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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!



V tej številki začenjamo z malo drugač-
nim uvodom. Zakaj? Pred vami je nova 
številka Prometno-varnostnega vestnika 
(PVV), v kateri vam poskušamo čim bolj 
približati problematiko v cestnem prome-
tu in aktivnosti v naših združenjih.
Vsak od nas se je verjetno velikokrat vpra-
šal, kako naprej. Če ste v bližini železni-
ce, verjetno z vlakom, če morate prepluti 
vodo, pa s čolnom ali letalom. Vedno se 
najde rešitev, če le mislimo potovati proti 
cilju. Tako je tudi v naših združenjih in 
Zvezi. Neutrudno se borimo in ves čas se 
nam pojavljajo isti problemi. Ali smo pri 

tem ali onem združenju, vedno je problem pridobivanje članov in finan-
ce. Res je to problem, ki ga vsi zaznavamo, vendar na tem ne smemo 
obstati, temveč moramo ves čas razmišljati in iskati nove poti.
Sprejemamo dejstvo, da so naši člani visoke starosti. In z veseljem lahko 
rečemo, da smo nanje ponosni. Društva, ki bi se promovirala in delovala 
na področju varnosti v prometu, rastejo iz dneva v dan. Ko pa je treba 
postrojiti četo prostovoljcev za delo na terenu, so tu samo naši člani. 
Zato jih bomo vedno podpirali in se na vse načine trudili zagotoviti jim 
čim boljše pogoje. Tudi delovanje Zveze je usmerjeno v to, da se ohranja 
tradicija in krepijo naše aktivnosti na področju varnosti v prometu.
V številki PVV, ki je pred vami, boste prebrali dosti zanimivih člankov. Kot 
stalni rubriki uvajamo prispevka Javne agencije za varnost prometa RS in 
Policije. Prav tako se bomo poskušali dotakniti in razpravljati o temah, ki 
so neposredno vezane na delo naših združenj in Zveze. Nikakor pa ne 
bomo pozabili na pisanja in dogodke iz naših združenj. 
V naslednjih številkah pričakujemo prva umetniška likovna in literarna 
ustvarjanja naših najmlajših. Še in še se pripravlja, vse v upanju, da čim 
bolj povežemo svoje člane in jih seznanjamo z aktualnostmi. In nikakor 
si ne bomo dovolili, da ne bi stali pokončno in s ponosom sledili svojemu 
poslanstvu »Aktivni za varnost v prometu!«.
PVV je stanovski časopis, zato vas vse, ki ste vešči pisanja, pozivam, da 
s svojimi prispevki obogatite naše vsebine. Zelo dobrodošli so prispev-
ki iz preteklih časov, ki jih bomo poskušali objavljati v rubriki »Nekoč 
in danes«. Vsaka fotografija, vsak pozitiven spomin, vsak trenutek naše 
družbene odgovornosti nam bo v pomoč, da ob vsakem trenutku lahko 
vstanemo in razumno razmišljamo o novih idejah. 
V zaključku podajam misel Božidarja Eržena: »Da se dobra ideja reali-
zira, je potrebno mnogo truda, vztrajnosti, poguma in včasih tudi prepi-
ra.« Tega se naša organizacija dobro zaveda, zato pluje proti 100-letnici 
svojega obstoja.

Želim vam prijetno branje!
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NAŠA ZVEZA

11. SEJA UPRAVNEGA ODBORA 
ZVEZE ZDRUŽENJ ŠOFERJEV 

IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE
22. februarja 2018 je bila v prostorih ZZŠAM (Zveza) 11. redna seja upravnega odbora ZZŠAMS (UO). Na seji sta bila 
prisotna tudi predsednik Zveze Aleš Kocjančič in generalni sekretar mag. Fadil Mušinovič. Slednja sta tudi pozdravila pri-
sotne in nato se je seja nadaljevala v skladu s potrjenim dnevnim redom. Na seji je bil prisoten tudi predsednik nadzornega 
odbora Jože Smrdel.

Miklavž Bole

Po pregledu realizacije sklepov pred-
hodne seje UO in Sveta članic ter 
potrditvi obeh zapisnikov je bil UO 
seznanjen z operativno problematiko 
delovanja Zveze in finančnim poroči-
lom za leto 2017. Finančno poročilo za 
leto 2017 izkazuje pozitivno stanje in 
je bilo v predloženi obliki predlagano v 
potrditev na 8. Skupščini Zveze. 
Prav tako je bil pomemben del časa 
seje namenjen obravnavi plana dela 
Zveze za leto 2018, saj naj bi bil le-ta 
osnova za pripravo planov aktivnosti 
posameznih Združenj. Plan so člani 
UO potrdili in ga predlagali v sprejem 
Skupščini Zveze. Plan se tudi dopolni 
z datumi posameznih aktivnosti. Prav 
tako je bil sprejet sklep, da se v bodoče 
pripravi plan za prihodnje leto že ob 
koncu tekočega leta.  
Pri odločanju o noveliranem Pravilniku 
o razvitju, čuvanju in nošenju prapo-
ra Zveze ZŠAM Slovenije in praporov 
ZŠAM, Pravilniku o uniformah, činih in 
oznakah članov ZŠAM Slovenije in Po-

slovniku uniformiranih članov ZZŠAM 
Slovenije je bilo odločeno, da se to od-
loži za obdobje 6 mesecev. V tem ob-
dobju se pripravijo tudi čistopisi le-teh.
Sprejet je bil tudi sklep o izvedbi 52. 
redne skupščine Zveze, ki bo 17. mar-
ca 2018 ob 9:00 uri na sedežu Zveze 
v Ljubljani. 
Obravnavana je tudi bila kadrovska 
problematika. Dosedanji podpred-
sednik Zveze mag. Roman Kranjc je 
odstopil z vseh svojih funkcij. Zaradi 
nemotenega dela je bil za glavnega 
urednika Prometno-varnostnega ve-
stnika (PVV) imenovan generalni sekre-
tar mag. Fadil Mušinovič, kot članica 
v uredniški odbor pa ga. Nuša Hafner. 
Člana UO Edvard Novak in Miklavž 
Bole sta bila imenovana v Komisijo za 
preventivo. Prav tako so člani UO razp-
ravljali o noveli Zakona o varstvu oseb-
nih podatkov in so za urejanje teh za-
dev pooblastili generalnega sekretarja. 
Sprejet je bil sklep o izvedbi državnega 
prvenstva poklicnih voznikov, ki bo 12. 

5. 2018 na lokaciji BTC Ljubljana. Tek-
muje se v največ 3 kategorijah.
Na seji so bile obravnavane tudi vsebi-
ne, povezane s projekti in razpisi AVP, 
projekti Zveze, s katerimi bi kandidirali 
na razpisih. Razpravljali smo tudi o na-
činu pridobivanju donatorskih sredstev, 
spremembah Statuta, predvidenih no-
vih vsebinah PVV ter opredelili 15. 3. 
2018 kot predvideni datum izida nas-
lednje številke.

Več podrobnejših informacij pridobite 
pri članih UO in predsednikih ZŠAM 
regij.

AKTIVNI ZA VARNOST V PROMETU!

NOV PREDSEDNIK JE DUŠAN KOBAL
Predsednik Združenja šoferjev in avto-
mehanikov Logistični center Ljubljana 
Aleš Kocjančič, je na redni skupščini 
člane seznanil z delovanjem združe-
nja, finančno konstrukcijo in plani za 
prihodnje. Ob tem je tudi podal svoj 
odstop s funkcije predsednika zdru-
ženja, saj je vmes nastopil mandat za 
predsednika Zveze Združenj šoferjev 
in avtomehanikov Slovenije. Prisotni 
na skupščini so v en glas potrdili za  
novega predsednika Dušana Kobala, 
njemu v pomoč pa bo kot podpredse-
dnik funkcijo nastopil Robi Košir.
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IZ NAŠIH ZDRUŽENJ

LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA ŠOFERJEV  
IN AVTOMEHANIKOV MISLINJA

Na prvo marčevsko soboto smo se člani DŠAM Mislinja zbrali na redni letni skupščini društva. Da delamo v pravi smeri, 
je potrdila številčna udeležba članov in gostov iz sosednjih društev, Policije in župana Občine Mislinja. Pred samim začet-
kom skupščine so nam v pozdrav zapeli fantje iz Klape Šentilj, nato pa smo pričeli z delom. Imeli smo veliko za povedati, 
saj je bilo leto 2017 za nas delovno in zelo uspešno.

