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Drage bralke in bralci,

Dnevi hitro tečejo, tako da je prva letošnja 
številka že pred vami. Vsi smo tu ali tam ume-
ščeni med ukrepe in z njimi omejeni. Vendar se 
vztrajnost kaže in tako smo v tem letu že začeli 
svoje aktivnosti. Tam, kjer so šole ponovno 
odprle vrata, so bili tudi naši prostovoljci. Bili 
so prepoznavni in s svojimi aktivnostmi so pri-
spevali k boljši varnosti otrok. Ti so po dolgem 
času začutili bližino šol, vozniki pa se morajo 

počasi na to privajati in biti nanje pozorni. Naša združenja so pripravljena na 
delo. Tako so se nekateri odzvali tudi na prve aktivnosti na državnem nivoju 
in sodelujejo v aktivnostih nacionalne preventivne akcije in sledijo pozivu: 
»Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu!« Uporaba 
mobilnih aparatov v času vožnje jemlje pozornost na prometno okolje, v 
katerem smo, in s tem ogrožamo sebe in druge. Ob uporabi mobilnega tele-
fona med vožnjo se iščejo odgovori na vprašanja, ali je res to takrat nujno 
potrebno, ali res pogovori in brskanje po spletu ne morejo počakati, ali smo 
že tako zasvojeni, da mobilni telefon štejemo med virtualnega sopotnika. 
Sopotnika, ki nam krajša »dolgočasje« in s svojo prisotnostjo ogroža nas in 
druge. Ne moremo pričakovati, da nas bo vedno varoval angel ali nekdo, ki 
nas bo vedno opozarjal, kaj je pravilno in kaj ne. Vsak posameznik se bo moral 
zavedati posledic in prevzemati odgovornost za svoja ravnanja. Tipkanje po 
mobilnem telefonu v času vožnje je nevarnost za vse udeležence, zato za 
volanom res bodimo brez virtualnega sopotnika. 

Skozi vsebine naše revije boste spoznali Muzej slovenske policije, ki si ga je 
vredno ogledati. Spoznati razvoj in napredek dela policije. Da se sledi času 
in umirjanju prometa na naših cestah, pripomorejo s svojimi vlaganji tudi 
Slovenske železnice, s posodobitvijo infrastrukture in ponovnim odprtjem 
proge do Kočevja. Skozi čas je napredovala tudi naša organizacija in zadnja 
leta je njena aktivnost v družbi prepoznana.

A danes ali jutri vse bo mnogo bolje, danes ali jutri še vedno mora biti v 
ospredju razum in osebna odgovornost. Le tako bomo ohranjali to, kar si res 
želimo, zdravje in varnost. Virtualni svet in njegovi deležniki naj bodo le tam, 
kjer ne ogrožajo slehernega posameznika. 

Danes ja, jutri ne … A danes ali jutri vse bo mnogo bolje, danes 
ali jutri ponovno bo …

mag. Fadil Mušinovic
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Mobilni telefoni so že vrsto let eden 
izmed večjih motilcev pozornosti v 
prometu. Vse bolj razširjen problem 
tudi v Sloveniji, je vedno pogostejši 
dejavnik, ki dokazano povečuje tve-
ganje za nastanek prometnih nesreč. 
V letu 2020 je policija ugotovila 
36.771 kršitev glede uporabe mobil-

ZA VOLANOM NE BODITE ZA EKRANOM, V 
PROMETU NE BODITE NA SPLETU!

Agencija za varnost prometa je s partnerji izvedla nacionalno preventivno akcijo za ozaveščanje o tveganjih uporabe mo-
bilnega telefona v prometu »Varno brez telefona«.

Kako dolgo razdaljo bi prevozili z zaprtimi očmi?
Tuje raziskave kažejo, da je med pisanjem SMS sporočila ali pregledovanjem 
družbenih omrežij voznik povprečno 5 sekund osredotočen na telefon in ne na 
vožnjo. Pri hitrosti 60 km/h prevozi razdaljo več kot 83 metrov. V naselju, pri 
vožnji 50 km/h prevozi skoraj 70 metrov. Še večje tveganje pa je na avtocestah, 
kjer pri hitrosti 130 km/h v petih sekundah prevozi več kot 180 metrov, na hitri 
cesti pri vožnji 100 km/h pa prevozi 139 metrov. Gre za podobno tveganje, kot 
da bi takšno razdaljo prevozil z zaprtimi očmi. Voznik vozi z bistveno zmanjša-
no pozornostjo in s tem ogroža sebe in vse druge udeležence prometa.

nega telefona med vožnjo, v zadnjih 
devetih letih je tovrstnih kršitev za 
kar 100 % več. Med kršitelji z 28,5 
% prevladuje starostna skupina od 35 
do 44 let. Glede na kategorijo udele-
ženca v prometu prevladujejo vozni-
ki osebnih vozil, teh je bilo kar 62 %, 
sledijo vozniki tovornih vozil, ki jih je 

za skoraj četrtino vseh kršiteljev (23,2 
%) in kolesarji s 3,5 %. Tveganje za 
nastanek prometne nesreče je ob 
uporabi mobilnega telefona v promet 
po različnih mednarodnih raziskavah 
od 4 do 23 krat večje. Tako ogrožamo 
sebe in druge, za nastanek nesreče pa 
je dovolj že majhna napaka.
Mobilni telefoni močno vplivajo na 
kognitivne sposobnosti voznika. Pi-
sanje sporočil ali pregledovanje druž-
benih omrežij med vožnjo pomeni 
do 23 krat večje tveganje za nastanek 
prometne nesreče. Telefoni motijo 
našo koncentracijo, saj človek ni spo-
soben opravljati dveh miselnih opera-
cij hkrati, na kar so opozarjali s prvo 
letošnjo preventivno kampanjo. Akci-
ji se je pridružila tudi Zveza združenj 
šoferjev in avtomehanikov Slovenije. 
Agencija za varnost prometa je v tem 
času izvedla novo terensko raziskavo 
glede uporabe mobilnih telefonov v 
prometu, policija pa je med rednim 
delom poostreno nadzirala uporabo 
naprav in opreme, ki ovirajo voznike 
med vožnjo. 

