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

zato pravočasno poskrbite za varno in 
udobno potovanje.

w w w.promet.si

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



Pred vami je tretja letošnja številka 
Prometno-varnostnega vestnika (PVV). 
Kvaliteta naše revije od številke do šte-
vilke dobiva pohvale in dobre želje za 
nadaljnje delo. Odraža se v tem, ker 
je pripravljena za vse, ki so na kakr-
šenkoli način povezani z aktivnostmi 
na področju varnosti v prometu in na 
splošno. Doslej smo temeljili večino-
ma na temah, ki so se nanašale na delo 
v naših združenjih. Kot ste že opazili, 
sedaj poskušamo predstaviti čim več 
različnih tem. Skupaj s podporniki 
našega delovanja želimo biti čim bolj 

odprti in dostopni za branje, tudi izven naših krogov. Želimo si, da 
je poslanstvo naših bralcev čimbolj družbeno pogojeno in usmerjeno 
v skrb, kot sta varno in kakovostno življenje vseh nas. Zavedamo se 
inflacije različnih organizacij, ki želijo na kakršenkoli način prispevati 
k varnosti v prometu in jih kot take tudi podpiramo. Vendar pri tem ne 
smemo pozabiti, da smo ena najstarejših organizacij, ki s svojimi pro-
stovoljnimi aktivnostmi pripomore k večji varnosti. Naša združenja so 
vpeta v različne sfere sodelovanja in povezovanja ter vedno za seboj 
pustijo pozitiven pečat. Zato naloga našega PVV ne more biti zgolj 
naštevanje novic o tem, kaj se je zgodilo, ampak mora prispevati tudi 
k utrjevanju položaja v družbi, odkrivanju novih načinov delovanja 
in privabljati čim več članov v naša združenja. Biti aktualni in slediti 
času. Tako je povsem normalno, da smo se v tej številki dotaknili vse-
bine v povezavi z vozniki enoslednih vozil.
Po dolgi in res hladni zimi so se pojavili prvi sončni žarki. In z njimi 
tudi želja po vožnji s kolesom, motorjem ali s čimerkoli, kar nam da 
adrenalina. Res se v tistih trenutkih počutimo dobro in sproščeno, ven-
dar pozabimo, da je bilo vmes obdobje, ko se s tem nismo ukvarjali in 
da naše telo, naša motorika potrebuje nekaj časa, da se vsemu temu 
prilagodi. Ne le telo, tudi ceste niso pripravljene za adrenalinsko vo-
žnjo. Dolgotrajna zima je na marsikateri cesti, predvsem pa na tistih, 
ki so motoristom priljubljene, pustila za seboj kakšno luknjo. Luknjo, 
ki lahko povzroči nepredvidljive posledice. Zato vse skupaj poziva-
mo, tiste, ki vozite, in tiste, ki ste na kakršenkoli način udeleženi v 
prometu, da vanj vstopate s trezno glavo in s prepričanjem v svoje 
sposobnosti. Ne nasedajte trenutnemu razpoloženju ali brezsmiselnim 
pozivom. Uživajte v vožnji in opazujte prelepe dele naše dežele. 
Za zaključek naj še zapišemo, da brez naših podpornikov ni mogoče 
zapreti založniškega kroga, zato se jim zahvaljujemo in pozivamo k 
trajnemu sodelovanju v korist vseh. 

Želim vam prijetno branje!

»Nobena pot ni ravna, nobena pot ni revna, a vsaka je zahtevna …« 
(povzeto po T. Pavčku)
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Ko hodiš, 
pojdi zmeraj do konca. 
Spomladi do rožne cvetice, 
poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 
pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice, 
v življenju do prave resnice, 
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 
A če ne prideš ne prvič, ne drugič 
do krova in pravega kova, 
poskusi: vnovič in zopet in znova.
Tone Pavček

SPOŠTOVANE ČLANICE, 
ČLANI, bRALKE IN bRALCI!

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

zato pravočasno poskrbite za varno in 
udobno potovanje.

w w w.promet.si
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NAŠA ZVEZA

REDNA LETNA SKUPŠČINA ZVEZE ZŠAMS
15. marca 2018 je bila redna Skupščina Zveze ZŠAMS (Zveza). Skupščina je potekala na sedežu Zveze. Predvi-

deni čas skupščine je bil ob 9 uri. Delegati so se vabilu na zasedanje Skupščine odzvali v zadostnem številu, tako 
da je bila ta takoj sklepčna.

Pozdravni nagovor in uvodni del Skup-
ščine je začel predsednik Zveze g. Aleš 
Kocjančič. Predlagal je delovno pred-
sedstvo, katero je bilo potrjeno. Za de-
lovnega predsednika je bil imenovan 
g. Franjo Jurman. Franjo Jurman, dol-
goletni prostovoljec in član združenja, 
je s svojim značilnim slogom in retori-
ko pozdravil vse prisotne in predlagal 
dnevni red, katerega so delegati potr-
dili. V nadaljevanju so sledila poročila 
predsednika, generalnega sekretarja in 
komisij. Predsednik je v svojem poroči-
lu izpostavil pozitivno delovanje Zve-
ze, da ta nima nobenih dolgov in da je 
stanje na Zvezi stabilno. To je potrdil 
tudi predsednik Nadzornega odbora g. 
Smrdelj. V zvezi s samim delom Zve-
ze je poročilo podal generalni sekretar 
Zveze g. Fadil Mušinovic. Povedal je, 
da delo Zveze poteka v redu in da ni 
čutiti nekih sprememb, glede na to, da 
delo sekretarja ni več poklicno. Pouda-
ril je, da je še veliko odprtih možnosti 
za sodelovanje z drugimi sorodnimi 
nevladnimi organizacijami in držav-
nimi institucijami. V svojem poročilu 
se je tudi zahvalil g. Igorju Velovu, 
direktorju AVP, ki podpira in razume 
pomen delovanja Zveze kot celote in 
njenih združenj. Sekretar je na kratko 

tudi predstavil delo v letu 2018 in pri-
sotne delegate prosil k večji odzivnosti 
na sodelovanje v preventivnih akci-
jah in projektih. Sekretar je tudi novi 
glavni urednik Prometno varnostnega 
vestnika (PVV). Predstavil je uredniško 
politiko in se na Skupščini tudi zahvalil 
prejšnjemu uredniku Romanu Kranjcu 
za dosedanje delo in da tudi v bodoče 
od njega pričakuje pozitivno sodelova-
nje. Prav tako se je zahvalil podporni-
kom izdaje PVV in glavnemu uredni-
ku Tranzita, g. Borutu Štajnaherju. Po 
vzpostavitvi sodelovanja z njim je PVV 
postal še bolj vsebinsko zanimiv, tako 
za bralce kot za naročnike oglasov. 
V nadaljevanju Skupščine je sekretar  
g. Štajnaherja predlagal tudi v upravni 
odbor Zveze, kar so delegati potrdili. 
Na Skupščini je bil predstavljen tudi 
plan za leto 2018, katerega so tako kot 
vsa poročila potrdili prisotni delegati. 
Skupščino je kot gost pozdravil tudi 
mag. Igor Velov, direktor AVP. V svo-
jem govoru je izrazil zadovoljstvo v 
sodelovanju in dodal, da je to v zad-
njem letu na dosti višjem nivoju kot v 
preteklosti. Izpostavil je pomen dela 
prostovoljcev združenj in da bo v 
vsem svojem mandatu podpiral njiho-
vo delo. Dotaknil se je tudi enotnosti 

delovanja in projekta Šolska prometna 
služba. Prisotnim delegatom in vsem 
prostovoljcem je zaželel veliko razu-
mevanja, dobrega sodelovanja in veli-
ko uspehov.
Skupščina kot taka ne bi bila zanimi-
va, če se na njej ne bi izrazila tudi 
nezadovoljstva. Izraženo je bilo neza-
dovoljstvo z višino kotizacije in da bi 
bilo dobro, da bi se moralo razmišljati 
o stalnem financiranju s strani države. 
Obema delegatoma so bili podani od-
govori. V zvezi s kotizacijo je sekre-
tar poudaril, da se je ta za leto 2018 
znižala, za v bodoče pa se bo videlo, 
kaj bodo dopuščale razmere na trgu. 
Prisotnim je pojasnil, da so se Zve-
zi povečali tudi stroški z delovanjem 
posameznih združenj, saj nova zako-
nodaja predpisuje nove načine delo-
vanja, predvsem s področja vodenja 
evidenc in osebnih podatkov. Zveza je 
na to pripravljena in posamezna zdru-
ženja s tem ne bodo imela dodatnih 
aktivnosti. Poudarjeno je tudi bilo, da 
kotizacija posameznega člana do Zve-
ze ne pokrije v celoti vseh stroškov, kot 
so izdaja PVV, delo tajnice in ostalih 
dejavnikov, povezanih z delovanjem 
Zveze in posameznih združenj. Tako 
je Zveza primorana delovati tudi na 
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trgu. V kolikor bodo možnosti dopuš-
čale, se bo kotizacija zmanjšala, nika-
kor pa se ne bo dopustilo samovoljno 
izsiljevanje posameznih predsednikov 
združenj, mimo njihovih članov. Prav 
tako je bilo povedano, da je že veliko 
članov klicalo na Zvezo in spraševalo, 
zakaj niso več člani Zveze in kako se 
lahko na novo včlanijo. Glede zdru-
ženj, ki so izstopila iz Zveze, je bilo 
povedano, da so nekateri člani že pri-

dobivali na Zvezi informacije, kako 
ustanoviti nova združenja in se priklju-
čiti nazaj k zvezi. V zvezi s stalnim fi-
nanciranjem Zveze je bilo pojasnjeno, 
da je to v današnjih časih nesprejemlji-
vo in da se sredstva lahko pridobivajo 
le s projekti. Združenja so bila pozva-
na k delu v projektih.
Zaključni del je bil slavnosten in v po-
deljevanju priznanj. V letošnjem letu 
so priznanja in plakete prejeli: Rudi 