Maks Potočnik, Predsednik DŠAM Mislinja

Že v začetku leta smo se v Centru Lo-
pan v Mislinji udeležili predavanja 
iz cestnoprometnih predpisov, ki ga 
je organiziral Svet za preventivo in 
vzgojo v prometu pri Občini Mislinja. 
Kot društvo smo se udeležili tekmova-
nja v spretnostni vožnji na poligonu v 
Dravogradu, udeležili smo se srečanja 
članov vseh slovenskih združenj, ki 
ga je organizirala Zveza združenj na 
Rogli. Udeležili smo se prireditve pri-
žiganja sveč, organiziranega s strani 
Sveta za preventivo in vzgojo v pro-
metu pri Občini Mislinja ob spominu 
na žrtve prometnih nesreč.
Kot društvo, ki deluje predvsem za-
radi povezovanja stanovskih kolegov 
z namenom, da širimo svoje poklice, 
se trudimo, da vplivamo na mlajše ge-
neracije z zgledom in s podajanjem 
znanja o prometu. Prav s tem name-
nom smo se, kot v letu 2016, tudi v 
letu 2017, vključili v akcijo Prvi šol-
ski dan v Občini Mislinja. V akciji je 
v času treh tednov sodelovalo sedem 
naših članov, ki so opravili 102 pro-
stovoljni uri. Vsekakor zelo pohvalno. 
Sodelovali smo pri izvajanju kolesar-
skih izpitov učencev na Osnovni šoli 
Mislinja.
Leto 2017 pa je bilo za naše društvo 
pomembno in prelomno. Poskrbeli 
smo, da smo nabavili prve uniforme, 
ki so nam v ponos. Prav tako pa nam 
je bil v velik ponos dan, ko smo v me-
secu juniju 2017 slovesno razvili svoj 
društveni prapor, na katerega smo 
nadvse ponosni in za katerega smo 
zbrali lepo vsoto finančnih sredstev. 
Prapor je ponos vsakega društva, tudi 
našega.
Vse leto smo se člani trudili tudi na 
področju širjenja svojega članstva, za 
katerega pa lahko z zadovoljstvom re-
čem, da narašča. Pohvalimo pa se lah-
ko tudi s tem, da znamo lepo skrbeti 
za svoje članstvo. V drugi polovici 
leta smo za svoje člane organizirali 
strokovno ekskurzijo v Prekmurje in v 
Sveti Martin na Muri, kjer smo si ogle-
dali muzej starodobnikov, ekskurzija 
pa se lahko pohvali z veliko udelež-

bo. Skrbeli pa smo tudi za druženje 
na regijski ravni, saj smo organizirali 
regijsko tekmovanje v pikadu.
Da smo v letu 2017 delovali dobro, 
priča tudi dejstvo, da smo v mesecu 
juniju prejeli priznanje Agencije za 
varnost prometa Slovenije za pomem-
ben doprinos v skrbi varstva udele-
žencev v cestnem prometu. To je za 
nas tako potrdilo o dobrem delu kot 

obveza, da delamo dobro tudi v pri-
hodnje, kar pa prav gotovo ostaja naše 
poglavitnejše vodilo tudi za naprej.
Po pregledu vsega dela preteklega leta 
smo sprejeli tudi plan dela za letoš-
nje leto, podelili sedem stažnih značk 
in z uradnim delom po pozdravih in 
pohvalah gostov tudi zaključili. Sledi-
la je večerja in prijetno druženje ob 
zvokih harmonike pozno v noč.
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IZ NAŠIH ZDRUŽENJ

OBČNI ZBOR ZŠAM TRŽIČ
Združenje šoferjev in avtomehanikov Tržič po vsestransko uspešnem letu 2017 v novo leto 2018 in v novo štiriletno man-
datno obdobje prehaja z ambicioznim planom aktivnosti in novoizvoljenimi organi Združenja.

Miklavž Bole

To je glavno sporočilo občnega zbora, 
ki smo ga izvedli v petek, 2. februar-
ja 2018, v prostorih restavracije Raj. 
Žal so neugodne vremenske razmere 
povzročile pri večini vabljenih gostov, 
da so odpovedali svojo prisotnost. Le
-te pa niso bile ovira, da so se občnega 
zbora udeležili predsednik predsedstva 
ZZŠAM Slovenije Aleš Kocjančič, žu-
pan občine Tržič mag. Borut Sajovic 
in predsednica Društva upokojencev 
Tržič ga. Zvonka Pretnar.

Izkazali so se člani Združenja, ki so 
se kljub neugodnim vremenskim raz-
meram v zadostnem številu udeležili 
občnega zbora, s tem prispevali k sve-
čanosti le-tega in zagotovili, da smo 
lahko obdelali planirane točke dnev-
nega reda in ob tem tudi pravnomočno 
odločali o predlaganih sklepih.
Soglasno so bili potrjeni vsi predlagani 
sklepi, vključno s potrditvijo poročil o 
delu za leto 2017, blagajniškem poslo-
vanju in poročilo nadzornega odbora. 

Izglasovana je bila razre-
šnica organom združenja 
za preteklo mandatno 
obdobje. Izvoljeni so bili 
organi Združenja za nas-
lednje mandatno obdobje 
ter potrjen plan aktivnosti 
Združenja za leto 2018. 
Glede na uspešnost v pre-
teklem mandatnem ob-
dobju smo z izvolitvijo 
novih pravzaprav dali za-
upnico starim-novim orga-
nom Združenja, s predse-
dnikom in tajnico na čelu.
Sprejet je bil tudi sklep o 
ustanovitvi podmladka 
ZŠAM Tržič kot eden iz-
med pomembnih korakov 
za pridobitev novih mla-
dih članov in pomladitev 
članstva. 
Podeljene so tudi »stažne« 
značke članom za dolgo-
letno neprekinjeno član-

stvo in plakete humanosti. Prvič v zgo-
dovini ZZŠAM Slovenije smo podelili 
tudi značko za 65-letni staž našemu 
članu g. Francu Cerkovniku. Značka je 
bila za to priložnost na novo oblikova-
na in namensko izdelana.
Občni zbor se je po uradnem delu 
zaključil s sproščenim družabnim sre-
čanjem članov in prisotnih vabljenih 
gostov.

Aktivni za varnost v prometu!
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O VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
V soboto, 24. februarja, dopoldne so Združenje šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona (ZŠAM), Občina Gornja Rad-
gona ter Policijska postaja Gornja Radgona v Osnovni šoli Gornja Radgona organizirali predavanje z naslovom Varnost v 
cestnem prometu.

Franci Klemenčič

Zanimivo in strokovno predavanje je 
opravil policist magister Srečko Šteiner, 
prisoten pa je bil tudi Bojan Sabotin s 
Policijske postaje Gornja Radgona. 
Slušatelji so v glavnem bile starejše 
osebe, upokojeni poklicni vozniki, čla-
ni ZŠAM. Čeprav je organizator poskr-
bel za dobro informiranje prek sredstev 
javnega obveščanja in poslal številna 
vabila o predavanju, je bilo med ude-
leženci zelo malo voznikov osebnih 
avtomobilov, kolesarjev ali siceršnjih 
drugih udeležencev cestnega prometa.
Predavatelj Srečko Šteiner je opozoril 
na številne probleme, ki se dogajajo 
v cestnem prometu v Pomurju in širše 
po Sloveniji ter sosednjih državah. Ob 
tem je posebno opozoril na prometne 
nesreče, problem prehitre vožnje in 
na nevarnost uporabe mobilnih tele-
fonskih aparatov med vožnjo. Tovrstna 
uporaba je namreč tudi na območju 
vsega Pomurja dokaj močno prisotna. 
Predavatelj je namenil veliko pozor-
nosti vožnji v krožiščih, ki so za mno-
ge pomurske voznike težavna. Do-
taknil pa se je tudi vožnje z mopedi. 
Obrazložil je tudi vseh pet prometnih 
nesreč v lanskem letu, ki so imele za 
posledico smrt udeležencev. 
Srečko Šteiner zaznava, da varnostne 
razmere in ceste v Pomurju, teh je v 
pokrajini skupno 3.166 kilometrov 
(od tega je 64,5 kilometrov pomurske-
ga avtocestnega kraka, na katerem ni 
odstavnega pasu in je zato tam dovo-
ljena hitrost 110 kilometrov na uro), 
po število smrtnih žrtev v zadnjih letih 
niso posebno izstopajoče. V letu 2007, 
ko še ni bilo pomurskega avtocestne-
ga kraka, je na območju Pomurja v 
cestnih nesrečah umrlo kar 28 ljudi. V 
obdobju med leti 2010 in 2017 pa je 