Uporaba mobilnih telefonov med 
vožnjo vpliva na slabši reakcijski čas
Med uporabo mobilnega telefona je 
uporabnikova pozornost zmanjšana v 
kar treh vidikih zaznavanja in upravlja-
nja:
vidnem – namesto na cesto in okolje, 
je pogled usmerjen v zaslon telefona,
telesnem – roke niso na volanu ali kr-
milu vozila, temveč na napravi,
miselnem – miselni procesi so usmerje-
ni v dogajanje, ki ga sporoča naprava.

Pri voznikih so različne študije ugoto-
vile tudi do 50 % slabši reakcijski čas 
kot pri vožnji v normalnih pogojih:
• počasneje zaznavajo prometno 

signalizacijo, 
• imajo daljši zavorni čas, 
• imajo zmanjšano zaznavanje oko-

lice, 
• počasneje se odzivajo na nepred-

videne dogodke, 
• imajo zmanjšano vidno polje, 
• vozijo s krajšo/neustrezno varno-

stno razdaljo, 
• ne zmorejo vzdrževati enakomer-

ne hitrosti vožnje,
• odziv na nepredvidene dogodke je 

slabši,
• pogosto brez nadzora menjajo 

vozni pas.

V Sloveniji med vožnjo telefonira 75 
% voznikov; AVP bo izvedla novo te-
rensko raziskavo
Vozniki, kolesarji in pešci se še vedno 
premalo zavedajo nevarnosti in tve-
ganj, povezanih z uporabo mobilnih 
telefonov med vožnjo. Tudi zato je 
Agencija za varnost prometa v času 
nacionalne preventivne akcije izved-
la terensko raziskavo uporabe mobil-
nih telefonov v prometu. Raziskava 
iz leta 2016 je pokazala, da mobilne 
telefone med vožnjo uporablja kar 75 
% voznikov. Trije od štirih voznikov 
so med vožnjo telefonirali, vsak tret-
ji (30 %) pa je pregledoval družbena 
omrežja. Približno 7 % voznikov si je 

med vožnjo zapisovalo beležke, opo-
mnike, 5 % jih je brskalo po spletu, 
3 % pa so uporabljali druge mobil-
ne aplikacije. Pogovori med vožnjo v 
povprečju trajajo 5 minut, pisanje ali 

meta in dogajanja v oko-
lici ter pravočasno reagi-
ranje. Agencija opozarja, 
da nemalokrat vidimo za-
mišljene pešce, ki s pogledom v 
mobilni telefon stopijo na prehod za 
pešce ali na kolesarsko stezo, in ne 
preverijo, ali so to storili dovolj var-
no. Pravočasnost in ustreznost reak-
cij pešca je zaradi uporabe mobilnih 
telefonov in pregledovanja družbenih 
omrežij zmanjšana do 60 %. 

V pričakovanju strožjih kazni
Uporaba mobilnega telefona predsta-
vlja velik izziv na področju izboljša-
nja varnosti cestnega prometa. Agen-
cija za varnost prometa v različnih 
preventivnih akcijah na to opozarja 

že dalj časa, zato je predlagala spre-
membo Zakona o pravilih cestnega 
prometa, da se uporaba telefona med 
vožnjo opredeli kot prekršek, za kate-
rega bi kršitelj poleg denarne kazni v 
višini 250 evrov dobil tudi 3 kazen-
ske točke. Ministrstvo za infrastruktu-
ro je predlog Agencije upoštevalo v 
predlogu zakonske novele, ki je v po-
stopku obravnave v Državnem zboru.

pregledovanje sporočil vzame 3 mi-
nute, za pregled družbenih omrežij 
pa vozniki porabijo 4 minute. 

Pogosta uporaba tudi med kolesarji 
in pešci 
Tudi med kolesarjenjem ne upo-
rabljajmo mobilnega telefona ali 
slušalk za poslušanje glasbe, saj to 
pomembno vpliva na zaznavanje pro-
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POLICIJA

Slovenska policija ima bogato zgodo-
vino, ki je primerljiva z velikimi naro-
di. Policiji kot varnostni sili za zagota-
vljanje pravnega reda države lahko na 
našem ozemlju sledimo od leta 1850 
naprej. V tem časovnem obdobju so se 
spreminjala poimenovanja (od orožni-
kov do miličnikov in policistov) in me-
njale uniforme, oborožitev in zaprise-
ge njenih pripadnikov, že 170 let pa 
ostaja nespremenjena njena temeljna 
naloga: zagotavljati javni red in mir v 
državi. Začasna organska postava žan-
darmerije v avstrijskem cesarstvu, ki je 
bila objavljena 18. januarja 1850 na 
Dunaju, velja za začetek oblikovanja 

170 LET POLICIJE NA SLOVENSKEM 

Ob praznovanju visoke obletnice slovenskega policijskega muzeja bodo v tem letu potekali različni dogodki, na katerih 
se bomo spominjali policijske zgodovine, katere začetki na Slovenskem segajo v (davno) sredino 19. stoletja. Organizirali 
smo že več kulturnih prireditev, v pripravi sta posebni tematski razstavi, potekajo pa tudi aktivnosti za preselitev muzeja 
v nove prostore na Kotnikovi ulici v Ljubljani.

državne varnostne organizacije na na-
ših tleh, iz katere se je razvila dana-
šnja policija.
Policija je globalna institucija, ki se 
spreminja z razvojem družbe. V demo-
kratičnih ureditvah se iz mehanizma 
prisile spreminja v servis državljanov. 
Sodobne policije se zaradi večanja 
varnostnih groženj čedalje bolj zave-
dajo, da lahko svoje temeljne naloge 
(zagotavljanje javne varnosti, miru in 
reda v državi) uspešno opravljajo samo 
v sodelovanju z najširšo skupnostjo in 
kot ugledne organizacije. Ugled je 
tudi tisti, ki policiji zagotavlja zanima-
nje mladih za poklic policista.