Žlajpah, Ciril Zajec, 
Alojz Bucik, Maks Viri-
jant, Mirko Škrjanc, Jer-
nej Vintar, Ana Marija Nuša 
Hafner, Konrad Žgavec, Jože 
Gačnikar, Franc Bivic, Miklavž Bole,  
Fadil Mušinovic in ZŠAM Grosuplje za 
60 let delovanja. 
Skupščina se je zaključila s prijetnim 
druženjem ob kosilu, zadovoljnimi de-
legati in pozitivnimi pričakovanji.
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POLICIJA SVETUJE

POZOR, MOTORISTI NA CESTI!
Pa se je začela motoristična sezona. Že po prvih toplih dneh smo na cesti opazili večje število motoristov in kolesarjev, ki 
jih je navadno čez zimo manj. Ceste še niso v celoti očiščene, asfalt je še hladen, zrak se še ni ogrel, kljub temu da sonce 
že kar močno posije, pa tudi fizična pripravljenost v tem času ni na zavidljivi ravni. Razen pri posameznikih, ki so skozi 
zimo pridno skrbeli za ustrezno fizično pripravljenost. Vendar so ugodne vremenske razmere zelo varljive in vsaka napaka 
se kaznuje.

Statistični podatki za lansko leto ka-
žejo slabo prometno varnost voznikov 
enoslednih motornih vozil. Število pro-
metnih nesreč se je povečalo s 667 na 
757. V teh nesrečah je umrlo 25 (221) 
motoristov. Hudo se je poškodova-
lo 149 (142) motoristov, lahko pa se 
je poškodovalo 383 (338) motoristov. 
Zgodilo se je 200 (165) prometnih ne-
sreč brez telesnih poškodb. Umrla sta 
tudi dva (eden) potnika na motornih 
kolesih. 
V prometnih nesrečah s smrtnim izi-
dom je bilo od 25 motoristov kar 17 
povzročiteljev. V 14 prometnih nesre-
čah s smrtnim izidom je bila vzrok 
neprilagojena hitrost, v štirih prome-
tnih nesrečah je bil vzrok neupošteva-
nje pravil o prednosti, v treh nepravilna 

stran in smer vožnje. V eni od prome-
tnih nesreč s smrtnim izidom motorist 
ni uporabljal zaščitne čelade. V desetih 
od 25 prometnih nesreč s smrtnim iz-
idom so bili udeleženi motoristi sami. 

Da bi bili motoristi na cesti bolj varni, 
vam ponujamo nekaj koristnih napot-
kov za varno vožnjo. 
•	Pred	 vožnjo	 preverite	 zračni	 tlak	 v	

pnevmatikah in jih v prvih kilometrih 
vožnje primerno ogrejte.

•	Pri	vožnji	dosledno	uporabljajte	za-
ščitno motoristično čelado. Pravilno 
si jo zapnite. Čist vizir vam omogoča 
potrebno vidljivost.

•	Ne	pozabite	na	oblačila	s	ščitniki.
•	Motorno	 kolo	 je	 ozko,	 zato	 vas	 pri	

večji hitrosti drugi prometni udele-
ženci hitro lahko spregledajo. Naj bo 
vaša hitrost primerna okoliščinam, 
da vas bodo drugi pravočasno opazi-
li, pa tudi vi njih.

•	Poskrbite	 tudi,	 da	 boste	 čim	 bolj	
vidni. Na motornem kolesu imejte 
vedno prižgane luči. Nosite zaščitna 
oblačila s čim več odsevniki (nalep-
kami, trakovi) in čelado svetle barve. 
Nosite tudi odsevni brezrokavnik.

•	Pri	 vožnji	 skozi	 levi	 ovinek	 se	 od-
maknite od ločilne črte na sredini vo-
zišča, sicer bo vaša glava brzela tudi 
meter globoko po smernem vozišču 
za nasprotni promet.

•	Hitrost	in	način	vožnje	motornih	ko-
les še posebej prilagodite v prvih mi-
nutah deževja.

•	Če	vaše	motorno	kolo	nima	zavorne-
ga sistema ABS, v dežju ali na spolz-
kem vozišču ne zavirajte na talnih 
označbah.

•	Izogibajte	se	asfaltnim	površinam,	na	
katerih je posut pesek, razlito olje ali 
podobno (predvsem v ovinku).

•	Reakcijski	čas	v	 idealnih	pogojih	 je	
0,6–0,8 sekunde, v cestnem prometu 
v povprečju 1 sekundo, pri nezbra-
nem ali utrujenem vozniku pa že 2 
sekundi ali več.

Opomba
1 Podatki za leto 2016.

•	Zavorna	pot	do	ustavitve	je	pri	hitro-
sti 100 km/h 40 metrov. Pot ustavlja-
nja je seštevek reakcijske in zavorne 
poti.

•	Ne	vozite,	če	ste	uživali	alkohol,	ma-
mila, psihoaktivna zdravila ali če ste 
utrujeni, sicer to lahko hitro postane 
vaša zadnja vožnja.

•	Udeležite	se	 tečajev	varne	vožnje	z	
motornimi kolesi (različni programi, 
tudi s sopotnikom).

Pomembno je, da na cesti upoštevamo 
drug drugega, upoštevamo prometne 
predpise in smo strpni. Motoriste va-
bimo, da se udeležijo delavnic oz. ak-
tivnosti, s katerimi želimo doseči, da 
bodo motoristi na cesti bolj varni. 

•	Nedelja,	6.	maj	2018,	med	9.	in	13.	
uro (na platoju pred gasilskim do-
mom v Pernici): po blagoslovu mo-
torjev bo sledila še preventivna de-
lavnica za motoriste.

•	Sobota,	19.	maj	2018,	od	10.	do	13.	
ure (Sokolska ulica v Ivančni Gori-
ci): preventivna prireditev Motorist 
za vedno. Policisti motoristi bodo na 
poligonu prikazali prvine varne vo-
žnje z motorjem.

ZVEZA	  ZDRUŽENJ	  ŠOFERJEV	  IN	  AVTOMEHANIKOV	  SLOVENIJE	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

POZIVA	  VOZNIKE	  IN	  PREVOZNIKE,	  DA	  SE	  PRIJAVIJO	  KOT	  POSAMEZNIKI	  IN	  EKIPE	  NA	  

DRŽAVNO	  PRVENSTVO	  POKLICNIH	  VOZNIKOV	  2018	  

tekmovanje	  poklicnih	  voznikov	  v	  poznavanju	  strokovne	  literature,	  spretnostni	  in	  varni	  vožnji	  

ki	  bo	  v	  soboto	  26.	  maja	  2018	  pri	  sedežu	  Zveze	  ZŠAM	  Slovenije,	  Letališka	  16,	  1000	  Ljubljana	  

TEKMOVATI	  JE	  MOGOČE	  V	  NASLEDNJIH	  KATEGORIJAH	  
• SOLO	  DO	  3,5	  TONE	  (KOMBI)	  
• SOLO	  NAD	  5	  TON	  
• AVTOBUS	  
• VLAČILEC	  S	  POLPRIKLOPNIKOM	  

	  

ŠTARTNINE	  NI	  –	  PRIJAVE	  SO	  OMEJENE	  IN	  VKLJUČUJEO	  
• pisni	  test	  iz	  poznavanja	  strokovne	  teorije	  
• spretnostno	  vožnjo	  z	  vozilom	  (vozilo	  je	  zagotovljeno)	  
• bon	  za	  topli	  obrok	  s	  pijačo	  
• pokale	  za	  najboljše	  ekipe	  in	  posameznike	  

	  
PRIJAVA	  EKIPE	  
Ekipo	  za	  posamezno	  kategorijo	  sestavljajo	  trije	  vozniki/-‐ice.	  	  
Članic/-‐ce	  prijavljenih	  ekip	  se	  avtomatično	  uvrstijo	  tudi	  v	  konkurenco	  
posameznikov/-‐ic.	  

	  

INFORMACIJA	  IN	  PRIJAVA	  
• telefon:	  01	  524	  03	  15	  
• telefaks:	  01	  585	  23	  37	  
• naslov:	  Letališka	  cesta	  16,	  1000	  Ljubljana	  
• e-‐naslov:	  info@zveza-‐zsam.si	  
• http:	  www.zveza-‐zsam.si	  

	  
PRIJAVA	  POSAMEZNIKA	  
Posameznik/-‐ica	  lahko	  tekmuje	  samo	  v	  eni	  kategoriji.	  	  