bilo v vsej pokrajini 49 tovrstnih žrtev. 
Lani je denimo na območju vsega Po-
murja umrlo pet ljudi, v letih 2011 in 
2015 pa po trije. Toda kljub vsemu je 
še vedno vse preveč žrtev, še posebno 
tistih, v katerih imajo udeleženci traj-
ne posledice. Zbranim je omenil tudi 
vse večjo problematiko v zvezi s preo-
bremenitvijo še posebno kombiniranih 
vozil z območja Romunije. V tovrstnih 
vozilih, v katerih se sme voziti poleg 
voznika osem potnikov, je tudi krepko 
prek 20 potnikov.
Predavatelj je zbranim odgovarjal tudi 
na zastavljena vprašanja v zvezi s pre-
ostalo cestnoprometno problematiko, s 
katero se ti vsakodnevno srečujejo. V 

pokrajini ob Muri je registriranih prek 
4.100 tovornih vozil. Vsi ti in številni 
drugi, ki imajo start ali konec vožnje 
v pokrajini, so udeleženci v prometu 
na območju, kjer ceste prav gotovo še 
zdaleč niso take, da bi ustrezale temu 
prometu. 
Sicer pa je bilo iz vrst ZŠAM slišati, da 
bi bilo dobro, da bi morali vsi, ki ima-
jo kakršnokoli dovoljenje za vožnjo v 
cestnem prometu, občasno opravljati 
obnovo znanja. Mnogi tukajšnji vozni-
ki oz. vozniki po vsej Sloveniji imajo 
dovoljenja iz časa, ko je bil promet 
bistveno manjši in prometna signali-
zacija popolnoma drugačna, svojega 
znanja pa niso dodatno izpopolnjevali.

        A    C  I   TN RS SE NV IE CR AD K R A J Š E K
R A D E Č E

Žebnik 40, RADEČE
Gsm: 031 491 707
info@krajsek.com
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PVV
Na občnem zboru v Kranju je sicer meni neznani član pohvalil obliko in vsebino PVV-ja, ki tudi po mojem mnenju tesno 
povezuje člane med seboj.

Danes mi je v roke prišel zadnji izvod 
glasila AMZS Motorevija, ki naj bi imel 
podobno vlogo, kot jo ima naš PVV. Ko 
ga pregledam, najdem v njem le kratko 
vestičko o sestanku UO Zveze. Je pa 
revija bogata s članki o motornih vozi-
lih, uporabi pnevmatik ipd. Ni namen, 
da tukaj kritiziram revijo druge zveze, 

pa vendarle nehote vlečem vzporedni-
co med našim PVV in Motorevijo. V 
našem PVV najdemo obilo gradiva in 
sporočil samih združenj, kar je treba 
oceniti kot pozitivno in pohvaliti ljudi, 
ki se trudijo s pisanjem, da obvestijo 
člane o svojih aktivnostih.
Tole pišem zato, ker sem opazil, da 

se v zadnjih številkah po-
leg novic o delu Zveze in 
združenj pojavljajo član-
ki, ki so z nam sorodnega 
področja (motoristike, pro-
metne varnosti, zavaroval-
ništva in še kaj). Pisanje je 
bolj poziv k temu, da po-
samezniki, članice in člani 
iz vseh delov države sede-
jo za mizo in nam sporoči-
jo, kakšno je njihovo živ-
ljenje v Združenjih. Prav 
to je tisto, ki daje PVV pe-

čat originalnosti in neposrednega opi-
sa življenja članstva od Gorenjske do 
Prekmurja. Strokovni članki so lahko 
povzeti po skandinavskih, kitajskih ali 
ameriških izkušnjah na posameznem 
področju, ne morejo pa prinesti ob-
čutka pripadnosti »šoferijadi«. Ne mis-
lim, da ne bi vsak izvod bil popestren 
s kakšnim takim člankom, ampak iz 
izkušenj vem, kaj si naši člani želijo 
prebrati v svoji reviji. 
Ne morem mimo omembe zadnje stra-
ni, ki nas opominja, da čas teče in se 
od nas poslavljajo današnji znanci. 
Pravzaprav se ne morem spomniti, da 
bi v kateri od podobnih revij videl kaj 
tako osebnega in čustvenega.
Zato, dragi kolegi šoferji in avtomeha-
niki, potrudite se, da bo PVV ostal naš 
glas, sredstvo, s katerim se pogovarja-
mo vsi slovenski ZŠAMovci med seboj! 
Zato »svinčnik« v roko.Franjo Jurman, Podpredsednik ZŠAM Kranj

ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV 
JE BILO LANI ZELO DELOVNO

Združenje šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona je v soboto, 3. marca, v Osnovni šoli Gornja Radgona opravilo svoj 
67. občni zbor.

Franci Klemenčič

»Šoferji«, kot na kratko imenujejo to 
združenje, so se pred nekaj leti vklju-
čili v tako imenovano štajersko regi-
jo. Od tega časa naprej to združenje 
tesno sodeluje z vsemi združenji, ki 
so vključena v to regijo, še posebno 
tesno pa sodelujejo z združenjema v 
Slovenski Bistrici in v Poljčanah. Zato 

sta se tokratnega občnega 
zbora v Gornji Radgoni 
iz Slovenske Bistrice ude-
ležila predsednik zdru-
ženja Ivan Pristovnik ter 
tajnica Katica Zorko, iz 
združenja v Poljčanah pa 
predsednica Mira Onič, 
regijski poveljnik Stanko 
Spolenak in podpoveljnik 
Stanko Jug. Na občnem 
zboru v Gornji Radgo-
ni pa je bil prisoten tudi 
predsednik štajerske regi-
je »šoferjev« Matej Boh. 

Sicer pa so se občnega zbora v Gornji 
Radgoni udeležili še predstavniki po-
dobnih združenj iz Ljutomera, s Ptuja, 
iz Ruš, Murske Sobote ter mariborske-
ga Certusa.
Vsi zbrani na občnem zboru so ugotav-
ljali, da je radgonsko združenje šofer-
jev in avtomehanikov, predvsem po 

zaslugi predsednika Vlada Kovačiča, 
tajnika Jožeta Ivajnšiča in zadolžene za 
finance Zdenke Ivajnšič, nadvse dejav-
no. V tukajšnjem združenju, v katerem 
je okrog 130 članov z območja občin 
Apače, Gornja Radgona, Radenci in 
Sveti Jurij ob Ščavnici, so lani opravi-
li preko 2.000 ur prostovoljnega dela 
in okrog 2.500 kilometrov brezplačnih 
prevozov. Združenje je lani gospoda-
rilo z okrog 5.200 evri. Kaže, da bodo 
radgonski »šoferji« tudi v letošnjem 
letu tako dejavni. Na občnem zboru so 
na novo vključili v svoje vrste sedem 
članov.
Na občnem zboru je bilo podeljeno 
skupno 37 različnih odličij. Tako sta 
Vinko Peternel in Marjan Senekovič 
prejela priznanji za 65-letno članstvo. 
Na fotografiji so vodilni iz radgonskega 
združenja, gostje iz Slovenske Bistrice 
ter Poljčan in Matej Boh, predsednik 
štajerske regije »šoferjev«.
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OBČNI ZBOR ZŠAM VRHNIKA
V Gostilni Pri Kranjcu na Vrhniki je bil 27. januarja redni 58. občni zbor ZŠAM Vrhnika. Zbranim članom in gostom smo 
predstavili svoje delo. Prek podanih poročil in začrtanih smernic za delo v prihodnje smo tako zastavili delo. Svoje pretek-
lo delo ocenjujemo kot dobro opravljeno.