Širše poslanstvo policijskih muzejev
Ugled se učinkovito dosega s komu-
nikacijo na področju kulture. Glede 
na to so v zadnjih 30 letih tudi poli-
cijski muzeji začeli na široko odpirati 
vrata vsem skupinam obiskovalcev in 
spreminjati svoje poslanstvo. Ob ohra-
njanju dediščine interpretirajo vlogo 
policije v družbi, krepijo integriteto 
njenih uslužbencev, z različnimi pro-
grami izvajajo preventivne dejavnosti 
v zvezi z zatiranjem kriminalitete in 
zagotavljanjem varnosti, poglabljajo 
sodelovanje policije s skupnostjo in še 
mnogo drugega.
Sodobni muzeji se pri tem zavedajo 
pomena vseh elementov in detajlov 
komunikacije, na kateri se gradi ugled 
institucije – od lokacije v mestu, zu-
nanje podobe, arhitekture in razstave 
do kakovostnih muzejskih storitev, 
spoštljivega odnosa do obiskovalcev 
in drugega.

Muzej v stotih letih večkrat zamenjal 
svojo lokacijo
Začetki slovenskega policijskega mu-
zeja segajo v leto 1920. Muzej je v 
svoji zgodovini deloval pod različni-
mi imeni (od Kriminalističnega muze-
ja do Muzeja ministrstva za notranje 
zadeve), v različnih organizacijskih 
enotah organov za notranje zadeve in 
na različnih lokacijah v Ljubljani in 
njeni okolici, vseskozi pa je imel vlo-
go specialnega državnega oziroma re-
publiškega muzeja. V Tacen, kjer ima 
svoj sedež od leta 1971, se je preselil 

iz Doma ljudske milice na Kotnikovi 
ulici 8 v Ljubljani, kjer je bil od leta 
1953 do 1970.

Muzej je večino svojega obstoja de-
loval kot študijski kabinet, namenjen 
strokovnjakom, katerih delo je bilo 
povezano z zatiranjem kriminalitete, 
širši javnosti pa se je začel odpirati 
pred približno 25 leti. Že kmalu po 
spremembi njegovega poslanstva se 
je začela porajati ideja o vrnitvi v sre-
dišče mesta, kjer bi bil v posodobljeni 
obliki dostopen najširšemu krogu obi-
skovalcev.
Posodobitev Muzeja slovenske poli-
cije je bila vključena v Resolucijo o 
dolgoročnem razvojnem programu 
policije do leta 2025 (Uradni list RS, 
št. 75/2015) in v Srednjeročni načrt 
razvoja in dela policije za obdobje 
2018–2022. Trenutno stanje, strate-

Pobrskajte po svojih arhivih in nam 
pomagajte pri razstavi – povabilo k 
sodelovanju
Za letos načrtujemo pripravo dveh 
razstav. Tema prve bo 100. obletni-
ca slovenskega policijskega muzeja, 
tema druge pa 170. obletnica polici-
je na Slovenskem. 
Vse, ki bi lahko prispevali zgodo-
vinska gradiva, vljudno vabimo k so-
delovanju. Gradiva zbiramo v Mu-
zeju slovenske policije (Rocenska 
ulica 56, Tacen, 1211 Ljubljana 
Šmartno, darinka.kolar.osvald@po-
licija.si). 

ške usmeritve in strateške prioritete so 
zapisani v Strategiji razvoja muzejske 
dejavnosti slovenske policije 2019–
2023, ki je bila na Ministrstvu za not-
ranje zadeve potrjena 11. februarja 
2019. Hkrati s potrditvijo strategije 
je bil sprejet sklep, da se do 30. sep-
tembra 2019 pripravi programska na-
loga umestitve Muzeja slovenske po-
licije v objekt Kotnikova 8, Ljubljana. 
Programska naloga je bila pripravljena 
v sodelovanju z različnimi službami.

Muzejsko dejavnost še bolj približali 
javnosti
V želji, da čim bolj sledimo sodobnim 
težnjam, smo že leta 2011 v Muzeju 
slovenske policije pripravili idejno za-
snovo novega slovenskega policijske-
ga muzeja in jo nato začeli uresniče-
vati na različne načine. 
Ob predstavljanju stalne, predvsem 

kriminalu namenjene stal-
ne razstave v Tacnu smo v 
muzeju zlasti v zadnjem 
obdobju začeli pripravljati 
številne gostujoče razstave o zgo-
dovini policije in kulturne dogodke, s 
katerimi želimo policijo približati širši 
javnosti. Razstave pripravljamo v so-
delovanju z različnimi enotami Polici-
je in Ministrstva za notranje zadeve, 
drugimi institucijami in posamezniki 
in jih postavljamo v različnih muzejih 
in kulturnih ustanovah, šolah, na pri-
reditvah in sejmih, na katerih se pred-
stavlja slovenska policija.
Od 3. decembra 2019 se Muzej slo-
venske policije predstavlja tudi v Beli 
galeriji na Kotnikovi ulici 8 v Ljublja-
ni, kjer je v sodelovanju z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije 

in Mednarodnim grafičnim likovnim 
centrom, ob pomoči Policijske akade-
mije, Policije in Ministrstva za notranje 
zadeve organiziral že več dogodkov, 
namenjenih predvsem interni javnosti 
(aktivnim in upokojenim uslužbencem 
Policije in Ministrstva za notranje za-
deve). Na njih so bili obiskovalcem 
predstavljeni zgodovina policije in 
policijskega muzeja ter prizadevanja 
za njegovo preselitev v nove prostore. 
Hkrati so si lahko v Beli galeriji ogle-
dali tri razstave: Od orožnika do po-
licista, 70 let Policijskega orkestra in 
Kulturna dediščina Kotnikove 8.
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Bistveno višja tudi raven varnosti na 
železniški progi
Pred začetkom prenove je bilo na ko-
čevski progi 81 nivojskih prehodov 
ceste čez železniško progo. Čeprav 
so bili označeni in zavarovani, so 
pomenili veliko varnostno tveganje 
za vse udeležence v prometu. Med 
prenovo jih je bilo 50 ukinjenih, 31 
pa zavarovanih. Tako je zagotovlje-
na bistveno višja raven varnosti na 
progi. Od 31 nivojskih prehodov, 
ki so še na kočevski progi, jih je 26 
zavarovanih z zapornicami oziroma 
avtomatsko napravo za zavarovanje, 
po dva z avtomatskim cestnim signa-
lom in zapornim brunom ter eden z 
labirint ograjo.

