Prepih, ki izhaja v Gornji Radgoni, te-
dnik Vestnik, ki izhaja v Murski Soboti, 
in dnevnik Večer tistega dne. Povejmo 
še to, da je Marijan Senekovič pohvalil 
tudi Dom starejših Gornja Radgona, od 
koder mu vsak dan pripeljejo kosilo, je 
namreč vdovec.

ČLANI ZŠAM CELJE V GLEDALIŠČU ZARJA CELJE
Članice in člani ZŠAM Celja so leto 2017 zaključili malo drugače kot običajno. Sredi decembra so si ogledali predstavo Na 
kmetih v izvedbi Gledališča Zarja Celje.

Roman Krajnc

Predstava je komedija avtorja Vinka 
Möderndorferja v režiji Vojka Bel-
šaka. Za komedijo je Vinko Möder-
ndorfer na festivalu Dnevi komedije 
leta 2003 prejel nagrado žlahtno ko-
medijsko pero. V komediji s pestro 

izbiro karakternih likov, med kateri-
mi ima vsak svojo zanimivo zgodbo, 
avtor na duhovit način prikaže po-
litično korupcijo in aktualne težave 
malih krajev. Dogajanje se odvija 
na idiličnem kmečkem turizmu, ki 

pa v resnici ni tako zelo kmečki in 
idiličen, kot trdita njegovi lastnici. 
Gledalci so se prigodam prisrčno 
nasmejali, kar je ustrezalo prihajajo-
čemu času praznikov ob zaključku 
leta.
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IZ NAŠIH ZDRUŽENJ

ZŠAM KAMNIK PREJELO SVEČANO LISTINO 
JAVNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJA 

ZA VARNOST PROMETA
Med prejemniki Listine za leto 2017 je tudi Združenje šoferjev 
in avtomehanikov Kamnik. Visoko priznanje pa sta v njihovem 
imenu sprejela predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Kamnik Franc Pivk in predsednik nadzornega odbora Maksimili-
jan Ocvirk.

Franc Pivk

V obrazložitvi ter ob predaji Listine so dejali: »Združenje šoferjev 
in avtomehanikov Kamnik je prostovoljno, samostojno in neprido-
bitno združenje fizičnih oseb, katerega člani so poklicni in nepo-
klicni vozniki, avtomehaniki, vozniki gradbene, gozdne, kmetijske 
in druge mehanizacije, pripadniki drugih poklicev in zainteresirani 
občani. Združenje je bilo osnovano davnega leta 1957 in letos 
praznuje 60. obletnico obstoja in kontinuiranega delovanja. Pro-
stovoljno delo je zakoreninjena vrednota vseh članov društva, ki 
se kaže v številnih preventivnih in vzgojnih akcijah na področju 
prometa. Poleg vsakoletnega varovanja otrok v prvih šolskih dneh, 
s katerim so člani Združenja pričeli že davnega leta 1965, sode-
lujejo tudi pri kolesarskih izpitih in drugih akcijah za osnovnošol-
ce, kot sta kolesarsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« in teden 
mobilnosti, kakor tudi v preventivnih akcijah Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik.« Naloge, ki jih iz-
vaja Združenje, že vrsto let prepoznavajo Občina Kamnik in dru-
ge službe lokalne skupnosti, s katerimi redno usklajuje potrebe in 
aktivnosti. Pomen združenja za lokalno skupnost in prepoznav-
nost njenega prispevka pa je Občina Kamnik v marcu 2017 ob 60. 
obletnici obstoja nagradila s podelitvijo zahvale za delovanje na 
področju izobraževanja in preventivne aktivnosti na področju oza-
veščanja o cestnoprometnih predpisih in skrbi za varnost občank 
in občanov.«
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NA VRHNIKI AKTIVNI TUDI V ZADNJEM 
TROMESEČJU PRETEKLEGA LETA

Tudi člani ZŠAM Vrhnika se na prav poseben način vsako leto spomnimo pokojnih članov svojega združenja. Konec 
oktobra smo jih obiskali na grobovih, se jih spominjali in jim poklonili nagelj v znak spoštovanja in ponos slovenstva. V 
novembru smo se srečali na spominski slovesnosti v spomin vsem žrtvam, ki so izgubile življenje v prometnih nesrečah. 
Spomnimo se tudi vseh svojcev in ponesrečenih v prometu, ki se iz dneva v dan soočajo z bolečino.