	  

	  
V	  času	  tekmovanja	  si	  organizator	  pridržuje	  pravico	  do	  sprememb.	  

_______________________________________________________________________________________	  

PRIJAVNICA	  

za	  34.	  državno	  delovno	  tekmovanje	  poklicnih	  voznikov	  Zveze	  ZŠAM	  Slovenije,	  ki	  bo	  v	  soboto	  dne	  26.	  maja	  
pri	  sedežu	  Zveze	  ZŠAM	  Slovenije,	  Letališka	  16,	  1000	  Ljubljana,	  s	  pričetkom	  ob	  8.	  uri	  

	  
(navedite	  ime	  podjetja	  /	  organizacije)	  
	  

Prijavlja	  za	  tekmovanje	  skupaj	  _____________	  tekmovalcev	  in	  sicer:	  
-‐ kategorija	  do	  3,5	  ton	  (kombi)	  _________________________________________________________	  
-‐ kategorija	  nad	  5	  ton_________________________________________________________________	  
-‐ kategorija	  avtobus__________________________________________________________________	  
-‐ kategorija	  vlačilec	  s	  polpriklopnikom___________________________________________________	  

	  
Pri	  vsaki	  kategoriji	  (v	  kateri	  želite	  tekmovati)	  navedite	  ime/na	  voznikov	  (konkurenca	  posameznikov)	  in	  
ime/na	  ekip	  (ekipa	  za	  posamezno	  kategorijo	  šteje	  3	  voznike).	  	  
	  
Kontaktna	  oseba	  (vodja	  ekipe):______________________________________________________________	  
Telefon:________________________________________________________________________________	  
	  
Upoštevane	  bodo	  prijave,	  ki	  bodo	  prispele	  na	  Zvezo	  ZŠAM	  Slovenije	  najkasneje	  do	  srede	  23.	  maja	  2018	  

PRIJAVA	  NA	  DAN	  TEKMOVANJA	  NI	  MOŽNA	  
Prijavo	  lahko	  oddate	  na	  več	  načinov:	  	  

-‐ pošljete	  po	  pošti	  na	  naslov:	  Zveza	  ZŠAM	  Slovenije,	  Letališka	  16,	  1000	  Ljubljana	  
-‐ po	  faksu	  na	  številko:	  01/585	  23	  37	  
-‐ prek	  elektronske	  pošte	  na	  naslov:	  info@zveza-‐zsam.si	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vaš	  podpis/žig	  



ZVEZA	  ZDRUŽENJ	  ŠOFERJEV	  IN	  AVTOMEHANIKOV	  SLOVENIJE	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

POZIVA	  VOZNIKE	  IN	  PREVOZNIKE,	  DA	  SE	  PRIJAVIJO	  KOT	  POSAMEZNIKI	  IN	  EKIPE	  NA	  

DRŽAVNO	  PRVENSTVO	  POKLICNIH	  VOZNIKOV	  2018	  

tekmovanje	  poklicnih	  voznikov	  v	  poznavanju	  strokovne	  literature,	  spretnostni	  in	  varni	  vožnji	  

ki	  bo	  v	  soboto	  26.	  maja	  2018	  pri	  sedežu	  Zveze	  ZŠAM	  Slovenije,	  Letališka	  16,	  1000	  Ljubljana	  

TEKMOVATI	  JE	  MOGOČE	  V	  NASLEDNJIH	  KATEGORIJAH	  
• SOLO	  DO	  3,5	  TONE	  (KOMBI)	  
• SOLO	  NAD	  5	  TON	  
• AVTOBUS	  
• VLAČILEC	  S	  POLPRIKLOPNIKOM	  

	  

ŠTARTNINE	  NI	  –	  PRIJAVE	  SO	  OMEJENE	  IN	  VKLJUČUJEO	  
• pisni	  test	  iz	  poznavanja	  strokovne	  teorije	  
• spretnostno	  vožnjo	  z	  vozilom	  (vozilo	  je	  zagotovljeno)	  
• bon	  za	  topli	  obrok	  s	  pijačo	  
• pokale	  za	  najboljše	  ekipe	  in	  posameznike	  

	  
PRIJAVA	  EKIPE	  
Ekipo	  za	  posamezno	  kategorijo	  sestavljajo	  trije	  vozniki/-‐ice.	  	  
Članic/-‐ce	  prijavljenih	  ekip	  se	  avtomatično	  uvrstijo	  tudi	  v	  konkurenco	  
posameznikov/-‐ic.	  

	  

INFORMACIJA	  IN	  PRIJAVA	  
• telefon:	  01	  524	  03	  15	  
• telefaks:	  01	  585	  23	  37	  
• naslov:	  Letališka	  cesta	  16,	  1000	  Ljubljana	  
• e-‐naslov:	  info@zveza-‐zsam.si	  
• http:	  www.zveza-‐zsam.si	  

	  
PRIJAVA	  POSAMEZNIKA	  
Posameznik/-‐ica	  lahko	  tekmuje	  samo	  v	  eni	  kategoriji.	  	  
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IZObRAŽEVANJE, VZGOJA IN PREVENTIVA

PREDOR – VARNO IN HITRO
Danes sta skoraj dve tretjini mestnih zemljišč namenjeni prevoznim storitvam (železnice, avtoceste, ulice in parkirišča). 
Gradnja predorov pri razvoju mest postaja vse bolj pomembna.

mag. Ivan Kenda, univ. dipl. inž.

Promet je verjetno najhitreje rastoča 
panoga tako v Evropi kot tudi v Slo-
veniji. Zadovoljevanje ugodja je pri-
peljalo do tega, da je novozgrajenih 
cest in avtocest vedno več, prometne 
študije pa dokazujejo, da le-te zados-
tijo svojemu namenu kvečjemu 20 let. 
Gradnja in posodobitve železniških 
povezav v Sloveniji močno zaostajajo 
za cestnim prometom. Vedno znova 
so potrebne dodatne površine, kar po-
meni tudi vedno več posegov v najbolj 
plodna zemljišča. Zato se vedno bolj 
uveljavlja gradnja predorov, pri kateri 
zemljišča ostanejo skoraj nedotaknje-
na. 
Slovenija se po dolžini predorov gle-
de na avtoceste uvršča med države, ki 
imajo veliko predorov. To je predvsem 

posledica razvoja in gradnje avtoce-
stnega omrežja v zadnjih petindvajse-
tih letih. Ima pa zelo malo mestnih (ur-
banih) predorov, ki v nekaterih mestih 

po svetu pomenijo pravo razbremeni-
tev v prometu in s tem hitro in varno 
vožnjo pri premiku iz kraja A v kraj B, 
kar pomeni tudi manj obremenitev za 
okolje v mestih. Načrtovanje, gradnja, 
oprema, obratovanje, vzdrževanje ter 
nadzorovanje cestnih predorov je, v 
celoti gledano, interdisciplinarno po-
dročje. Podobno velja tudi v železni-
škem prometu.
Vsi cestni predori vsebujejo in preraz-
porejajo emisije iz prometa. Predori 
so prostorsko umeščeni tako, da pred-
vsem v urbanem okolju prerazporedi-
jo emisije iz prometa. Tako so novej-
ši predori zgrajeni predvsem in samo 
z namenom disperzije koncentracij. 
Zaradi enakomerne hitrosti vozil brez 
številnih ustavljanj in pospeševanj so 
zagotovljeni optimalni pogoji pri zgo-
revanju goriva v motorjih, kar pomeni 
še dodatno znižanje emisij.
Intenzivnejša raba podzemnega pros-
tora je pričakovana v primeru večje 
ozaveščenosti, življenjskih pogojev, 
varstva okolja, zaščite prostih površin 
za stanovanjsko rabo, povečanega pro-
meta, gospodarske rasti, tehnološkega 
napredka ipd., na kratko – v primeru 
naklonjenosti trajnostnemu razvoju. 
Učinki umestitve predora v prometno 
omrežje (tako v cestnem kot tudi že-
lezniškem prometu) se kažejo tako na 
okolju kot tudi na socialnem in gospo-
darskem področju. Kljub relativno vi-
sokim stroškom načrtovanja, raziskav 
in gradnje predorov, imajo le-ti že 
tudi veliko pozitivnih učinkov (manj 
bolezni, manj izgubljenega časa zara-
di zastojev, način gradnje, električna 
vozila ipd.), zato postajajo vedno bolj 
pomembni objekti v cestnem omrežju.

Prerazporejanje emisij v prometu



Grem z vlakomSlovenske železnice

V evropska 
mesta že od 9 evrov
Zagreb / 9 €

Opatija, Reka / 9 €

Pulj / 19 €

Beograd / 29 €

Budimpešta / od 9 €

Dunaj / od 29 €

München / od 29 €

Zürich / od 29 €

Frankfurt / od 49 €

Praga / od 39 €
Cene veljajo za enosmerne vozovnice iz Ljubljane. 
Število nizkocenovnih vozovnic je omejeno.

www.slo-zeleznice.si
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ZAČELA SE JE MOTORISTIČNA SEZONA, 
bODITE POSEbEJ PREVIDNI

Motoristična sezona se zaradi dolge zime šele zares začenja, s tem pa tudi prizadevanja in aktivnosti za izboljšanje var-
nosti motoristov v prihodnjih tednih in mesecih na naših cestah. V okviru nacionalne akcije za večjo varnost motoristov s 
sloganom »Ne prehitevaj življenja. Motorist za vedno«, ki jo vodi in koordinira Agencija za varnost prometa, opozarjajo 
vse voznike v prometu na strpno in preudarno vožnjo ter na dodatno previdnost na cesti.