Prenova proge, vredna 99,6 milijona evrov
Zadnja faza del, ki se je končala konec leta 2020, je vključevala še zamenjavo in posodobitev signalnovarnostnih ter 
telekomunikacijskih naprav, ki so temelj učinkovitega in varnega železniškega prometa. Skupna vrednost vseh faz 
prenove proge je po potrjenem investicijskem programu 99,6 milijona evrov. Sredstva za prenovo je v celoti zagoto-
vila država.

O kočevski progi
Regionalna proga med Grosupljem in Kočevjem je dolga 48 kilome-
trov. Je neelektrificirana enotirna proga, ki je bila zgrajena leta 1893. 
Zadnji redni potniški vlak je v Kočevje peljal 18. aprila 1968, nato 
so potniški vlaki vozili le še do Velikih Lašč. Tri leta pozneje pa je 
bil potniški promet na kočevski progi popolnoma ukinjen. Do marca 
2009 so po progi vozili samo tovorni vlaki, odtlej pa je bila zaprta 
za ves promet. Zadnji tovorni vlak je po njej peljal 5. marca 2009. 
Leta 2008 se je začela prenova železniške proge, najprej do skladišč 
državnih blagovnih zalog v Ortneku, nato do Ribnice ter konec leta 
2018 do Kočevja. Proga je bila za tovorni promet odprta prvega aprila 
2019. Nato se je začela še prenova telekomunikacijskih in signalno-
varnostnih naprav in po progi so januarja 2021 spet začeli voziti tudi 
potniški vlaki. 

Celovito zavarovanje nivojskih prehodov
Število nivojskih prehodov (NPr) pred začetkom 
modernizacije: 81

Število ukinjenih NPr po končanju projekta: 50

Število urejenih NPr po končanju projekta: 31

- 26 NPr, zavarovanih z avtomatsko napravo za 
zavarovanje,

- 1 NPr, zavarovan z labirint ograjo, 
- 2 NPr, zavarovana z labirint ograjo in avtomatskim 

cestnim signalom,
- 2 NPr, zavarovana z zapornim brunom.

PO PETDESETIH LETIH SPET POTNIŠKI  
VLAKI NA KOČEVSKI PROGI 

Tretjega januarja so po petdesetih letih med Grosupljem in Kočevjem spet začeli voziti potniški vlaki. Konec preteklega 
leta je bila namreč končana celovita prenova proge. Nova železniška povezava bo po analizah prometa precej razbre-
menila ceste, ki povezujejo Kočevje s prestolnico. Potniki pa bodo imeli več možnosti za uporabo okolju najbolj prijazne 
oblike javnega prevoza – vlaka. 
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AKTUALNO

Več let različne raziskave uporabe 
mobilnih telefonov in drugih pamet-
nih naprav v prometu kažejo na skrb 
vzbujajoč trend vse pogostejše uporabe 
le-teh v prometu. Nobene kategorija 
udeležencev v prometu ni izvzeta, saj 
omenjene pametne e-naprave upora-
bljajo tako pešci, kolesarji, uporabniki 
posebnih prevoznih sredstev kot vse 
kategorije voznikov. 
Posebej skrb vzbujajoče pa je, da upo-
rabniki poleg telefoniranja med vožnjo 
pogosto tudi pošiljajo sporočila, brska-
jo po spletnih straneh in objavljajo ter 
pregledujejo vsebine na družabnih 
omrežjih. 
Značilno je tudi, da so k uporabi 
mobilnih telefonov in drugih pamet-
nih e-naprav v prometu zlasti nagnjene 
mlajše generacije pa tudi vozniki sre-
dnje starostne skupine, predvsem 
zaradi bolj ali manj poslovnih razlogov.

In v čem je težava uporabe omenjenih 
naprav prometu? 
Tudi pri odgovoru na to vprašanje 

Na osnovi preteklih izkušenj in v konte-
kstu nadaljevanja utečenih aktivnosti ter 
projektov člani komisije posredujemo 
UO Zveze v razpravo in potrditev pred-
log plana za leto 2021.
Ob upoštevanju aktualnih ukrepov vlade 
RS smo prilagodili planirane aktivnosti 
aktualnemu času, kar pomeni, da se 
večina aktivnosti in projektov izvaja 
virtualno (na daljavo), torej na spletnih 

NACIONALNA PREVENTIVNA  
AKCIJA »MOBILNI TELEFON«

Miklavž Bole

odgovarjajo raziskave, ki dokazuje-
jo, da se z uporabo le-teh v prometu 
zmanjšujeta zbranost in pozornost na 
sprejemanje ključnih informacij iz 
okolja, s čimer se povečuje tveganje 
za nastanek prometne nesreče. Med 
uporabo mobilnih naprav se uporabni-
kova pozornost zmanjša z vidika treh 
vrst zaznavanja in upravljanja:
• vidno-slušnega – namesto na cesto 

in okolje je pogled usmerjen v 
zaslon telefona,

• motoričnega (telesnega) – roke niso 
na volanu ali krmilu vozila, pač pa 
na napravi, in 

• miselnega – miselni procesi so 

usmerjeni v dogajanje, ki ga spo-
roča naprava.