Anita Čretnik, tajnica ZŠAM Vrhnika

S prisotnostjo so nas počastili župan 
Občine Vrhnika g. Stojan Jakin, koman-
dir PP Vrhnika Mirko Nunic, vsi pred-
stavniki NPR, ZŠAM Dolomiti, g. To-
maž Kermauner in predstavnika Moto 
kluba Nauportus. 
Združenje je v preteklem letu izpeljalo 
veliko akcij. Med drugim smo skrbeli 
za druženje članic in članov, vsako leto 
ob izteku leta obiskujemo na domu 
starejše člane. Izpeljali smo akcijo Pa-
savček v sodelovanju s PP Vrhnika, ki 
je potekala v OŠ dr. Ivana Korošca Bo-
rovnica in v vrhniških vrtcih. Dan brez 
avtomobila oz. nočno prepoznavnost 
v prometu smo izpeljali v Športnem 
parku Vrhnika, v Osnovni šoli Antona 
Martina Slomška in v Bevkah, vse v 
sodelovanju s SPVC Vrhnika. Izpeljali 
smo tudi: Prve šolske dneve, Kaj veš 
o prometu, Mobilne naprave in Dan 
varne vožnje v sodelovanju z Moto 
klubom Nauportus. Prireditev ob Dne-
vu spomina na žrtve prometnih nesreč 
je potekala v KS Drenov grič – Lesno 
Brdo. Po prireditvi smo si ogledali pod-
jetje Trans Felix. Skozi leto pa smo skr-
beli tudi za izobraževanje najmlajših v 
Verdu s področja prometne preventive, 
v sodelovanju s PP Vrhnika.

V letošnjem letu smo včlanili štiri nove 
člane. Želimo jim predvsem dobrega 
počutja v naših vrstah. Prav vsi člani 
nam boste zelo potrebni, saj je pred 
nami velik organizacijski zalogaj. Dru-
go leto ZŠAM Vrhnika praznuje častit-
ljiv jubilej – 60-letnico delovanja. Na 
simbole združenja in na združenje mo-
ramo biti ponosni, saj so se ves ta čas 
za dobro delovanje združenja trudili 
naši predhodniki.
Novo zastavljeni cilji čakajo, da jih rea-
liziramo. Delo bo usmerjeno predvsem 
v preventivo v cestnem prometu. Osve-
ščanja in opozarjanja ni nikoli preveč. 
Vsem članom v letu 2018 želimo 
zdravja in varno vožnjo!



10

IZ NAŠIH ZDRUŽENJ

ZŠAM VRHNIKA V NACIONALNI AKCIJI 
»MOBILNI TELEFONI V PROMETU«

Tudi v letošnjem letu je ZŠAM Vrhnika pričela z izvajanjem aktivnosti v sklopu preventivnih akcij AVP. V mesecu januarju 
smo izvajali aktivnosti pod sloganom »Ne uporabljaje telefona med vožnjo, vozimo pametno«.

Franjo Čretnik

Za to akcijo je AVP izdelal plakate, le-
take in elektronsko gradivo, ki opozarja 
na tvegano uporabo telefona med vo-
žnjo. Poostren nadzor sta izvajala tudi 
Policija in Mestno redarstvo. Te aktiv-
nosti so za varnost prometa potrebne, 
saj je bilo ugotovljeno, da uporaba 
mobilnega telefona poslabša reakcij-
ski čas voznika (50 % slabši kot ob 
vožnji v normalnih pogojih), povzro-
ča počasnejše zaznavanje prometne 
signalizacije in reagiranje nanjo, dalj-
ši zavorni čas, zmanjšano zaznavanje 

okolice in prometa (vidni zorni kot, 
koncentracija ...) ter večje tveganje pri 
odločitvah, kot je npr. zmanjšana var-
nostna razdalja, manjše prilagoditve 
razmeram na cesti in drugo.
Člani ZŠAM Vrhnika opažamo, da po-
leg uporabe mobilnih naprav in prej 
naštetih posledic te tudi povzroča upo-
raba različnih predvajalnikov glasbe, 
video produkcije in slušalk ter celo bra-
nja revij in časopisov. Vse to zmanjšuje 
koncentracijo voznikov na cesti, kar 
lahko botruje tragičnim dogodkom, kot 
je predstavljeno v filmu AVP-ja.
Člani ZŠAM Vrhnika smo v sklopu pre-
ventivnih aktivnosti nadzora nad upo-
rabo mobilnih telefonov 24. 1. 2018 
od 7.00 do 11.30 sodelovali na štirih 
najbolj prometno izpostavljenih križi-
ščih in stičiščih cest različnih kategorij. 
Med akcijo smo opazili mnogo preveč 
udeležencev, ki so uporabljali mobil-
ne naprave. Zaskrbljujoče pa je, da so 

kršitelji tako mladi vozniki kot tudi v 
velikem številu voznice osebnih vozil. 
Med vozniki B kategorije so prednja-
čili vozniki kombiniranih vozil. Prav 
tako niso pravil varne vožnje upošte-
vali vozniki tovornih vozil in avtobu-
sov, čeprav jim je vožnja vir preživetja. 
V štirih urah in pol smo zabeležili kar 
331 kršitev. 
Glede na naša zapažanja se bomo čla-
ni ZŠAM Vrhnika še naprej zavzemali 
za izboljšanje kulture in infrastrukture 
v prometu, saj se tragična zgodba upo-
rabe mobilne naprave, kot je prikazana 
v predstavitvenem filmu, lahko zgodi 
nam vsem.
V akciji so sodelovali: Karol Jurjevčič, 
Nace Jerina, Dušan Rodošek, Slavko 
Jereb, Nace Zemljič, Janez Šuštaršič, 
Milan Jeršin, Marija Zemljič, Tone Gos-
tiša, Tone Tomšič, Jože Mesec, Zlatko 
Drmota in Franjo Čretnik. Zahvalo na 
tem mestu namenjamo tudi PP Vrhnika.
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FRANC CERKOVNIK
ŠOFER Z NAJDALJŠIM ČLANSKIM STAŽEM V ZŠAM

Bilo je mrzlo popoldne. Sonce je sramežljivo kukalo skozi meglice in dan naredilo bolj prijazen, ko sem odšla v Dom Petra 
Uzarja v Bistrici pri Tržiču. Tam sem videla Franca sedeti ob velikem oknu, zatopljenega v časopis. Prav prijetno sva kle-
petala in se spominjala starih časov.

Nuša Hafner

Rojen je bil leta 1927 in je pred krat-
kim praznoval 91. rojstni dan. Že leta 
1947 je pri vojakih opravil šoferske iz-
pite za poklicnega šoferja in tudi zelo 
veliko vozil, v Sarajevu kar tri leta. Ko 
se je vrnil domov, se je zaposlil v Trži-
ču, takratno prevozništvo in mehanič-
na delavnica je bilo občinsko, kasneje 
pa je odšel k Integralu in kar 30 let vo-
zil avtobus do upokojitve.
Tako se je leta 1952 pridružil šoferjem 
v ZŠAM Tržič. Nekaj časa je bil tudi 
član odbora, delo pa je ves čas sprem-

ljal. Že lansko leto bi moral dobiti 
značko za 65 let staža v naši organi-
zaciji, vendar značka še sploh ni bila 
izdelana. Zato smo jo podelili letos. 
Na rednem letnem občnem zboru smo 
se zbrali že 2. februarja in posebej ve-
seli smo pozdravili predsednika Zveze 
Aleša Kocjančiča in župana Občine 
Tržič Boruta Sajovica. Občni zbor je 
potekal po ustaljenem dnevnem redu, 
prav posebno pozornost pa smo na-
menili Francu Cerkovniku, ki smo ga 
na ta dogodek pripeljali iz Doma Pe-

tra Uzarja. Tako smo mu obljubili na 
decembrskem obisku, ko smo obiskali 
svoje najstarejše člane.
In kako se sedaj počuti v Domu? Pravi, 
da se je že navadil. Dopoldan mu kar 
hitro mine, saj imajo precej aktivnosti. 
Ko bo topleje, bo več lahko tudi zunaj, 
saj je okolica lepa in nudi veliko mož-
nosti za sprehode. Pa tudi šoferji bomo 
imeli kar nekaj aktivnosti na temo pro-
metne vzgoje za starejše, zato se bomo 
večkrat srečevali. Mojega obiska je bil 
pa res vesel.