Že takoj ob začetku motoristične sezo-
ne smo bili priča tragičnim dogodkom 
na naših cestah z dvema smrtnima žrt-
vama med motoristi. V prvih treh me-
secih letošnjega leta se je šest voznikov 
motornih koles hudo telesno poškodo-
valo in 10 lahko telesno poškodovalo. 
Najpogostejši vzroki za nesreče so bili 
neprilagojena hitrost, neupoštevanje 

Agencija za varnost prometa po-
novno poziva k previdnosti. Vsi 
vozniki, tudi motoristi, vozite trez-
no in premišljeno!

Motociklizem ne 
odpušča napak. V 
prometu, tudi med 
motoristi, so izku-
šnje tisti mejnik, ki 
nas loči med živ-
ljenjem in smrtjo.

pravil o prednosti in nepravilno prehi-
tevanje.

V dveh tednih zaseženih kar  
21 motornih koles in mopedov
V času nacionalne akcije, ki je pote-
kala od 28. marca do 8. aprila, je bilo 
zaseženih 21 enoslednih motornih vo-
zil, 888 voznikov enoslednih motornih 

vozil je bilo preizkušenih z alkotesti, 
pri čemer je bilo ugotovljenih 15 krši-
tev. 29 voznikom enoslednih motornih 
vozil je bil odrejen strokovni pregled 
za alkohol, trem pa strokovni pregled 
na prepovedane droge.

Nasveti in brezplačne delavnice  
za motoriste
Ker sposobnost obvladovanja motorja 
v nekaj mesecih nekoliko upade, si je 
ob začetku sezone priporočljivo osve-
žiti spomin s treningom vožnje. V teh 
dneh se na poligonih po vsej Sloveni-
ji že odvijajo brezplačne preventivne 
delavnice in predavanja, kjer lahko 
motoristi praktično preizkusite svoje 
vozniške veščine in sposobnosti ter 
ogrejete jeklene konjičke ob začetku 
sezone. Več informacij o terminih naj-
dete na www.avp-rs.si.

Vir: MOTORIZEM JE STRAST, NEZNANJE JE PAST / Zlata pravila vožnje motocikla, Javna agencija RS za varnost prometa, Ljubljana, maj 2017.



Recite jim hvala!
Čas je, da jim rečemo hvala! Predano, zanesljivo, pravočasno in s
srcem prevažajo vse kar potrebujemo potrošimo v vsakdanjem
življenju.

3. Drugi svetovni dan poklicnih voznikov

11. Maj, 2018

Pripnite rumeni trak na levo ogledalo svojega avtomobila,
tovornjaka, avtobusa ali levo stran krmila motorja oziroma kolesa.

Na ta način boste izrazili zahvalo in hvaležnost vsem tistim, ki so vsak
dan na cesti zato, da vas oskrbijo z vsem kar potrebujete, vas
prepeljejo kamor želite in skrbijo, da ste kot pešci varni v prometu.

Na ta dan pokažite poklicnim voznikom svojo hvaležnost s preprostim 
stiskom roke, prijazno besedo al skromno pozornostjo.

Najlepša hvala za vašo podporo!

UICR | Liebhartsgasse 53  |  1160 Vienna  |  Austria
Phone +43 664 2023470
www.uicr.org | info@uicr.org

Kommunikationspartner:
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KAJ LAHKO STORIMO, 
DA SO STROŠKI UVELJAVLJANJA 

ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV NIŽJI?
Ljudski rek »pameten mlinar nikoli ne pije vode nad kolesom« nam ponuja izhodišče za razmišljanje o gospodarnosti na-
šega vedenja. Zavedamo se, da je poslovno okolje zahtevno prizorišče, na katerem nespretni propadajo, spretni rastejo in 
uspevajo, tisti vmes pa še iščejo možnosti za preživetje.

Aleš Kocjančič

Zavarovanja niso poceni, zato je po-
polnoma normalno, da ob škodnem 
dogodku storimo vse, da nam zavaro-
valnica res povrne nastalo škodo. Že 
zbiranje dokumentacije in dokazov ter 
čas, ki ga potrebujemo za rešitev nasta-
le škode, je napor, ki nam ne prinaša 
zadovoljstva. 
Zavarovanja, s katerimi poskrbimo za 
zavarovanje vozil, avtomobilske in 
prevozniške odgovornosti, so tista, za 
katera bi si ob škodnem dogodku mo-
rali vzeti nekaj več časa za razmislek 
o smotrnosti uveljavljanja zahtevka na 
zavarovalnici. Omenjena zavarovanja 
so namreč tista, ki nam ob uveljavlja-
nju odškodninskih zahtevkov slabijo 
bonitete na zavarovalnih pogodbah in 
s tem povzročajo dodatne stroške pri 
sklepanju zavarovanj v prihodnosti. 
Zavarovalnice so medsebojno uskla-
dile sistem bonitet, ki zavarovancem 
omogoča prehajanje na druge zava-
rovalnice ter prenos bonitet. Bonitete 
se prenašajo tudi med vozili posame-
znega zavarovanca, prenašajo pa se 

tudi malusi (nižanje bonusov), ki jih 
povzročajo uveljavljanja odškodnin-
skih zahtevkov na zavarovalnicah.
Prihodnost našega podjetja je odvisna 
od višine stroškov zavarovalnih po-
godb, zato je prav, da že danes, ob na-
stanku škodnega dogodka, premislimo 
o rentabilnosti uveljavljanja škodnih 
zahtevkov, da ne bi bilo kasneje pre-
pozno.

Poglejmo si naslednji primer.
Naše tovorno vozilo je bilo udeleženo 
v prometni nesreči, za katero je odgo-
voren naš voznik. Škode, ki so nastale 
zaradi navedene nesreče, so:
•	1.110	EUR	na	poškodovanem	blagu,
•	3.531	EUR	na	vozilu	oškodovanca,
•	4.578	EUR	na	našem	tovornem	vozi-

lu in
•	1.315	 EUR	 na	 našem	 priključnem	

vozilu.
Skupna škoda v znesku 10.534 EUR je 
precejšnja, zato ni nič presenetljivega, 
da nam je popolnoma samoumevno, 
da se lotimo zbiranja dokumentacije 

in pisanja odškodninskih zahtevkov 
za zavarovalnico. Na koncu smo za-
dovoljni, da nam je zavarovalnica po-
ravnala 9.384,51 EUR škode, in gremo 
naprej.

Prav je, da si pogledamo tudi podatke, 
ki se nanašajo na sklenitev zavaroval-
nih pogodb za tovorno in priključno 
vozilo iz našega primera:
•	premija	 brez	 DPZP-ja	 za	 zavarova-

nje prevozniške odgovornosti znaša 
650 EUR; 10 % temeljna odbitna 
franšiza; vozilo je v 17. premijskem 
razredu,

•	premija	 brez	 DPZP-ja	 za	 zavarova-
nje avtomobilske odgovornosti znaša 
2.369,34 EUR; vozilo je v 16. pre-
mijskem razredu,

•	premija	 brez	 DPZP-ja	 za	 zavarova-
nje avtomobilskega kaska za tovor-
no vozilo znaša 2.120 EUR; nova 
nabavna vrednost tovornega vozila 
brez DDV-ja znaša 77.049 EUR; od-
bitna franšiza je 1 %; vozilo je v 12. 
premijskem razredu in
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•	premija	 brez	 DPZP-ja	 za	 zavarovanje	 avtomobilskega	
kaska za priključno vozilo znaša 325 EUR; nova nabav-
na vrednost tovornega vozila brez DDV-ja znaša 27.000 
EUR; odbitna franšiza je 1%; vozilo je v 7. premijskem 
razredu.