Na primer, če voznik telefonira med 
vožnjo, to nanj vpliva tako, kot bi imel 
v krvi 0,8 promila alkohola. Med pisa-
njem SMS sporočila pa voznik 4x dlje 
pogled usmerja drugam kot na vozišče, 
kot bi pri normalni vožnji.
Tudi letos je, v koordinaciji Javne agen-
cije RS za varnost prometa potekala 
nacionalna preventivna akcija Mobilni 
telefon. V času akcije bodo so Policija 
in občinska redarstva izvajalaizvajali 
poostren nadzor nad uporabo mobilnih 
telefonov med vožnjo.

PLAN AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA PROMETNO 
VARNOST 2021

UO – Komisija za prometno varnost, Miklavž Bole

straneh ZZŠAM, PVV in portalov, na 
katerih lahko predstavniki Združenj 
objavljajo aktualne aktivnosti (napoved 
in poročanje o izvedbi). Po sproščanju 
omejevalnih ukrepov pa se bodo naše 
aktivnosti sprotno prilagajale oziroma 
sproščale.
Za vse planirane aktivnosti in projekte 
bomo predlagali vsebine in način izved-
be, ki pa je lahko glede na specifične 

razmere v Združenjih predmet spre-
memb oziroma prilagoditve tudi lokalnim 
razmeram.
Napisano torej štejte kot usmeritve in ne 
navodilo za izvajanje.

Aktivnosti
Podpora izvajanju NPA (Nacionalnih 
preventivnih akcij), katerih koordinator 
je AVP RS.

• Mobilni telefon (od 25. januarja do 
7. februarja 2021)

• Varnostni pas in otroški varnostni 
sedež (od 8. marca do 14. marca 
2021)

• Motoristi – vozniki enoslednih vozil 
(od 5. do 11. aprila 2021)

• Hitrost – prvi del (od 19. do 25. 
aprila 2021)

• Varnost kolesarjev (od 17. do 30. 
maja 2021)

• Alkohol – prvi del (od 16. do 22. 
junija 2021)

• Varnost voznikov tovornih vozil 
in avtobusov (od 19. do 25. julija 
2021)

• Hitrost – drugi del (od 9. do 15. 
avgusta 2021)

• Pešci (od 1. do 10. oktobra 2021)
• Alkohol – drugi del (od 5. do 14. 

novembra 2021)
• Alkohol – tretji del (od 6. do 12. 

decembra 2021)

Projekti
• ŠPS (celoleten)
• Prvi šolski dnevi (prvi teden pouka 

novega šolskega leta 2021–22)
• Evropski teden mobilnosti ETM (od 

16. do 22. septembra 2021)
• Pešbus, Bicivlak in »Poljubi in 

pojdi«
• Kolesarski izpiti
• Varne šolske poti (NŠP)
• Tekmovanja Kaj veš o prometu za 

kolesarje
• Prometni dnevi na šolah
• Prometne delavnice za mladostnike 

(sodelovanje z zavodom Vozim)
• Prometne delavnice za starejšo 

populacijo
• Varne pešpoti za telesno hendike-

pirane (invalidne) osebe

• Aktivno v šolo in Zdravo mesto
• Evropska listina o cestnoprometni 

varnosti (evropska participacijska 
platforma)

Obeležja
• Svetovni dan spomina na žrtve 

prometnih nesreč (tretja nedelja v 
novembru – 21. novembra 2021)

• Edward (European Day without a 
Road Death) (22. september 2021)

• Mednarodni zahvalni teden poklic-
nih voznikov (maj 2021 – datum še 
ni objavljen) – UICR

Poleg navedenega pa naj bi v času 
novega mandata člani komisije priprav-
ljali, usmerjali in koordinirali še:
• Aktivnosti za boljše sodelova-

nje z Združenji in zagotavljanje 
pomoči pri preventivno-vzgojnih 
aktivnostih.

• Vzpostavitev oziroma poglobitev 

sodelovanja s sorodni-
mi NVO (npr. zavod 
Varna pot, zavod 
Vozim …).

• Usmeritve za izvajanje dogo-
vorjenih aktivnosti bodo Združenja 
prejemala praviloma deset dni pred 
začetkom akcije v elektronski 
obliki na dogovorjene e-naslove. 
Objavljene bodo tudi na spletni 
strani Zveze.

• Za NPA bo Zveza Združenjem 
zagotovila aktualni akcijski mate-
rial (zloženke, brošure, plakate in 
preventivne pripomočke (odsevni 
trakovi, kresničke, rumene rutice 
ipd.), seveda po predhodni najavi 
sodelovanja. 

• Pripravo in izvedbo strokovnih 
posvetov in izobraževanj za pro-
stovoljce Združenj.

• Izmenjavo dobrih praks posame-
znih Združenj, tako iz izvajanja 
aktivnosti kot tudi projektov.

• Seznam prostovoljcev s pridoblje-
nimi kompetencami in pripravo 
kriterijev in načinov za pridobivanje 
oziroma potrjevanje kompetenc. 

• Spodbujanje sodelovanja pri vzpo-
stavitvi in ažuriranju načrtov šolskih 
poti (NŠP) ter njihove digitalizacije.

• Pripravo navodil pri sodelovanju 
pri izvedbi šolskega, občinskega, 
medobčinskega in regionalnega 
tekmovanja Kaj veš o prometu.

• Spodbujanje občinskih svetov za 
imenovanje članov Združenj v 
občinske SPV.

• Prek Zveze ZAŠM (predsednik 
in GS) dogovor s GPU, AVP in 
Ministrstvom za zdravje o obsegu 
in načinu sodelovanja, ki bi 
ga zagotavljala zainteresirana 
Združenja.
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Zakon o pravilih cestnega prome-
ta (ZPrCP), podobno kot vsi dosedanji 
zakoni, ki so obravnavali varnost v cestnem 
prometu, zasleduje cilj povečanja varnos-
ti vseh udeležencev cestnega prometa in 
temelji na načelu defenzivnega ravnanja, 
načelu zaupanja in načelu varstva šibkej-
ših udeležencev cestnega prometa.
Predlog zakona je že dlje časa v proced-
uri sprejemanja (25. april 2017). Vlada 
RS pa je 23. 12. 2020 določila besedi-
lo Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega 
prometa – prve obravnave, ga poslala 
v obravnavo Državnemu zboru ter mu 
naložila, naj pripravi uradno prečišče-
no besedilo Zakona o pravilih cestnega 
prometa.