Anita Čretnik, Franjo Čretnik

Pred dnevom mrtvih smo obiskali po-
kopališča na Vrhniki, Verdu, Borovnici, 
Sinji Gorici, Logu, Blatni Brezovici in 
Stari Vrhniki. Poklonili smo se tudi svo-
jemu dolgoletnemu prijatelju in članu 
ZŠAM Dolomiti g. Stanetu Žerovniku, 
ki počiva na Viču. Nismo pozabili niti 
na velikana slovenske kulture Ivana 
Cankarja ter ostalih dobro mislečih 
ljudi in smo se tudi njim, v znak spo-
štovanja, poklonili pred Cankarjevim 
spomenikom na Vrhniki. Pred spome-
nikom smo prav tako obudili spomin 
na vse pokojne člane našega združe-
nja, ki niso pokopani na omenjenih 
pokopališčih in so razkropljeni drugod 
po Sloveniji. Pokojnim članom so se 
poklonili: ga. Marina Šraj, ga. Marija 
Zemljič, g. Slavko Jereb, g. Karol Jur-
jevčič, g. Janez Šuštaršič, g. Dušan Ro-
došek, g. Nace Jerina, g. Tone Tomšič 
in g. Ignac Zemljič.
Na dan mrtvih, 1. novembra, smo z 
društvenim praporom in praporšča-
kom, g. Tonetom Tomšičem sodelovali 
na komemoraciji pri spomeniku pad-
lim borcem na Drči. 
V novembru, na svetovni dan spomi-
na na žrtve prometnih nesreč, smo se 
člani ZŠAM Vrhnika srečali na spomin-
ski slovesnosti v spomin vsem žrtvam, 
ki so izgubile življenje v prometnih 
nesrečah. Spomnili smo se tudi vseh 
svojcev in ponesrečenih v prometu, ki 
se iz dneva v dan soočajo z bolečino. 
Dejstvo je, da smo mi tisti, ki lahko 
vplivamo na ravnanje v cestnem pro-
metu in poskrbimo, da žrtev na cestah 
ne bi bilo. Osveščanje in skrb za var-
nost je v naših rokah, čeprav se je vsi 
premalo zavedamo. Varnost, pozornost 
in koncentracija nam morajo biti vodi-
la na cestah. Vzgajanje mladih, naših 
otrok, predvsem z dobrim zgledom in 
s pogovorom o posledicah neodgovor-
nih ravnanj v prometu, je odgovornost 
staršev, vzgojiteljev, učiteljev, celotne 
javnosti in strokovnjakov, ki s svojim 
znanjem in izkušnjami lahko pomaga-
jo pri ozaveščanju. Prireditev je pote-
kala pod okriljem Zavoda varna pot s 
sloganom »V poklon življenju«. S tovr-

stnimi aktivnostmi vsi skupaj stremimo 
k zmanjšanju števila smrtnih žrtev in 
hudo telesno poškodovanih v prome-
tnih nesrečah za 50 % do leta 2020. Ta 
dan v poznih popoldanskih urah smo 
se člani združenja zbrali v prostorih 
podjetja Trans Feliks d. o. o na Lesnem 
Brdu. Zgodovino podjetja in prostore, 
v katerih imajo danes različne tran-
sportno-logistične dejavnosti, nam je 
predstavil direktor podjetja, g. Boštjan 
Jelnikar. Podjetje je leta 1980 ustanovil 
Boštjanov oče, g. Feliks Jelnikar, ki je 
imel takrat transportno podjetje Trans 
Felix. Danes se podjetje lahko pohvali 
z bogato ponudbo v trgovini z rezerv-
nimi deli za tovorna in dostavna vozi-
la, nudijo servis tovornih vozil, avtop-
ralnico za tovorna vozila, avtooptiko, 
opravljajo ličarska dela, tran-
sportne storitve in računalniške 
storitve.
Po uvodnem sprehodu po pod-
jetju je zbrane nagovoril tudi 
predsednik ZŠAM Vrhnika, 
g. Franjo Čretnik. Zbranim je 
predstavil pomen obeleževanja 
svetovnega dneva spomina na 
žrtve prometnih nesreč, podal 
je tudi nekaj statističnih po-
datkov glede smrtnih žrtev in 
hudo telesno poškodovanih v 
prometnih nesrečah. Po podat-
kih Svetovne zdravstvene orga-
nizacije na cestah letno umre 
približno 1,24 milijona ljudi. 
Po podatkih Evropske komisi-
je je na cestah v EU leta 2016 
umrlo v povprečju 51 ljudi na 
milijon prebivalcev, 135.000 
pa je bilo hudo telesno poško-
dovanih. Slovenske ceste so od 
leta 1991 do 2016 zahtevale 
7224 življenj. V tem obdobju 
se je hudo telesno poškodova-
lo 281.437 ljudi. V letu 2016 
je na slovenskih cestah umr-
lo 130 oseb, leta 2017 pa 96 
oseb. Na koncu je predsednik 
predstavil prometno strategijo 
v občini Vrhnika, ki naj bi v 
prihodnje pripomogla k boljši 