61. OBČNI ZBOR ZŠAM POLJČANE
Občni zbori združenj se več ali manj končujejo in zagotovo z zadovoljstvom vsi ugotavljajo, da je minilo še eno uspešno 
delovno leto.

Mira Onič

Občni zbor v ZŠAM Poljčane je bil tok-
rat na pustno soboto, 10. 2. 2018, ob 
18. uri v društvenih prostorih in je bil že 
zaradi tega nekaj posebnega. Kot se za 
pustno soboto spodobi, so nas pred pri-
četkom obiskali člani FD Košuta z zna-
čilnimi pustnimi maskami in nam zelo 
popestrili čas pred uradnim začetkom.  
Občnega zbora so se udeležili člani in 
članice ter številni gosti, med njimi tudi 
župan Stane Kovačič in direktorica ob-
činske uprave Karmen Furman. Udelež-
bo je predhodno potrdil tudi predsednik 
Zveze, vendar je na dan občnega zbo-
ra sporočil, da ga ne bo zaradi bolez-
ni. Delovni predsednik Viki Pušaver je 

suvereno vodil občni zbor skozi točke 
dnevnega reda. Znova pa je nastala de-
bata pri točki članarina, ki je bila za leto 
2018 potrjena.  
Podelili smo stažne značke in sicer: za 
5 let: Danica Gornik, Josip Roškarič, 20 
let: Stanko Spolenak, 30 let: Andrej Go-
lob, Janko Vodušek, Mira Onič, 35 let: 
Marija Doberšek, 40 let: Srečko Jug, 45 
let: Štefan Grubenšek, Herman Jager, 
Karel Vanček, 50 let: Ivan Bercko, An-
drej Kodrič, 55 let: Franček Španring in 
60 let: Ivan Ilek. Novemu članu Ludviku 
Furmanu smo izročili izkaznico. Gosti 
z županom na čelu so pohvalili naše 
prostovoljno delo na področju vzgoje 

in preventive in poudarili, da v kraju 
ni dogodka kjer ne bi sodelovali naši 
uniformirani člani, ki so še posebej pre-
poznavni v novih delovnih uniformah. 
Pred uradnim zaključkom so članice 
in goste presenetili uniformirani člani 
s poveljnikom Stankom, saj so jim za 
bližnji Valentinov praznik izročili vrtni-
co, ki ne potrebuje vode in večno cveti.
Po uradnem delu smo ostali na večerji, 
ki jo je pripravil naš gospodar Stanko 
s pomočjo Petra, Leonide, Andreja in 
Martine. Za posladek pa sta poskrbeli 
tajnica Štefka in predsednica častnega 
razsodišča Martina. V prijetnem vzdušju 
smo preživeli preostanek pustne sobote.
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IZOBRAŽEVANJE, VZGOJA IN PREVENTIVA

VOZILA S PREDNOSTJO
Pojem vozila s prednostjo, vrste in pomen posameznih svetlobnih in zvočnih znakov, ki jih dajejo vozila s prednostjo 
udeležencem v cestnem prometu in njihova dolžnostna ravnanja v tovrstnih primerih, ter obveznosti voznikov vozil s 
prednostjo do drugih udeležencev v cestnem prometu so normativno opredeljeni v 101. členu Zakona o pravilih cestnega 
prometa (Uradni list RS št. 109/10 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZPrCP) in Pravilniku o vozilih s pred-
nostjo in vozilih za spremstvo, izdanem na podlagi določb 11. člena ZPrCP (Uradni list RS št. 48/11 s spremembami in 
dopolnitvami, v nadaljevanju: Pravilnik).

Varnost

Vozilo s prednostjo je motorno vozilo, 
ki uporablja naprave za dajanje poseb-
nih svetlobnih in zvočnih znakov za iz-
vršitev določenih nujnih nalog. 
Naprave za dajanje posebnih svetlob-
nih in zvočnih znakov, ki označujejo 
vozila s prednostjo, je dovoljeno na-
mestiti in uporabljati samo na:
•	vozilih	policije,
•	vozilih	državnih	organov,	ki	 se	upo-

rabljajo za prevoz varovanih oseb iz 
uredbe, ki določa varovane osebe,

•	vozilih	vojaške	policije,
•	reševalnih	 in	 specialnih	 vozilih	 za	

izvajanje nujne medicinske pomoči, 
ki se uporabljajo v okviru javne zdra-
vstvene službe in vojaške zdravstve-
ne službe ter reševalnih vozilih za 
prevoze pacientov, ki niso nujni in jih 
uporabljajo pravne in fizične osebe, 
ki imajo za izvajanje prevozov dovo-
ljenje Ministrstva za zdravje,

•	gasilskih	vozilih,
•	vozilih	 Finančne	 uprave	 Republike	

Slovenije (FURS), 
•	posebej	označenih	službenih	vozilih	

cestninskih nadzornikov (DARS),
•	vozilih	Prometnega	 inšpektorata	Re-

publike Slovenije (PIRS),
•	vozilih	 mobilne	 enote	 Veterinarske	

uprave Republike Slovenije (VURS), s 
katerimi se opravlja nadzor prevozov 
v cestnem prometu,

•	posebej	označenih	specialnih	vozilih	
za prevoz zaprtih oseb Uprave Repu-
blike Slovenije za izvrševanje kazen-
skih sankcij, državnega tožilstva in 
preiskovalne službe sodišča ter

•	posebej	 označenih	 intervencijskih	
vozilih civilne zaščite, gorske, ja-
marske ter podvodne javne reševalne 
službe na ravni države in mobilne 
enote ekološkega laboratorija, ki se 
uporabljajo za opravljanje nalog iz 
tega člena.

Posebne svetlobne in zvočne znake na 
vozilih s prednostjo je dovoljeno upo-
rabljati samo:
•	za	 izvedbo	 nujnih	 nalog,	 potrebnih	

za reševanje življenja ali premoženja 
oziroma za preprečitev nastanka ve-
like materialne škode,

•	za	preprečitev	ali	odpravo	onesnaže-
nja okolja,

•	za	zavarovanje	in	ogled	kraja	prome-
tne ali druge nesreče,

•	za	 odkritje	 oziroma	 prijetje	 storilca	
prekrška ali za zavarovanje kraja sto-
ritve prekrška,

•	za	 odkritje	 oziroma	 prijetje	 storilca	
kaznivega dejanja ali za zavarovanje 
kraja storitve kaznivega dejanja,

•	za	 izvedbo	 nujnih	 in	 neodložljivih	
nalog državnega organa, ki so za 
delo državnih organov strateškega 
pomena,

•	za	izvedbo	nalog	pri	varovanju	oseb	
in objektov ter

•	za	 izvedbo	 nalog	 varovanja	 javnih	
prireditev in javnih shodov. 