Predlagane rešitve so relativno obsežne 
in zajemajo: 
• odgovornost lastnika vozila, pri čemer 

se uzakonja domnevna odgovornost 
lastnika oziroma imetnika uporabe 
vozila za storjeni prekršek, in sicer na 
način, da se v primerih, ko ni mogoče 
ugotoviti, kdo je storilec prekrška 
zoper varnost cestnega prometa, ki 
je storjen z vozilom,

• pogoje za zaseg motornega vozila, 
• preizkušanje avtonomnih vozil ,
• pravila ravnanja v 

območju skupnega pro-
metnega prostora,

• varnostni pas za odra-
sle se lahko uporablja 
za zavarovanje otrok, 
visokih vsaj 140 cm 
(doslej 150 cm), 

• za uporabo mobilnega 
telefona med vožnjo 
se zviša globa (250 
EUR) in izreka stran-
ska sankcija v višini 3 
kazenskih točk, 

Pohvalno je, da kljub epidemiološkim 
razmeram prostovoljci ZŠAM delujemo 
in da v okviru omejitev izvajamo plani-
rane aktivnosti. Poleg samega izvajanja 
aktivnosti pa je poročanje o izvedenih 
akcijah zelo pomembno, in to iz več 
razlogov. Kar nekaj naporov je bilo že 
vloženih, da bi izboljšali tako kakovost 
kot tudi ažurnost le-tega. Poročanje in 
evidenca nista samo suhoparna admini-
strativna »zahteva« temveč tudi potreba, 
ki koristi predvsem samim prostovoljcem 
ZŠAM, Združenjem in ne nazadnje tudi 
Zvezi. Brez poročanja namreč ostajajo 
naše aktivnosti nedokumentirane, torej 
jih za širšo javnost ni. So tudi edini način, 
s katerim lahko dokazujemo upraviče-
nost do sredstev, ki jih pridobivamo skozi 
projektne aktivnosti.

Večji del naših aktivnosti je namenjen 
varovanju in vzgoji najranljivejših skupin 
udeležencev v prometu. Glede na znan 
rek, da »zgledi vlečejo«, lahko veliko 
ali celo največ storimo s svojim zgle-
dom. To pomeni, da tudi sami dosledno 
spoštujemo pravila v cestnem prometu, 
še posebno, ker smo v svojih delovnih 
oblačilih z odsevnimi brezrokavniki ali 
identifikacijskih oblačilih (vsa oblači-
la, ki nosijo vidno oznako ZŠAM) zelo 
opazni in na lokacijah, ki so pretežno 
prometno intenzivne ali rizične.
Ob vsej vnemi, ki jo premoremo prosto-
voljci ZŠAM, pa se moramo zavedati, da 
nimamo nobenih posebnih pooblastil, 
kar pomeni, da moramo dosledno upo-
števati ZPrCP. Ker na aktivnostih pretežno 
nastopamo kot pešci, je pomembno 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH  
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O  
PRAVILIH CESTNEGA PROMETA

PRILOŽNOST ZA IZBOLJŠANJE  
POROČANJA 

Miklavž Bole

Miklavž Bole

• usklajuje se definicija »kolesa s pomo-
žnim motorjem«, 

• določajo se pravila za vožnjo s 
posebnimi prevoznimi sredstvi, ki jih 
poganja motor in presegajo hitrost 
gibanja pešcev, 

• izvede se prenos ureditve parkiranja 
tovornih vozil na avtocestah in hitrih 

cestah iz zakona o cestah v zakon o 
pravilih cestnega prometa,

• na novo se opredelijo pogoji za 
uporabo zvočnih znakov in poseb-
ne opozorilne svetilke, ki oddajajo 
svetlobo modre barve, za izvajanje 
pooblastil občinskih redarstev. 

Poleg navedenega predlog zakona 
o spremembah ZPrCP 
opredeljuje še nekatera 
področja, ki pa jih avtor 
zaradi preglednosti članka 
namenoma izpušča. 
Predlagane spremembe so 
usklajene tudi z Zakonom 
o prekrških in Zakonom o 
motornih vozilih.
Celotno vsebino pa si lahko 
preberete na spletni strani:
https://e-uprava.gov.si/
drzava-in-druzba/e-demo-
kracija/predlogi-predpisov/
predlog-predpisa.html?id=8234

upoštevanje členov od 83. do 87., ki 
natančno opredeljujejo pravice in dolž-
nosti le-teh

Ker je poročanje oziroma dokumentiranje 
praviloma sestavljeno iz tekstovnega in 
tabelaričnega dela ter slikovnega gradiva, 
je pomembno, da vsem trem vsebinam 
namenimo primerno pozornost. 
Tokrat bi poudarili pomembnost zago-
tavljanja slikovnega gradiva. Velikokrat 
v svoji delovni vnemi pozabimo foto-
grafirati (dokumentirati) svoje aktivnosti. 
Če pa že jih, pa moramo biti pozorni 
na omejitve, ki jih moramo upoštevati, 
in to so:

• zgled drugim, ki se izkazuje skozi 
dosledno upoštevanje določil ZPrCP,

• Uredba o varovanju osebnih podat-
kov (GDPR),

• Pravilnik o uniformah, činih in ozna-
kah članov ZŠAM (4. člen) in

• sklepi UO ZZŠAM Slovenije.