Kakšni so torej stroški uveljavljanja posameznih odškodnin-
skih zahtevkov in kaj vsebujejo?
To so stroški izgube bonusa, pri kasko zavarovanjih pa so 
lahko dodatno tudi stroški odbitnih franšiz.
Nadaljujmo s svojim primerom in poglejmo si stroške uve-
ljavljanja zavarovalnih pogodb. Predpostavimo 11,27 % 
efektivno obrestno mero in enako diskontno stopnjo za na-
men izračuna neto sedanje vrednosti izgube bonusa. Neto 
sedanja vrednost predstavlja seštevek diskontirane vrednosti 
stroškov izgube bonusa na današnji dan. Stroški uveljavlja-
nja zavarovalnih pogodb so:
•	prevozniška	odgovornost	(1.449,05	EUR)*	:	
•	temeljna	odbitna	franšiza	v	znesku	111,00	EUR	in
•	neto	sedanja	vrednost	izgube	bonusa	v	naslednjih	18-tih	

letih v znesku 1.338,05 EUR
•	avtomobilska	odgovornost	(4.330,73	EUR):
•	neto	sedanja	vrednost	izgube	bonusa	v	naslednjih	15-tih	

letih v znesku 4.330,73 EUR
•	avtomobilski	kasko	za	tovorno	vozilo	(3.530,06	EUR):
•	temeljna	odbitna	franšiza	v	znesku	770,49	EUR	in
•	neto	sedanja	vrednost	izgube	bonusa	v	naslednjih	13-tih	

letih v znesku 2.238,57 EUR ter
•	avtomobilski	kasko	za	priključno	vozilo	(604,64	EUR):
•	temeljna	odbitna	franšiza	v	znesku	270,00	EUR	in
•	neto	sedanja	vrednost	izgube	bonusa	v	naslednjih	6-tih	

letih v znesku 292,72 EUR.
Opomba: izračun stroškov uveljavljanja zahtevka za prevo-
zniško odgovornost temelji na pogojih za zavarovanje pre-
vozniške odgovornosti Zavarovalnice Triglav d. d. z oznako 
PG – ocp/13-7.
Skupni stroški uveljavljanja odškodninskih zahtevkov z 
odbitnimi franšizami znašajo torej 9.915,06 EUR. Malusi 
nam poberejo kar za 8.200,07 EUR neto sedanje vrednosti, 
kar nam ob upoštevanju izplačila zavarovalnice v znesku 
9.384,51 EUR prinese skupni rezultat zaradi uveljavljanja 
zahtevkov v znesku »skromnih« 1.184,44 EUR.
Kaj lahko torej storimo, da so stroški uveljavljanja odško-
dninskih zahtevkov nižji?
Vprašamo se, ali nas uveljavljanje posameznega odškodnin-
skega zahtevka (malus) stane več od škode, ki 
nam jo povrne zavarovalnica ter škodo porav-
namo sami ali s pomočjo ugodnega bančnega 
kredita.
Primerjajmo torej še grafično izplačila zavaro-
valnice ter na drugi strani izgube bonusov, da si 
lažje vsebinsko predstavljamo rentabilnost uve-
ljavljanja posameznega predstavljenega zahtev-
ka na zavarovalnici.
Stroški uveljavljanja zahtevkov iz naslova pre-
vozniške odgovornosti in avtomobilske odgo-
vornosti iz našega primera presegajo nastali 
škodi, zato je smotrno z lastnim plačilom ome-
njenih škod prihraniti 1.138,77 EUR, kot je pri-
kazano v tabeli rentabilnosti uveljavljanja zah-
tevkov za zavarovanca v nadaljevanju.

Naj nas torej vsak novi škodni dogodek le vrne v 
čas pametnih mlinarjev in nam pomaga brzdati 
stroške v prihodnosti. Vir: lasten izračun
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ObČNI ZbOR ZŠAM KAMNIK 2018
Člani kamniškega Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik smo se dne 3. marca 2018 zbrali na rednem občnem zbo-
ru, na katerem nas je pozdravil tudi župan naše občine, g. Marjan Šarec.

Franc Pivk

Predsednik Združenja šoferjev in av-
tomehanikov Kamnik Franc Pivk je s 
pozdravnimi besedami napovedal za-
četek občnega zbora in podal informa-
cije o delu združenja v letu 2017:
»V preteklem letu smo obeležili 60 let 
obstoja in delovanja Združenja, kar 
je bilo prepoznano ne le s strani na-
ših članov, temveč tudi s strani župana 

Občine, g. Marjana Šarca, od katerega 
smo prejeli Zahvalo.
Poleg tega smo v mesecu oktobru s 
strani Javne agencije Republike Slove-
nije za varnost prometa prejeli Svečano 
listino kot najvišje priznanje za dolgo-
letno, prizadevno in uspešno delo na 
področju prometne varnosti. Omenjeni 
priznanji sta tako potrditev, da je naše 

poslanstvo in delo, ki ga opravlja naše 
Združenje, družbeno koristno tako v 
lokalni skupnosti kakor tudi širše, kar 
je dodatna spodbuda za vztrajanje in 
poglabljanje tega poslanstva. 60 let 
obstoja smo člani Združenja v lanskem 
oktobru počastili s piknikom, katerega 
se je udeležila več kot polovica vseh 
članov s svojimi boljšimi polovicami.
Za vse planske programske aktivnosti 
dela, ki so jih naši člani opravili v letu 
2017, je porabljeno 245 ur prostovolj-
nega dela in pri tem prevoženo 640 
kilometrov.
Ob zaključku pa seveda velja izreči 
veliko zahvalo tudi našim donatorjem 
in sicer: g. Mateju Lavriču s.p. Pod-
gorje; lastniku Eko Resorta g. Matjažu 
Zormanu in lastniku Pizzerie Taberna 
g. Urošu Jerebu iz Šmarce.«
V nadaljevanju pa je izvoljeno delovno 
predsedstvo predstavilo še ostala poro-
čila. 
Župan Marjan Šarec se je članom 
Združenja zahvalil za vse aktivnosti, 
ki so usmerjene v večjo varnost v ce-
stnem prometu, ter preventivne in iz-
obraževalne aktivnosti in izrazil željo, 
da bi tudi v prihodnje lepo sodelova-
li. Podeljeno pa je bilo 11 jubilejnih 
značk, katere je župan osebno izročil 
vsakem prejemniku posebej.
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ZŠAM KAMNIK V AKCIJI 
»PEŠEC, bODI VIDEN, bODI PREVIDEN«

Javna agencija RS za varnost prometa tudi ob letošnji nacionalni akciji Pešec s sloganom Bodi viden, bodi previden opo-
zarja na veliko ranljivost pešcev v prometu, predvsem otrok in starejših.

Franc Pivk

Kot vsako leto smo člani Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu 
občine Kamnik, mestni redarji ter člani 
Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Kamnik na področju naše lokalne skup-
nosti tudi letos izvedli akcijo »Pešec, 
bodi viden, bodi previden« ter tako pri-
spevali svoj delež k varnosti pešcev v 
prometu.  
Na različnih lokacijah smo v opoldan-
skih in večernih urah opazovali pešce, 
še posebej starejše in otroke. Ugotavlja-
mo, da je delež pešcev, ki uporabljajo 
katerikoli odsevni predmet kot element 
za večjo varnost pešcev, izredno nizek. 

V času akcije smo naključnim pešcem, 
ki so prečkali prehode za pešce, 
predstavili namen preventivne akcije ter 
razdelili odsevna telesa, ki jih je zago-
tovila Agencija RS za varnost prometa.
Pri otrocih kot najmlajših udeležencih v 
prometu pa opažamo, da večino le-teh 
do šole in nazaj domov starši pripelje-
jo z avtomobili ali drugimi prevoznimi 
sredstvi. Pešačenje ni pomembno le z 
okoljskega in zdravstvenega vidika, 
temveč tudi z vidika vzgoje v prome-
tu. Otroci pešci, ki so vsakodnevno 
izpostavljeni prometnim situacijam, si 
tako nabirajo pomembne izkušnje v 

prometu, poleg tega bodo kasneje kot 
vozniki do pešcev bolj strpni.
Posebna kategorija pešcev, katerim mo-
rajo vozniki še posebej posvetiti pozor-
nost, so starejše osebe, ki imajo slabše 
gibalne sposobnosti in pogosto tudi 
slabšo opaznost, saj so pogosteje ob-
lečeni v temnejša oblačila in tako bolj 
izpostavljeni nevarnosti v prometu.
Kakor Javna agencija RS za varnost pro-
meta tako tudi naše združenje za večjo 
vidnost in varnost pešcev sugerira upo-
rabo odsevnih teles in svetlejših oblačil 
ter uporabo prometnih površin, ki so 
namenjene hoji.

KOLESARSKI 
POPOLDAN 
NA OSNOVNI 
ŠOLI 
PRESTRANEK
V četrtek, 15. 3. 2018, smo na Osnov-
ni šoli Prestranek s pomočjo učitelja 
in dveh članov ZŠAM Postojna pregle-
dovali kolesa in učencem, ki so imeli 
brezhibno opremljeno kolo, podelili 
nalepko. Opazili pa smo, da je še veli-
ko koles neustrezno opremljenih.
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ObČNI ZbOR ZŠAM ZREČE
Združeni šoferji in avtomehaniki Zreče smo se v soboto, 2. 3. 2018, zbrali na občnem zboru v prostorih hotela Dobrava 
v Zrečah. Po uvodnem kulturnem programu je predsednik združenja g. Stane Pirnat pozdravil goste in ostale povabljene. 
Po prebranih poročilih za leto 2017 je razvidno, da je združenje delovalo v skladu s programom, ki smo si ga zadali v 
preteklem letu.