pretočnosti prometa skozi Vrhniko in 
omogočila prijaznejše poti tudi kole-
sarjem in pešcem. Zbrane je v nada-
ljevanju nagovoril policist PP Vrhnika, 
g. Andrej Majcen. Podal je nekaj infor-
macij o prometnih nesrečah na Vrhni-
ki. Po prireditvi smo se skupaj odpra-
vili na prižig sveč ob cesti na Lesnem 
Brdu, kjer je pred nekaj leti ugasnilo 
življenje motorista. 
Po končani slovesnosti so se člani 
ZŠAM Vrhnika družili z zaposlenimi 
obeh podjetij, Trans Feliks in AS Ken-
da d. o. o. Na tem mestu se iskreno 
zahvaljujemo direktorju podjetja Trans 
Feliks, g. Boštjanu Jelnikarju za voden 
ogled podjetja ter za pogostitev, ki jo je 
organiziral skupaj s podjetjem AS Ken-
da d. o. o.



SPOŠTOVANI REŠEVALCI KRIŽANKE!
Pravilno rešeno geslo je povezano z aktivnostmi članov Zveze ZŠAM kot prostovoljcev. Pravilno rešitev križanke z geslom 
pošljite do 21. 2. 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. Janez Čuš, DESTRNIK

2. Robert Štimec, KOČEVJE 

3. Srečko Čuš, DESTRNIK 
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KRIŽANKA



V SLOVO

27

STANISLAV KERN
Član ZŠAM Kranj

Rojen: 09. 05. 1939
Umrl: 27. 12. 2017

BRANKO BOGATAJ
Član ZŠAM Gornja Radgona

Rojen: 06. 02. 1970
Umrl: 04. 12. 2017

JENC FRANC
Član ZŠAM Cerknica
Rojen: 09. 02. 1936
Umrl: 06. 01. 2018

HINKO ČOKLC
Član ZŠAM Celje

Rojen: 15. 07. 1936
Umrl: 26. 10. 2017

JOŽE PREVOLNIK
Član ZŠAM Celje

Rojen: 02. 04. 1943
Umrl: 01. 09. 2017

IVAN PODPEČAN
Član ZŠAM Zreče

Rojen: 23. 08. 1946
Umrl: 02. 01. 2018

VENE STANISLAV
Član ZŠAM Novo Mesto

Rojen: 18. 10. 1929   
Umrl: 03. 11. 2017

DUŠAN TROHA
Član ZŠAM Cerkno
Rojen: 04. 02. 1955
Umrl: 08. 01. 2018

VOJKO JUG 
Član ZŠAM Ruše

Rojen: 16. 12. 1956
Umrl: 24. 08. 2017

ZVONKO VIZLER
Član ZŠAM Krško

Rojen: 24. 12. 1956 
Umrl: 13. 10. 2017

STANISLAV AMBROŽIČ
Član ZŠAM Postojna
Rojen: 12. 06. 1949
Umrl: 08. 12. 2017

BERNARD GORUP 
Član ZŠAM Postojna
Rojen: 28. 02. 1940
Umrl: 17. 12. 2017

JOŽE KLOBUČAR
Član ZŠAM Novo Mesto

Rojen: 29. 06. 1941
Umrl: 24. 12. 2017

JANEZ KIKELJ
Član ZŠAM Novo Mesto

Rojen: 17. 12. 1947
Umrl: 10. 01. 2018

BRANKO RAZPET
Član ZŠAM Idrija

Rojen: 23. 01. 1962
Umrl: 29. 06. 2017

CIRIL ROVTAR
Član ZŠAM Idrija

Rojen: 12. 03. 1934
Umrl: 07. 08. 2017



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