Kaj torej priporočamo za primerno sli-
kovno dokumentiranje:
• naj bo aktualno (s konkretnega 

dogodka ali pa iz arhiva s pripisom 
»slika je simbolična«);

• z dela na terenu (ne slik, ko se sedi 
za pisalno mizo (izjema so sestanki 
organov Združenj in Zveze, OZ in 

AKTUALNO

skupščine) ali v gostinskem lokalu);
• ne slik v svečanih oblekah s pre-

ventivnih akcij (uniforma se nosi na 
slavnostnih dogodkih, žalnih sveča-
nostih in za potrebe promocije ter po 
povelju poveljnika uniformirancev);

• ne posnetkov, ko smo prostovoljci 

kršitelji CPP (ZPrCP);
• posebno bodimo pozorni pri foto-

grafiranju otrok, saj fotografij brez 
dovoljenja njihovih staršev oziro-
ma skrbnikov ne smemo objavljati 
(Uredba GDPR);

• v času razglašenih ukrepov Vlade 

RS za zajezitev epide-
mije covid-19 dosledno 
spoštujmo le-te, kar 
se mora odražati tudi pri 
fotografiranju. 

Hvala za razumevanje!
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IZ NAŠIH ZDRUŽENJ

V teh kriznih, posebnih časih smo se 
člani ZŠAM Cerknica kot prostovolj-
ci, čeprav smo rizična skupina, javili 
na poziv civilne zaščite, da po svojih 
močeh pomagamo pri premagova-
nju te nadloge (koronavirusa), ki nas 
je doletela. Varovali in kontrolirali 
naj bi predvsem promet in dostop do 
Cerkniškega jezera ob vikendih in pra-
znikih. Dobili smo se pred Policijsko 
postajo v Cerknici, kjer nam je policist 
Bogdan Paternost dal navodila, na kaj 
moramo biti pozorni. Na sedežu civilne 
zaščite na občini pa so nam priskrbeli 
zaščitne maske in razkužila. Odzvalo 
se je 6 članov. Razporedili smo se na 

POMOČ PRI NADZORU
Franci Lužar

Ob vstopu v leto 2021 smo si zaže-
leli veliko lepega tako od daleč ob 
upoštevanju ukrepov, saj se še vedno 
spopadamo z virusom covid-19. Želje 
seveda so, da ostanemo zdravi in da bi 
uspeli realizirati začrtane cilje, ki jih v 
lanskem letu zaradi epidemije nismo 
mogli. Nismo si mogli predstavljati, da 
se bodo naša življenja tako korenito 
spremenila. Vsakodnevne besede, ki 
jih slišimo in beremo »ostani doma, 
ostani zdrav,« so postale realnost vsak-
dana. In kako dolgo še? 
Toda, če na kratko povzamemo leto 
2020, smo kljub vsemu nekatere 
akcije, seveda pod strogimi ukrepi 
NIJZ, izpeljali. Veseli smo bili, da 

Že 14. leto se v Sloveniji tretjo nedeljo 
v novembru pridružujemo svetovne-
mu dnevu spomina na žrtve prometnih 
nesreč. Nosilec aktivnosti je FEVR, koor-
dinator v Sloveniji pa Zavod Varna pot.
Slogan letošnjih akt ivno-
sti je »SPOMINJAMO se 
preminulih, POMAGAJMO preživelim 
in UKREPAJMO za boljšo zdravstveno 

Vse se je z virusom 
covid-19 spremenilo

In življenje doma, v ZŠAM 
na glavo obrnilo.

Res si želimo, da bi se 
vse znova v stare tirnice 

vrnilo,

Ukrepe NIJZ upošteva-
mo vsi, ker se zboleti 

bojimo, 

Skrbno zato za zdravje 
skrbimo, da preženemo 

to epidemijo …

POGUMNO V LETO 2021 SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE 
PROMETNIH NESREČ

Mira Onič
Mira Onič

vhodnih točkah na jezero in dežurali 
skupaj 70 ur. Večkrat so nas obiskali 
tudi policisti, da smo skupaj ugotavljali, 
kako se naključni obiskovalci obnaša-
jo v času prepovedi obiskov turističnih 
krajev po Sloveniji. Obiskovalci jezera 
so bili predvsem domačini, razen nekaj 
izjem, v večini pa so vsi upoštevali navo-
dila, ki jih je predpisala Vlada Republike 
Slovenije. Večina naključnih obiskoval-
cev pa se je že na parkirišču obrnila, ko 
je zagledala odsevne jopiče. Po odzivu 
javnosti in tudi policije mislimo, da je 
bila ta akcija uspešna, in v zadovoljstvo 
nam je, če smo vsaj malo pripomogli pri 
premagovanju tega virusa.

smo še pred prepovedjo zbiranja ljudi 
izvedli občni zbor v mesecu februarju. 
Spremljali smo vračanje otrok v šolo 
v različnih obdobjih šolskega leta. 
Krištofovo nedeljo ter praznik šofer-
jev in avtomehanikov smo praznovali 
v okrnjeni obliki pri nas, uspešno so 
bili tokrat v jesenskem času izvede-
ni kolesarski izpiti in prižgali smo 
svečke ob spominu na žrtve prometnih 
nesreč. V našem domu in okolici so 
bila opravljena potrebna vzdrževalna 
dela, kolikor je bilo mogoče. Nismo 
pa mogli opraviti slovesne otvoritve 
ruskega kegljišča, ki smo ga naredi-
li pri stavbi združenja z željo, da bi 
nudili članom možnost še večjega 
druženja tudi ob kegljanju. Pobudo 

zanj je dal član Alojz Orešič, ki je pri 
delu zelo aktivno sodeloval in večino 
dela opravil sam, če pa je potrebo-
val pomoč, so mu člani z veseljem 
pomagali. 
Žal se je podobno godilo tudi osta-
lim društvom v kraju, dogodkov ni 
bilo, ni bilo druženja, z maskami na 
obrazih se ob redkih srečanjih skoraj 
nismo poznali. Želimo si, da čim prej 
premagamo epidemijo in smelo sto-
pamo brez omejitev po nam že znani 
začrtani poti, ki je osveščanje ljudi na 
področju vzgoje in preventive v pro-
metu, kar je bilo lani nemogoče izvesti 
s ciljem ohraniti čim več človeških 
življenj, kajti zaradi korone smo jih 
tako ali tako izgubili preveč …

oskrbo ponesrečencev«. Žal je letos 
zaradi širjenja covid-19 aktivno-
sti manj. Pod strogimi ukrepi smo se 
tega dne v ZŠAM Poljčane spomni-
li tako kot že pred leti. Pred domom 
združenja so zagorele svečke ob priso-
tnosti poveljnika uniformiranih članov 
Stanka Spolenaka in praporščaka Petra 
Zakrajška.
Želimo si, da bi prizadevanje za »vizijo 
nič«, torej nič žrtev, obrodilo sadove in 
pomagalo k odgovornemu ravnanju v 
prometu.