M. Vajt

V nadaljevanju smo podelili stažne 
značke in posebne zahvale. Stažne 
značke so dobili naslednji člani: 
•	za	10	let:	Sintija	Fijavž,	Milan	Očko	

in Adi Verčnik;
•	za	20	 let:	Martin	 Špile,	Alojz	 Špile,	

Dragica Cvelfer, Ivan Draksler, Milan 
Fijavž in Vili Fijavž;

•	za	35	let	Štefan	Fijavž	in	
•	za	40	let	Gabriel	Hlastec.
Posebej smo se zahvalili Mateji Stiplov-
šek, Slavku Potočniku, Jožetu Hrenu, 
Milanu Očku in  Marjanu Vezenšku, 
Borutu Fijavžu in Miru Puklu. Zahvalili 

SREČANJE ŠOFERSKIH MAČK
V soboto, 17. marca 2018, so se na 
deževen, skoraj spomladanski dan na 
Trojanah srečale poklicne voznice to-
vornjakov in avtobusov iz vse Sloveni-
je. 9. tradicionalno srečanje šoferk je 
organiziral klub voznic težkih tovor-
njakov – Šoferske mačke. Srečanje se 
je pričelo ob 16.00 uri z obdarovanjem 
deklet, za katere so darila prispevala 
slovenska in tuja podjetja. V gostišču 
Trojane je za šoferke in njihovo ugodje 
poskrbelo profesionalno osebje. Prišlo 
je 15 šoferk in dva gosta, gospod Dar-
ko Štorman, ki je pripeljal veliko Volvo 
mrcino, s katero so se punce kasneje 
fotografirale, in gospod Aleš Kocjančič, 
direktor podjetja Tercius. Slednji jim je 

pripravil kratko predstavitev projekta, 
v katerem sodeluje z zavarovalnico 
Triglav. Po predstavitvi so postregli od-
lično pripravljeno večerjo z domačo 
hrano in lokalno pijačo. Obiskal jih 
je tudi čarodej Sebastian ter oriental-
ska plesalka Tjaša. Pred koncem pa so 
si punce priredile še donatorski kviz. 
Glavno nagrado, Iveco jakno, je dobila 
Katarina Borovšak, voznica avtobusa. 
Drugo nagrado, celoletno članarino za 
klub šoferskih mačk, pa si je prislužila 
Klavdija Zupanič, voznica tovornjaka. 
V klub se je na novo včlanilo nekaj 
šoferk in ob polnoči so se z nasmehom 
na obrazu po zasneženi cesti odpravile 
domov.

smo se tudi vsem ostalim  sponzorjem 
pri realizaciji našega programa, pred-
vsem pa pri organizaciji tradicionalne-

ga srečanja na Rogli, ki za nas pred-
stavlja velik finančni zalogaj. Vsem pa 
želimo varno in srečno vožnjo.
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VOLILNI ZbOR ČLANOV ZŠAM RADEČE 2018
Ob dobri udeležbi članov ZŠAM Radeče, župana Občine Radeče g. Tomaža Režuna, poslanca v Državnem zboru RS  
g. Matjaža Hana, pomočnika komandirja PP Laško g. Janeza Kejžarja, predstavnika Policije in predsednika AMD Radeče 
g. Danijela Hitra, predsednika SPV Občine Radeče g. Rada Ribiča, predstavnika Osnovne šole Marjana Nemca Radeče  
g. Jožeta Hršlja, generalnega sekretarja Zveze ZŠAM Slovenije g. Fadila Mušinoviča, gostov združenj Celjske regije in 
gostov ZŠAM, s katerimi dobro sodelujemo, Brežice in Krško je v soboto 03. 03. 2018 potekal v Gostišču Strnad na Hote-
mežu zbor članov ZŠAM Radeče. Za uvod so učenci Glasbene šole Radeče zaigrali in ob spremljavi harmonike zapeli nekaj 
prijetnih melodij. Predsednik združenja Franc Zorec je vse prisotne lepo pozdravil, se zahvalil za udeležbo in nadaljeval s 
poročilom aktivnosti ZŠAM Rdeče v preteklem letu.

Delo in prisotnost ZŠAM Radeče sta 
bila vidna v Zvezi ZŠAM Slovenije, 
Celjski regiji in Občini Radeče. Največ 
pozornosti in dela smo vložili v varnost 
v cestnem prometu. Prepričani smo, da 
smo bili s svojo prometno kulturo in iz-
kušnjami, ki smo si jih z leti pridobili 
v prometu, uspešni. Sodelovali smo v 
akcijah: varnostni pas, mobitel, hitrost, 
kolesarji, pešci in alkohol (delili zložen-
ke). S SPV Občine Radeče in Prometno 
policijsko postajo Celje smo organizi-
rali prikaz varne vožnje z motorjem in 
pomoči ponesrečenim motoristom pred 
motoristično sezono. Z Osnovno šolo 
Marjana Nemca Radeče je bilo sodelo-
vanje odlično, kajti želja vodstva šole je 
bila, da smo člani ZŠAM Radeče priso-
tni na vseh akcijah šole, ki so povezane 
z varnostjo v prometu. Za varovanje ot-
rok v akciji »Prvi šolski dnevi« smo se v 
ZŠAM Radeče temeljito pripravili, v so-
delovanju s PP Laško, SPV Občine Ra-
deče in AMD Radeče. Potrebna je bila 
postavitev opozorilne table, plakatov 
in označb, ki so v bližini šol opozarjali 
voznike na prisotnost otrok v prometu, 
delo smo opravili člani ZŠAM Radeče, 
prav tako smo varovali šolske otroke v 
bližini šole in sicer: dva delovna dneva 
po novoletnih praznikih, zimskih počit-
nicah in prvomajskih praznikih, pet de-
lovnih dni ob pričetku šolskega leta in 
dva delovna dneva po jesenskih počit-
nicah. Na povabilo Kluba starodobnih 

Franc Brane Zorec

vozil Magnet iz Trbovelj smo bili priso-
tni kot reditelji na dirki na Katarino. Na 
splavarjenju v Radečah smo sodelovali 
kot reditelji in pri postavljanju cestnih 
zapor ob času prireditve. Udeležili smo 
se srečanja in proslave ob šoferskem 
prazniku na Rogli. V okviru šolske pro-
metne službe smo otroke od prvega do 
petega razreda vodili po ulicah Radeč 
in jih učili pravilnega prečkanja ceste 
in hoje po pločnikih, kontrolirali upo-
rabo varnostnega pasu na avtobusu, ki 
vozi šolarje, kombijih in osebnih avto-
mobilih. V akciji »Bodi viden in previ-
den« smo v treh terminih na različnih 
lokacijah pešcem delili zloženke in 
odsevne trakove. Ob svetovnem dne-
vu spomina na žrtve prometnih nesreč 
smo člani ZŠAM Radeče pred spomeni-
kom na Trgu prižigali sveče, prav tako 
tudi mimoidoči. 
Postavljeno smo 
imeli stojnico, na 
kateri so bile sve-
če za prižiganje, 
zloženke in od-
sevni trakovi. 
Člani so soglasno 
potrdili, da ZŠAM 
Radeče še naprej 
vodi dosedanji 
predsednik Franc 
Zorec, v Uprav-
ni odbor so bili 
izvoljeni še nas-

lednji člani: Franci Titovšek za tajnika 
združenja, Andrej Jevševar, Tonček Ti-
tovšek, Janez Sonc, Nikolaj Zorec, Ivan 
Trček, Zvone Izlakar in Rudi Žlajpah. 
Nadzorni odbor: predsednik Rajko 
Majhenc, člana Franc Kumelj in Stane 
Zajec. Častno razsodišče: predsednik 
Franci Titovšek, člana Vran Janko in An-
ton Kajič. Komisija za šport: predsednik 
Andrej Jevševar, člana Gregor Vrban in 
Marko Germ. Komisija za odlikovanja: 
predsednik Franc Kumelj, člana Janez 
Sonc in Stane Zajec. Sprejeli smo še 
obširen plan dela za leto 2018, potrdili 
poročila predsednika, blagajnika, nad-
zornega odbora, verifikacijske komisije 
in sklepe občnega zbora. Podelili smo 
značke za staž, zaželeli drug drugemu 
srečno in varno vožnjo in nadaljevali v 
prijetnem druženju.
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NA PObUDO ZŠAM GORNJA RADGONA 
52 PREVENTIVNIH TEHNIČNIH PREGLEDOV VOZIL

Lani 11. septembra se je v Boračevi pri Radencih na lokaciji, kjer je pred leti delovala Marlesova Žaga, odprlo podjetje 
Regi-vo s poslovno enoto za tehnične preglede motornih vozil. Gre za enoto, kjer opravljajo tehnične preglede za vsa 
vozila – tudi za tovorna.

Franci Klemenčič

Na pobudo Združenja šoferjev in av-
tomehanikov Gornja Radgona, to de-
luje za območje občin Apače, Gornja 
Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščav-
nici in Križevci pri Ljutomeru so že 
pred leti v gornjeradgonski enoti Avto 
Krke pričeli z brezplačnimi preventiv-
nimi pregledi motornih vozil. Tovrstne 
preglede opravljajo ob koncu jeseni. 
Na te preglede je pripeljalo svoja vozi-
la do 150 avtomobilistov.