Na vozilih s prednostjo je dovoljeno 
uporabljati posebne svetlobne znake 
tudi za izvedbo vaj zaščite in reševa-
nja, skladno s pravilnikom, ki ureja vaje 
na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, za opozarjanje na 
nesrečo, zgostitev prometa oziroma za-
stoj ali druge okoliščine, ki pomenijo 
nevarnost za udeležence cestnega pro-
meta. 
Na policijskih vozilih je dovoljeno 
uporabiti posebne svetlobne in zvočne 
znake tudi za ustavitev vozila, ki vozi 
pred njim.
Pomen posebnih svetlobnih in zvočnih 
znakov vozil s prednostjo (ter obvezno-
sti drugih udeležencev v cestnem pro-
metu):
a) modra svetilka: udeleženci cestnega 

prometa morajo takoj dati prosto pot 
vozilu, ki daje tak znak. Vozniki se 
morajo z vozili umakniti k robu vo-
zišča, če je zaradi neovirane vožnje 
vozila s prednostjo potrebno, mora-
jo ustaviti ob robu ali zunaj vozišča, 
drugi udeleženci cestnega prometa 
se morajo umakniti z vozišča;

b) modra svetilka in svetlobna tabla: 
voznik mora postopno zmanjšati hit-
rost in ravnati po odredbi, izpisani 
na svetlobni tabli; 

c) modra svetilka in kratek zvočni znak 
s sireno: voznik, za katerim vozi 
policijsko vozilo, ki daje tak znak, 
mora postopno zmanjšati hitrost in 
ustaviti ob robu ali zunaj vozišča. 
Voznik in potniki ne smejo izstopiti 
iz vozila, dokler jim policist tega ne 
dovoli.

Voznikom vozil s prednostjo ni treba 
upoštevati prometnih pravil in prometne  
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signalizacije, vendar morajo voziti na 
tak način in s takšno hitrostjo, da ves 
čas obvladujejo vozilo in da ne ogro-
žajo drugih udeležencev cestnega pro-
meta ali njihovega premoženja. Nave-
deno pa ne pomeni, da je v primeru 

povzročitve (ne glede na kategorijo) 
prometne nesreče njihova odgovornost 
za prekršek oziroma krivda za kaznivo 
dejanje ex lege (po zakonu) izključena. 
Zaključno pa so predstavljene sank-
cije, ki jih je za kršitve posameznih 

predhodno naštetih ob-
lik dolžnostnih ravnanj 
udeležencev v cestnem 
prometu določil zakonoda-
jalec, in sicer:
a) globa 500 EUR in 5 kazenskih točk 

se izreče vozniku motornega vozila, 
ki na znak modre svetilke in kratke-
ga zvočnega znaka s sireno, s kate-
rim ga ustavlja vozilo Policije, ne 
zmanjša hitrosti in ustavi ob robu ali 
zunaj vozišča; 

b) globa 160 EUR se izreče vozniku, ki 
ne upošteva znaka modre svetilke in 
vozilu s prednostjo ne zagotovi ta-
koj proste poti, ki ne upošteva zna-
ka modre svetilke in svetlobne table, 
na kateri je izpisana odredba, po ka-
teri se mora ravnati in potniku/potni-
kom, ki v primeru ustavitve vozila z 
znakom modre svetilke in kratkega 
zvočnega znaka s sireno policijske-
ga vozila, izstopijo iz vozila, preden 
jim to dovoli policist. 

Vira: 
•	 Zakon	o	pravilih	cestnega	prometa	(Uradni	list	

RS št. 109/10 s spremembami in dopolnitva-
mi)

•	 Pravilnik	o	vozilih	 s	prednostjo	 in	vozilih	za	
spremstvo (Uradni list RS št. 48/11 s spremem-
bami in dopolnitvami)

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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IZOBRAŽEVANJE, VZGOJA IN PREVENTIVA

VOŽNJA V NASPROTNO SMER 
PO AVTOCESTI – KAJ LAHKO STORITE?

Za vse, ki vozijo po avtocestah, je vožnja v nasprotno smer izredno nevarna. Smrtonosna je lahko tako za tistega posame-
znika, ki zapelje na nasprotni vozni pas, kot za vse ostale voznike, ki jim takšen voznik pripelje nasproti. Kako odreagirati v 
takšnih primerih, kaj je sploh možno ukreniti, da se takšna vožnja ne bi končala s tragičnimi posledicami? In kako pogosto 
se to dogaja pri nas, na slovenskih cestah?

Franjo Selišnik

Policisti vsako leto prejmemo kar ne-
kaj obvestil o vožnji v nasprotno smer. 
V lanskem letu je slovenska policija 
takšnih obvestil prejela kar 138 (za pri-
merjavo, leto prej jih je bilo nekoliko 
manj – 114), policisti pa smo odkrili 17 
kršiteljev. Kaznovali smo jih z globo, ki 
za takšno kršitev znaša najmanj 1.200 
evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni 
odvzem vozniškega dovoljenja na kra-
ju dogodka. Zaradi vožnje v nasprotno 
smer so se v letu 2017 zgodile tudi 4 
prometne nesreče. Samo januarja letos 
pa smo bili obveščeni že o 16 primerih 
vožnje v napačno smer na avtocestah 
in hitrih cestah. 
Večinoma do tega prihaja na priključ-
kih na avtocesto. Nekaj primerov je 
bilo lani zabeleženih tudi na počivališ-
čih, kjer so vozniki po postanku zavili v 
napačno smer. Nekaj voženj je bilo še 
na križanjih različnih avtocest, v neka-
terih primerih pa so vozniki enostavno 
ustavili in obrnili kar na sami avtocesti. 

Najpogostejši vzroki za vožnjo  
v nasprotno smer
Najpogosteje so po nasprotnem voz-
nem pasu vozili starejši vozniki, voz-
niki, ki so bili pod vplivom alkohola ali 
za vožnjo prepovedanih psihoaktivnih 
zdravil, ter močno bolni. 
Tudi na strokovnem posvetu, ki ga je 
na to temo leta 2015 organizirala Avto-
moto zveza Slovenije, je bilo izpostav-
ljenih pet ključnih vzrokov za vožnjo 
v nasprotno smer pri voznikih in sicer 
alkohol, zaspanost za volanom, upad 
sposobnosti, bolezenska stanja in psi-
hične motnje ter objestnost. Vse to je 
lahko možen vzrok, zakaj voznik za-
pelje v napačno smer. 

Nujen interdisciplinaren pristop  
k reševanju te problematike 
Zaradi večplastnosti te problematike 
jo je treba tako tudi reševati, se stri-
njajo strokovnjaki. Na že omenjenem 
strokovnem posvetu so bili enotnega 
mnenja, da naj vsak na svojem podro-
čju – tako v vladnem kot nevladnem 
sektorju – po svojih najboljših močeh 

prispeva k zmanjšanju možnosti za po-
jav voženj v nasprotno smer po sloven-
skih avtocestah. 
Policija, na primer, je že pred leti preg-
ledala vse uvoze na avtoceste in s po-
manjkljivostmi glede prometne signali-
zacije seznanila Družbo za avtoceste v 
Republiki Sloveniji (DARS), ki je nato 
nekatere uvoze dodatno opremila s si-
gnalizacijo. 

Preventivni ukrepi DARS-a in Policije
DARS je kot upravljalec avtocest med 
drugim tudi zadolžen za varnost na 

njih. Ob pojavu vožnje v nasprotno 
smer DARS pregleda mesto, kjer je vo-
znik zapeljal v nasprotno smer, če je to 
mesto mogoče odkriti, in poskuša ugo-
toviti, kaj je voznika zmedlo, da je sto-
ril to dejanje. Podatke, pridobljene ob 
obravnavi prometne nesreče ali ustavi-
tvi voznika, DARS-u posredujemo tudi 
policisti. Na podlagi teh ugotovitev 
DARS nato po potrebi izvede ukrepe, 
ki bi v prihodnje to preprečili (na pri-
mer z ustrezno spremembo signaliza-
cije, dodatno signalizacijo, opozorili 
itd). 
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Priporočila voznikom

Vsem voznikom priporočamo 
predvsem, da spremljate prome-
tne informacije, ki jih Prometno
-informacijski center posreduje 
prek radia ter objavi na obvestil-
nih portalih. Kadar slišite informa-
cijo o vozniku, ki vozi v nasprotni 
smeri, je pomembno, da zmanjša-
te hitrost in po potrebi prižgete vse 
štiri smerne kazalce. Tako boste 
na nevarnost opozorili tudi voz-
nike, ki so za vami. Razvrstite se 
na desni prometni pas smernega 
vozišča avtoceste. Pri tem morate 
biti seveda zelo pozorni na pro-
met pred sabo. Svetujemo vam še, 
da ne prehitevate, po možnosti se 
tudi čim prej izključite iz prometa 
na avtocesti. 