Dejavni radgonski »Šoferji«, 
kot na kratko tukajšnje zdru-
ženje poimenujejo, so takoj 
po odprtju poslovne enote 
Regi-vo pristopili k pripravam 
brezplačnih tehničnih pregle-
dov motornih vozil v Bora-
čevi. K akciji so še pritegnili 
Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine 
Radenci. V petek, 16., in v so-
boto, 17. marca, je poslovna 

enota Regi-vo v Boračevi opravila na 
pobudo radgonskega združenja Šofer-
jev in avtomehanikov ter Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu 
občine Radenci, med skupno 72 opra-
vljenimi tehničnimi pregledi kar 52 
brezplačnih preventivnih pregledov. 
Ob teh pregledih so bili opravljeni pre-
gledi podvozja vozil, krmilni in zavor-
ni sistemi, svetlobno signalne naprave, 
pnevmatike ter zavorna in hladilna 

tekočina. Posebno pozornost pa so še 
namenili pregledom blažilcev (amorti-
zerjev) v avtomobilih. Ob našem obi-
sku enote Regi-vo v Boračevi so nam 
povedali, da bodo tovrstne brezplačne 
preglede opravljali vsako leto v začet-
ku pomladi. Poudarili so, da s tem ni-
kakor ne želijo konkurirati enoti Avto 
Krke v Gornji Radgoni, kjer že vrsto let 
v jesenskem času opravljajo preventiv-
ne brezplačne tehnične preglede. 
Na tokratni brezplačni tehnični pre-
gled motornih vozil v Boračevi je na 
pregled pripeljal svoje vozilo tudi Jan-
ko Rihtarič, župan občine Radenci. Ob 
tem je župan povedal, da je lani od-
prta enota v Boračevi zares velika pri-
dobitev za vse lastnike motornih vozil, 
ne samo za območje občine Radenci, 
pač pa za širše območje Pomurja. Na 
preglede namreč prihajajo lastniki mo-
tornih vozil ne samo z območja občine 
Radenci, pač pa širšega okolja.

Pri pregledu opravljenih preventivnih 
akcij, pri katerih smo sodelovali, ugo-
tavljamo, da je sodelovanje z ostalimi 
društvi in skupinami dobro, vendar ga 
bo v prihodnosti treba okrepiti pred-

VOLILNI ObČNI ZbOR ZŠAM CELJE
Kot vsako leto smo se članice in člani ZŠAM Celje, tudi letos zbrali na letnem občnem zboru 2. 3. 2018. Pregledali smo 
opravljeno delo v preteklem letu, na katerega smo lahko ponosni, saj smo predvsem pri poslovnem delu, ki ga ZŠAM 
opravlja, to je Šola vožnje in Center varne vožnje na Ljubečni pri Celju, dosegli dobre rezultate, tako finančne, kot tudi v 
uspešnosti naših kandidatov za voznike.

Albin Ojsteršek

lutniku in mu izrekel tudi zahvalo za 
ves trud, ki ga je vložil v organizacijo 
in vodenje ZŠAM Celje. Za opravljeno 
delo je bil tudi odlikovan. Ostalim or-
ganom društva je bila prav tako pode-
ljena razrešnica ter izvoljen nov Izvršni 
odbor, ki se je že sestal na prvi seji in 
izvolil novega predsednika, podpred-
sednika in tajnika društva.
Za štiriletno mandatno obdobje je bil 
za predsednika izvoljen Albin Ojster-
šek, za podpredsednika Ivan Žaberl in 
za tajnika Roman Krajnc. Vsi izvoljeni 
predstavniki so dolgoletni izkušeni čla-
ni ZŠAM Celje, ki so že do sedaj op-
ravljali visoke funkcije v društvu. To pa 
je tudi garancija za uspešen razvoj in 
napredek ZŠAM Celje.
Srečno vožnjo.

vsem pri preventivnih akcijah, katere 
organizira AVP Republike Slovenije.
Ker je štiriletni mandat potekel vodstvu 
ZŠAM Celje, je občni zbor podelil raz-
rešnico staremu predsedniku Mirku Po-



19

V prvem delu obiska smo otroke 
opomnili na naloge in pravila, ki ve-
ljajo pred vožnjo v osebnih vozilih in 
pri prevozih z avtobusi, vse to so sami 
že izkusili. Seveda smo imeli v mislih 
privezanost v vozilu. V vrhniških vrtcih 
je prometna preventiva dobro sprejeta 
in ima velik poudarek v procesu izo-
braževanja. To se vidi pri razumevanju 
vsebin in na tem mestu izrekam pohva-
lo pedagoškemu kadru. V tokratni akci-
ji nam je pomagal tudi Pasavček, ki je 
s prav posebnim namenom in s svojo 
podobo obiskal že vse vrtce v Slove-
niji. Privezovanje in uporaba otroških 
sedežev je postala rutina, s katero po-
skrbimo za varnost in to ne le zaradi 
zakonske obveze. Tega se moramo 
zavedati vsi in »Naj nam vsem »KLI-
KNE«!
V letošnjem letu bo vrhniške vrtce za-
pustilo kar nekaj šestletnikov, ki bodo 
prvič zakorakali v prve razrede osnov-
ne šole. Ker postaja promet na Vrhni-
ki iz leta v leto gostejši, smo se člani 
ZŠAM Vrhnika odločili, da na to prip-

ZŠAM VRHNIKA, 
»PROMETNO AKTIVNI V VRTCU VRHNIKA«

Prvi pomladni sončni žarki in snega očiščene ceste so na plano zvabile tudi starše in najmlajše. Starši so iz kleti in garaž 
pripeljali zaprašena kolesa, jih očistili in se podali na prve kolesarske potepe. Vendar je na mestu, da se starši o vključeva-
nju kolesarjev v promet, o tem predhodno pogovorijo s svojim otrokom in naredijo varnostni načrt. Člani ZŠAM Vrhnika 
smo v ta namen 23. in 29. marca 2018 obiskali najmlajše v vrtcu Vrhnika v enotah Žabica in Barjanček.

Franjo Čretnik, Predsednik ZŠAM Vrhnika

ravimo otroke že v vrtcih. Vzgojiteljice 
v vrtcih so poskrbele za dobro znanje 
otrok s področja prometne vzgoje, mi 
pa smo znanje preizkusili na didak-
tičnem poligonu za otroke, kjer so 
najmlajši preigravali različne vloge 
udeležencev v prometu. Bili so kole-
sarji, pešci in vozniki vozil, imeli smo 
tudi vlakovno kompozicijo. Otroci so 
spoznali osnovne 
pojme prednosti 
na cesti in var-
nega vedenja v 
prometu. Tuji jim 
niso niti prometni 
znaki in njihov 
pomen. 
Prek igre so otroci 
spoznavali pro-
metne situacije, 
nadgradnja naše 
preventive pa je, 
da otroci s svoji-
mi starši utrjujejo 
prometno znanje 
in kulturo. Tudi 

z našo pomočjo bodo v svet prometa 
stopali varneje!
V procesu učenja prometne preventi-
ve v vrtcu smo sodelovali prostovoljci 
ZŠAM Vrhnika: Slavko Jereb, Karol Jur-
jevčič, Tone Tomšič, Nace Jerina, Du-
šan Rodošek in Franjo Čretnik.
Slogan »Aktivni za varnost v prometu« 
nas bo vodil še naprej!
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IZ NAŠIH ZDRUŽENJ

61. ObČNI ZbOR ZŠAM RUŠE
Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Ruše smo v soboto, 3. marca 2018, v hotelu Veter v Rušah izpeljali 61. občni zbor.

Nada Potrč

Po pozdravnem govoru predsednika 
Jožefa Potrča, še posebej je pozdravil 
vabljene goste, je sledilo imenovanje 
delovnega predsedstva: predsednik Mir-
ko Urleb ter dva člana Zvonko Ipavec in 
Nada Potrč, zapisnikar Marija Kocbek, 
overitelja zapisnika Anton Štampfer in 
Bernard Očko, komisija za prisotnost Ja-
sna Jarc, Franc Škerget in Herman Šerc. 
Predsedstvo je zavzelo svoje mesto. 
Predsednik Mirko Urleb je pozdravil pri-

sotne in jih seznanil z dnevnim redom 
volilnega občnega zbora, ki je bil potr-
jen. Podana so bila poročila: predsedni-
ka UO Jožefa Potrča, blagajnika Mirana 
Klemna, poveljnika uniformiranih čla-
nov Romana Repa, nadzornega odbora 
Mirka Urleba. Komisija za prisotnost je 
sporočila sklepčnost in občni zbor je 
nadaljeval z delom. Iz navedenih poro-
čil je bilo razvidno, da je združenje v 
letu 2017 vestno opravljalo svoje nalo-
ge, za katere so porabili 432 prostovolj-
nih ur ter prevozili 3.161 kilometrov. 
Pohvala je tudi sledila blagajniku Mira-
nu Klemnu za zelo dobro opravljeno fi-
nančno poslovanje. Ker ni bilo razprave 
po poročilih, so bila soglasno potrjena. 
Prav tako sta bila potrjena plan dela in 
finančni plan za leto 2018. 
V dnevnem redu sta bili tudi točki: 
razrešnica vseh organov ZŠAM Ruše 
in volitve. Sledila je razrešnica članov 
organov upravljanja in potrditev novih. 
Po večkratnih mandatih predsednika 
združenja je občni zbor izvolil novega 
predsednika, dolgoletnega člana, Mirka 
Urleba. Jožef Potrč je združenje vodil 
polnih 30 let. 

ZbOR ČLANOV IN ČLANIC ZŠAM POSTOJNA
Konec februarja smo se v Gozdarskem centru v Postojni zbrali člani in članice ZŠAM Postojna na svojem re-

dnem – letnem občnem zboru. Kljub neprijaznemu vremenu se nas je zbralo kar veliko. Dovolj, da smo občni 
zbor lahko izpeljali, kot nam veleva statut društva. Pridružili so se nam tudi predstavniki sosednjih društev, s katerimi 

tvorimo Notranjsko-primorsko regijo, prijateljsko društvo iz Slovenskih Konjic ter podžupan g. Andrej Berginc.

Predsednik g. Stojan Žele je prisotnim 
prebral, kaj vse smo počeli med letom. 
Poročilo je bilo kar dolgo in pestro, 
kar daje vedeti, da smo aktivni in de-
lovni. V tem letu smo bili še toliko bolj 
pridni, če upoštevamo, da je bilo kar 
nekaj nepredvidenih in neplaniranih 
akcij. Predvsem je treba izpostaviti po-
daljšano varovanje otrok v prvih šolskih 
dneh. Skupaj z AVP Slovenije smo na-
mreč člani naših združenj, kot po mno-

gih slovenskih krajih, varovali 
otroke še dodatnih 10 dni. Pri 
našem delu se je pokazalo tudi 
to, da smo postali nepogrešljivi 
pri varovanju raznih prireditev.
Najbolj pozorno pa naši člani 
in članice prisluhnejo finanč-
nemu poročilu. Seveda, vsa-
kogar zanima, kam je šel kak 
evro in od kod ga pravzaprav 

dobimo. Prav glede financ se moramo 
zahvaliti ključnim ljudem, ki vsako leto 
poskrbijo, da so akcije izpeljane, pred-
vsem pa našemu predsedniku, ki varno 
bdi nad denarjem in si iz dneva v dan 
prizadeva, da v našo blagajno pride 
»kak cekin«.
Plani za naprej ne prinašajo kake velike 
spremembe. Še vedno bomo opravljali 
svoje poslanstvo, ki zajema predvsem 
sodelovanje z občinskim SPV in Polici-

jo, ter izvajali že dolgoletne akcije na 
področju varnosti v prometu. Če nam 
bo uspelo, bomo nabavili tudi dve uni-
formi, ki nam jih primanjkuje.
Poročila smo soglasno sprejeli, kar po-
meni, da je za leto 2017 »bilanca dela« 
pravilna in zaključena.
Po uradnem delu je kot vedno sledilo 
družabno srečanje, ki ga večina priso-
tnih najbolj željno pričakuje. V takem 
obsegu se srečamo dvakrat letno, pa 
vendar je srečanje vsakič znova zani-
mivo. Polno debat o preteklem delu in 
tegobah, ki pestijo šoferje in njihovo 
delo. Najbolj pa je opaziti kritike na 
temo nespoštovanja dela na tem poklic-
nem področju. Kaj lahko kot organiza-
cija storimo, da temu ne bi bilo tako?
V prijetnem vzdušju smo zaključili pre-
teklo leto. Naj bo tako, polno optimiz-
ma in dobre volje tudi v bodoče.

Predstavniki Štajerske regije ZŠAM CER-
TUS s sekcijami Maribor, ZŠAM Poljča-
ne, ZŠAM Ptuj, ZŠAM Gornja Radgona 
in predstavnik Koroške regije ZŠAM 
Podvelka ter predstavnik Policijske po-
staje Ruše so izrekli čestitke uniformi-
ranim članom za opravljena dela in so 
vsem zaželeli srečno in varno vožnjo. 
Ravnatelj osnovne šole Janka Glazerja 
Ruše gospod Ladislav Pepelnik je izra-
zil zahvalo za vestno opravljeno delo 
v času prvih šolskih dni in še nato po 
vsakih počitnicah. Združenju je predal 
»ZAHVALO za zagotavljanje varnosti 
otrok in nesebično pomoč in podporo«. 
Za prejeto priznanje se ravnatelju iskre-
no zahvaljujemo. To nam da vedeti, da 
se naše delo ne daje v nič. 
Podeljena so bila tudi pisna priznanja 
za 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45 in 55 let 
članstva v združenju. Čestitke vsem pre-
jemnikom priznanj za dolgoletni staž.
Ob zaključku uradnega dela so se nam 
pridružile žene in sopotnice naših čla-
nov. Ob jedači in pijači ter glasbi, izzve-
nela je tudi Avsenikova »Šoferska«, smo 
poklepetali o vsakdanjih dobrih ali sla-
bih stvareh.
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bILO JE NEKOČ …

KAKO SMO ZAČELI V TRŽIČU
Združevanje voznikov v klube in društva ima že dolgo tradicijo. V Sloveniji zasledimo pravi avtomobilistični klub, ki je 
združeval lastnike avtomobilov že leta 1909.

Nuša Hafner

Hiter razvoj avtomobilske industrije 
po prvi svetovni vojni je prinesel ve-
like spremembe, ne samo v prevozih 
blaga in ljudi, temveč je oblikoval 
tudi nova poklica: šofer in avtome-
hanik. Reševanje skupnih problemov, 
od izobraževanja do socialne varnos-
ti, je narekovalo tudi ustanovitev sta-
novskih druženj in tako so šoferji v 
Sloveniji že leta 1922 ustanovili Zve-
zo šoferjev Slovenije. Cilji delovanja 
te zveze so bili: izboljšanje delovnih 
pogojev, skrb za strokovno izobrazbo 
in zaščito pravic ter materialna po-
moč članom in njihovim družinam.
Zveza šoferjev Slovenije se je v skladu 
s spremembami v državni ureditvi pre-
imenovala v Zvezo šoferjev Dravske 
banovine in ustanovila podružnice 
po različnih mestih. Na ustanovnem 
občnem zboru, 23. marca 1936, so 
tržiški šoferji ustanovili podružnico 
z uradnim imenom Zveza šoferjev 
Dravske banovine – podružnica Tr-
žič. Zanimivo je, da so sklenili, da se 

bodo srečevali vsak prvi ponedeljek v 
mesecu v čim večjem številu. Žal ni 
arhiva o dejavnosti podružnice, od 
ustanovnih članov pa so znani Jože 
Goričan, Stanko Stepančič in Konrad 
Šarabon.
Po drugi svetovni vojni so šoferji za-
čeli obnavljati stanovska združenja. 
V Tržiču je bil prvi občni zbor 10. 
marca 1951 in šoferji Mirko Aljan-
čič, Franc Avguštin, Franc Cerkovnik, 
Anton Doring, Rudi Dresterl, Franc 
Eržen, Josip Goričan, Ivan Hafner, 
Krsto Haller, Mirko Hrast, Ivan Medič, 
Franci Oman, Ludvik Oraža, Mirko 
Pogorelc, Stanko Stepančič, Konrad 
Šarabon ter Maks Švajger so izvolili 
za predsednika Antona Doringa, za 
tajnika pa Franca Omana.
Združenje šoferjev in avtomehanikov 
Tržič je nadaljevalo pot, ki jo je leta 
1936 začela Zveza šoferjev Dravske 
banovine – podružnica Tržič. Tudi ci-
lji so ostali isti, čeprav se je v teh 50 
letih marsikaj spremenilo.

Ustanovitelj Zveze šoferjev Dravske 
banovine – podružnice Tržič, Jože Goričan.

Izletniški avtobus Jožeta Goričana v benetkah leta 1936.



SPOŠTOVANI REŠEVALCI KRIŽANKE!
Pravilno rešeno geslo je povezano z aktivnostmi članov Zveze ZŠAM kot prostovoljcev. Pravilno rešitev križanke z geslom 
pošljite do 30. 5. 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. Josip Krajačič, Pod Vinogradi 1, 8351 Straža

2. Miran Vajt, Cesta na Roglo 11 A, 3214 Zreče 

3. Janez Presekar, Petrovčeva 7, 1230 Domžale 
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KRIŽANKA



V SLOVO

LOPATIČ JOŽE
Član ZŠAM brežice
Rojen: 07. 10. 1926
Umrl: 28. 02. 2018

PAVLOVIČ MARTIN
Član ZŠAM brežice
Rojen: 15. 09. 1937
Umrl: 07. 03. 2018

KOGAL FRANC
Član ZŠAM Podvelka
Rojen: 07. 01. 1938
Umrl: 09. 03. 2018

ZAJŠEK MIRKO 
Član ZŠAM Ptuj

Rojen: 24. 09. 1949
Umrl: 02. 03. 2018

bAbIČ FRANC
Član ZŠAM Radeče
Rojen: 26. 10. 1934
Umrl: 15. 03. 2018

FRANC VOZEL
Član ZŠAM Ivančna Gorica

Rojen: 16. 9. 1930
Umrl: 28. 03. 2018

GREGORČIČ STANISLAV
Član ZŠAM Novo mesto

Rojen: 06. 03. 1931
Umrl: 18. 03. 2018

 ★ RAZSTAVA VOZIL IN OPREME ★ SREČANJE PREVOZNIKOV ★ 
STROKOVNI POSVETI ★ ZABAVA ★ MEGA PRIREDITEV
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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:  ____________________________________

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 v višini 20,12 evra, bom poravnal po prejetem računu.
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