Kaj pa, če se brez vsake vnap-
rejšnje informacije ali opozorila 
soočite s takim voznikom? 

Zelo pomembno je, da se pred 
vsakim prehitevanjem – kljub 
temu, da ste na avtocesti – prepri-
čate, če je levi prometni pas prost. 
Zelo pomembno je tudi, da levi 
prometni pas uporabljate samo 
za prehitevanje, saj nasproti vo-
zeči avto običajno vozi prav po 
tem pasu. Manj časa ko smo na 
levem prometnem pasu, manjša je 
možnost, da trčimo z voznikom, 
ki vozi v nasprotno smer. Če za-
znate takega voznika, poskušajte 
takoj obvestiti pristojne na telefon-
skih številkah 113 ali 112, ki bodo 
obvestilo posredovali tudi drugim 
udeležencem cestnega prometa. 
Policisti bodo poskušali takšno vo-
zilo čim prej izločiti iz prometa. 

In če ste slučajno ugotovili, da 
ste vi tisti, ki ste nehote zapeljali 
v napačno smer? 

V tem primeru morate svoje vozilo 
nemudoma umakniti s prometnih 
površin! Nikar ne nadaljujte vo-
žnje in ne poskušajte sami reševati 
nastale situacije, saj lahko še bolj 
ogrozite svoje življenje in življe-
nje ostalih udeležencev. Prižgite 
vse štiri smernike in takoj pokličite 
številko 113 ali 112 ter počakaj-
te policiste oz. DARS-ove delav-
ce. Pomagali vam bodo, da boste 
lahko varno obrnili svoje vozilo v 
pravo smer.

Primer vožnje v nasprotno smer. Ljubljanski prometni policisti so 25. novembra 2017 ustavili voz-
nika, ki je na avtocesti A/1 Blagovica–Trojane vozil v nasprotno smer in povzročil nesrečo. Voznik 
osebnega vozila je pripeljal do predora Trojane, ki pa je bil zaradi gorečega tovornega vozila takrat 
zaprt. S svojim vozilom je zato polkrožno obrnil in začel voziti v nasprotni smeri od dovoljene. Nad-
zorni sistem DARS-a je zaznal vožnjo v napačno smer in takoj prek portalov začel obveščati ostale 
voznike na nevarnost. Voznika so policisti Postaje prometne policije Ljubljana zaustavili pri izvozu 
Blagovica. Ugotovili so, da je voznik, preden so ga ustavili, z vožnjo v nasprotno smer povzročil pro-
metno nesrečo, v kateri sta bila udeležena še dva voznika osebnih vozil. Slednja sta vozila pravilno, 
vsak po svojem prometnem pasu. Ko je v nasprotni smeri po levem prometnem pasu pripeljal povzro-
čitelj, je voznik na levem pasu, da bi se izognil trčenju, zavil desno, pri tem pa trčil v najbližjega 
voznika. K sreči noben od udeleženih v nesreči ni bil telesno poškodovan. Policisti so še ugotovili, da 
je voznik peljal v nasprotni smeri kar pet kilometrov in s svojo vožnjo zelo ogrožal ostale udeležence 
v cestnem prometu. Policisti so pri vozniku opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je bil negativen. 
Na kraju so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo ter zoper njega podali 
obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Za vožnjo v nasprotno smer je predpisana globa 1200 evrov 
in 18 kazenskih točk.

Z drugimi ukrepi pa je tovrstne kršit-
ve zelo težko preprečevati. Policija na 
avtocestah sicer izvaja kontrolo, poleg 
tega pa tudi kontrola na vseh drugih 
cestah do določene mere prispeva k 
preprečevanju takšne vožnje, na pri-
mer s preverjanjem psihofizičnega sta-
nja voznikov in izločanjem takih voz-
nikov iz prometa. Vendar pa je vnaprej 
dejansko nemogoče predvideti, kje se 
bo pojavil tak voznik. 

Pomen hitrega obveščanja voznikov
Zato je ob pojavu voznika, ki na do-
ločeni relaciji vozi v nasprotno smer, 
zelo pomembno čim hitreje obvesti-
ti vse voznike. Za obveščanje skrbi 
DARS, ki spremlja promet prek svojih 
cestnih kamer, tako da prek Prome-
tno-informacijskega centra za državne 
ceste opozori voznike. Istočasno pa 
obvesti tudi Operativno-komunikacij-
ski center Policije, da lahko na kritično 
relacijo nemudoma napoti najbližje 
policijske patrulje. 

Policisti poskušamo 
takšnega voznika čim 
prej ustaviti
Policisti poskušamo ne-
varnega voznika, ki z vožnjo 
v nasprotno smer ogroža vse ostale 
udeležence, čim prej ustaviti in nje-
govo vozilo umakniti na odstavni pas 
oz. drug primeren prostor. Po potrebi 
tudi upočasnimo in preusmerimo pro-
met ter primerno zavarujemo kraj za-
ustavitve na odstavnem pasu. Kršitelju 
določimo tudi sankcijo in poskrbimo 
za varen odvoz vozila. Če kršitelja ne 
izsledimo takoj, pa začnemo zbirati 
dejstva o okoliščinah prekrška, ki so 
potrebna za prekrškovni postopek, na 
primer s pomočjo obvestil drugih vo-
znikov.

Policija lani obveščena o 138  
primerih vožnje v nasprotno smer

Besedilo: Sektor za odnose z javnostmi, Policija 
– Ministrstvo za notranje zadeve RS
Foto: arhiv Policije
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IZOBRAŽEVANJE, VZGOJA IN PREVENTIVA

ALI JE ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 
RANLJIVIM UDELEŽENCEM V CESTNEM 

PROMETU REDITELJSKA SLUŽBA?
Že od nekdaj si pristojni državni in občinski organi, poklicne in prostovoljne organizacije ter ostali prizadevajo zagotoviti 
čim večji nivo varnosti udeležencem v cestnem prometu, predvsem tistim ranljivim. Na ta plemeniti cilj in izvedene aktiv-
nosti nas pristojni vsakič znova spomnijo ob najhujših prometnih nesrečah, vsekakor pa ob svetovnem dnevu spomina na 
žrtve prometnih nesreč, ki ga po vsem svetu od leta 2005 obeležujemo vsako tretjo nedeljo v novembru. Vsakodnevni ude-
leženec cestnega prometa pa lahko konkretne napore policije, občinskih redarstev, gasilcev, članov ZŠAM, prostovoljcev 
in ostalih še posebej opazi ob začetku šolskih dni. Tedaj so predvsem šolske poti in prehodi za pešce dodatno »varovani« 
z možmi v rumenem.

mag. Boris Rojs

Že od nekdaj si pristojni državni in ob-
činski organi, poklicne in prostovoljne 
organizacije ter ostali prizadevajo za-
gotoviti čim večji nivo varnosti udele-
žencem v cestnem prometu, predvsem 
tistim ranljivim. Na ta plemeniti cilj in 
izvedene aktivnosti nas pristojni vsakič 
znova spomnijo ob najhujših prome-
tnih nesrečah, vsekakor pa ob svetov-
nem dnevu spomina na žrtve prome-
tnih nesreč, ki ga po vsem svetu od leta 
2005 obeležujemo vsako tretjo nedeljo 
v novembru. Vsakodnevni udeleženec 
cestnega prometa pa lahko konkretne 
napore policije, občinskih redarstev, 
gasilcev, članov ZŠAM, prostovoljcev 
in ostalih še posebej opazi ob začetku 
šolskih dni. Tedaj so predvsem šolske 
poti in prehodi za pešce dodatno »va-
rovani« z možmi v rumenem.
Pa lahko te može (v mislih imam pred-
vsem neutrudne člane ZŠAM, gasilce 
in ostale prostovoljce) smatramo kot 
reditelje, ki izvajajo rediteljsko službo, 
ali zgolj kot slabo vest, ki trka na vest 
voznika v cestnem prometu? Zakonsko 
gledano bo obveljalo slednje, imeno-
vanih ne moremo šteti med reditelje!
Rediteljska služba je kot takšna opre-
deljena v Zakonu o javnih zbiranjih in 

pomeni zadostno število rediteljev z 
vodjo rediteljev, ki ga organizator do-
loči, da skrbi za red na javnem shodu 
ali javni prireditvi. Rediteljsko službo 
praviloma izvajajo reditelji, v nekate-
rih okoliščinah pa jo lahko oz. morajo 
zagotavljati zasebni varnostniki in po-
licisti.
Reditelj je lahko vsak polnoletni drža-
vljan Republike Slovenije, ki ima ustre-
zne psihofizične sposobnosti za opra-
vljanje nalog reditelja glede na značaj 
shoda oz. prireditve. Označen mora 
biti s posebnim telovnikom ali trakom 
ali kako drugače na obleki vidno ozna-
čen z napisom »REDITELJ«, pri čemer 
pa ne sme biti oborožen ali uporabljati 
prisilnih sredstev.
Policistom in občinskim redarjem so 
kot njihovo osnovno »orodje« podelje-
na pooblastila, zasebnim varnostnikom 
ukrepi varnostnika, reditelji pa lahko 
za dosego svojega zakonitega cilja za-
gotavljanja reda na prireditvi ali shodu 
uporabijo upravičenja. Naloge redite-
lja so opredeljene v 25. členu Zakona 
o javnih zbiranjih. Mednje štejemo 
usmerjanje, obveščanje in opozarjanje 
udeležencev, izrekanje prepovedi ter s 
fizično ali mehansko oviro preprečeva-

nje dostopa na prireditveni prostor. Če 
je nujno potrebno, lahko tudi reditelj 
pri vstopu na prireditveni prostor po-
vršinsko pregleda osebno prtljago ude-
leženca (če udeleženec s tem soglaša), 
prekine prireditev oz. shod in odstrani 
posameznika s prireditve ali shoda ozi-
roma mu prepreči dostop, če je oseba 
vidno pod vplivom alkohola ali če želi 
vnesti prepovedane predmete.
Če se udeleženec shoda ali prireditve 
ne ravna po navodilih in opozorilih re-
ditelja, stori prekršek, vodja prireditve 
pa lahko zaradi tega zaprosi za pomoč 
policijo, ki bo vzpostavila javni red in 
kršitelju izrekla ustrezno sankcijo.
To so torej »orodja« rediteljev. Kaj to-
rej ostane osebam v rumenem (prosto-
voljcem), ki jih ne moremo šteti med 
reditelje? V smislu prisile ne veliko ozi-
roma nič, a kljub temu s svojo profe-
sionalnostjo, življenjskimi izkušnjami 
in urejenostjo uspešno opozarjajo na 
preteče nevarnosti in posredno trkajo 
na našo vest! Ljudje smo se zaenkrat 
še pripravljeni ozreti vase in spoštova-
ti predpise, ki urejajo sobivanje v neki 
skupnosti, četudi v ozadju ne preti 
neka sankcija, ki bi nas k temu prisilila.
In ravno iz te človeške lastnosti kolegi 
iz ZŠAM, gasilci, prostovoljci in osta-
li črpajo svojo avtoriteto in moč, ko 
skrbijo za varnost ranljivih udeležen-
cev v cestnem prometu – prvošolčkov, 
ostarelih oseb, invalidov in ostalih po-
moči potrebnih. Spoštujmo in priznaj-
mo jim njihovo poslanstvo!
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KLIK VARNOSTNEGA PASU   
vam lahko reši življenje. Vozimo pametno!

www.avp-rs.si

Vam je že 
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KLIK VARNOSTNEGA PASU   
vam lahko reši življenje. Vozimo pametno!

www.avp-rs.si

Vam je že 
kliknilo?

LE EN KLIK VAM LAHKO REŠI ŽIVLJENJE
Uporaba varnostnega pasu med vožnjo v motornih vozilih je pri nas zakonsko 
obvezna in velja za vse potnike.

Vzgoja in preventiva

Agencija za varnost prometa je z raz-
iskavo ugotovila, da je najvišja pripe-
tost z varnostnim pasom pri voznikih 
in potnikih na sprednjih sedežih in pri 
otrocih na zadnjih sedežih, najnižja pa 
pri odraslih potnikih na zadnjih sede-
žih. 

Varnostni pas za večjo varnost
Vozniki in potniki osebnih avtomobilov 
predstavljajo skoraj polovico smrtnih 
žrtev v prometnih nesrečah in spada-
jo med najpogostejše žrtve. Dosledna 
uporaba varnostnega pasu zmanjša 
tveganje za smrtno žrtev kar za polovi-
co, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje 
za hude poškodbe, ter za skoraj četrti-
no zmanjša tveganje za nastanek lažjih 
poškodb tako pri voznikih kot pri so-
potnikih na sprednjih sedežih. 

Ste vedeli?
Naletna teža pri trku je odvisna od 
mase in hitrosti ter eksponentno na-
rašča s hitrostjo – tako na primer pri 
moškem z 80 kg pri 50 km/h znaša več 
kot 2 toni, pri 90 km/h pa več kot 6 
ton. Varnostni pas pri trku upočasni in 
prepreči gibanje telesa proti trdim de-
lom v vozilu in tako prevzame velik 
del sile, ki se sprosti ob trku. Sile pri 
trku so enake ne glede na sedež v vo-
zilu, zato je nujna uporaba varnostnih 
pasov tudi na zadnjih sedežih, v vseh 
vozilih in na vseh vožnjah. 

Preverite in upoštevajte:
•	Pripnite	se	na	vseh	vožnjah,	tudi	naj-

krajših.
•	Pripnite	se	na	vseh	sedežih	v	vozilu,	

tako voznik kot tudi sopotnik.

•	Voznik	naj	vedno	preveri,	ali	 so	vsi	
potniki pripeti z varnostnimi pasovi, 
preden spelje.

•	Med	 vožnjo	 moramo	 biti	 pripeti	 v	
vseh vozilih – na avtobusih, v tovor-
nih vozilih, kombijih itd.



SPOŠTOVANI REŠEVALCI KRIŽANKE!
Pravilno rešeno geslo je povezano z aktivnostmi članov Zveze ZŠAM kot prostovoljcev. Pravilno rešitev križanke z geslom 
pošljite do 16. 4. 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. Janko Gaber, Cesta v Zadobrovo 6, 3211 Škofja Vas

2. Martin Kavčič, Dvorce 5 B, 8250 Brežice 

3. Tomaž Gerdin, Čapova 14, 1108 Ljubljana 
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Zahtevnost cestnega prometa in izvajanje prevoznih storitev je vedno večja, zato je stalna in dosledna skrb za delo 
voznikov in stanje vozil nadvse pomembna. Spremljanje podatkov in nadzor nad opravljenim delom je v interesu 
vsakega odgovornega prevoznika. Obveznost stalnega izvajanja notranje kontrole nalaga tudi Zakon o prevozih v 
cestnem prometu ZPCP-2, Url. list RS 131/2006. 

UPORABA NAŠIH BROŠUR VAM BO DELO OLAJŠALA 

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

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

 
Naš telefon: 01 524 03 15  

 
Najdete nas na naslovu: Zveza ZŠAM Slovenije, 

Letališka 16, 1000 Ljubljana  
 

SREČNO VOŽNJO! 

ALOJZIJ ŠPAREMBLEK 
Član ZŠAM Cerknica 
Rojen: 26. 08. 1937
Umrl: 27. 01. 2018

V SLOVO

ALOJZ DRAB
Član ZŠAM Ivančna Gorica  

Rojen: 18. 01. 1936
Umrl: 24. 01. 2018

JANEZ DROLC 
Član ZŠAM Kamnik   
Rojen: 06. 07. 1940
Umrl: 24. 02. 2018

JANEZ MOLK
Član ZŠAM Vrhnika
Rojen: 09. 01. 1942
Umrl: 25. 02. 2018

LEOPOLD ŠENICA
Član ZŠAM Gorjanci 
Rojen: 12. 11. 1936
Umrl: 15. 01. 2018

IVAN NAGLIČ 
Član ZŠAM Zreče  

Rojen: 10. 05. 1935
Umrl: 24. 01. 2018



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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