Po odloku vlade RS so se v torek, 26. januarja 2021, ponovno odprle 
šole v devetih od dvanajstih regij. To velja za učence prve triade in 
vrtce. V osrednjeslovenski regiji v katero sodi tudi občina Kamnik, 
so prav tako sledili odloku vlade RS in odprli vrata za svoje učence. 
Zaradi kovid situacije so bili najmlajši primorani ostati v zavetju doma 
brez resnega stika s cesto in prometom. Zato za varnost najmlajših na 
šolskih poteh, ob upoštevanju vseh priporočili NIJZ, ponovno skrbimo 
prostovoljci ZŠAM Kamnik. Tovrstno varovanje tudi tokrat izvajamo pri 
osnovnih šolah na področju občine Kamnik in sicer: Šmartno v Tuhinju, 
Mekinje, Stranje, Tunjice, Kamnik in na Duplici. 
Dobrodošlico na osnovni šoli Toma Brejca v Kamniku, so s prijetnim 
presenečenjem, na poseben način tudi tokrat pričarale simpatične 
maskote Komunalnega podjetja Kamnik in tako dodatno privabili 
nasmeške na lica otrok. Večina je že komaj čakala, da se sreča s svoji-
mi sošolci in ponovno zagreje šolske klopi. Vsem učenkam in učencem 
želimo varno pot v šolo.

PONOVNO VAROVANJE OTROK OB 
ODPIRANJU ŠOL

ZŠAM – Kamnik
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IZ NAŠIH ZDRUŽENJ

V SLOVO

ANTON GREBENC
Član ZŠAM Krško
Rojen: 1. 6. 1961

Umrl: 17. 12. 2020

JOŽE VIRŠEK
Član ZŠAM Grosuplje

Rojen: 25. 8. 1944
Umrl: 2. 12. 2020

BENO SODIN   
Član ZŠAM Zreče

Rojen: 1938
Umrl: 2020

JANEZ VIRŠEK   
Član ZŠAM Grosuplje
Rojen: 23. 12. 1941
Umrl: 3. 12. 2020

DUŠAN ZUPANČIČ  
Član ZŠAM Gorjanci 
Rojen: 16. 12. 1936
Umrl: 21. 12. 2020

JANI KOREN   
Član ZŠAM Gornja Radgona

Rojen: 19. 10. 1940  
Umrl: 15. 1. 2021

ALOJZ ROZMAN   
Član ZŠAM Grosuplje

Rojen: 6. 3. 1948
Umrl: 30. 12. 2020

VINKO SLEMENIK    
Član ZŠAM Poljčane

Rojen: 5. 1. 1941
Umrl: 11. 12. 2020

MILAN ŠTOK    
Član ZŠAM Postojna
Rojen: 24. 4. 1938
Umrl: 16. 1. 2021

MARIJA JERELE   
Članica ZŠAM Novo mesto

Rojena: 12. 11. 1943
Umrla: 28. 12. 2020

Policijska uprava Murska Sobota je 7. 
januarja letos objavila rezultat akcije 
poostrenega nadzora v prometu v lan-
skem decembru. V tem času so na 
območju Policijske uprave Murska 
Sobota, to je območju upravnih enot 
Gornja Radgona, Ljutomer, Lendava in 
Murska Sobota, kjer živi 114.397 ljudi, 
z indikatorji alkohola preizkusili 2.148 
voznikov. Ugotovljeno je bilo, da je pod 
vplivom alkohola v tem času na obmo-
čju Pomurja vozilo 30 voznikov. Med 
temi jih je bilo 14, pri katerih je bila 
koncentracija nad 0,52 mg alkohola na 
liter izdihanega zraka. Pomurski poli-
cisti so denimo v mesecu decembru leta 
2019 obravnavali 65 prometnih nesreč, 
9 so jih povzročili alkoholizirani udele-
ženci. V mesecu decembru 2020 pa so 
ti obravnavali 35 prometnih nesreč, štiri 
so povzročili alkoholizirani udeležen-
ci. Delež alkoholiziranih povzročiteljev 
prometnih nesreč v mesecu decembru 
2020 je več kot 11-odstoten med vsemi 
povzročitelji. V omenjenih nesrečah 
noben udeleženec ni umrl, 1 je bil hudo 
in 1 lahko telesno poškodovan. Ob 
koncu objavljenega obvestila pomur-
skih policistov je tiskovna predstavnica 
Policijske uprave Murska Sobota Suzana 
Rauš še dodala: »Vse voznike ponovno 
pozivamo – vozite le trezni. Če boste 
uživali alkoholne pijače, se ne odločajte 
za vožnjo v cestnem prometu. Dosledno 

ALKOHOL PRVI UČENCI OŠ IVANA CANKARJA  
ŽE V ŠOLSKIH KLOPEH 

Franci Klemenčič Franjo Čretnik, ZŠAM Vrhnika

upoštevajte tudi druga cestnoprometna 
pravila, še zlasti pravila o hitrosti, pre-
hitevanju, prednosti, varnostni razdalji, 
uporabi varnostnih pasov in mobilnih 
telefonov. Policisti PU Murska Sobota 
bomo poostrene aktivnosti in nadzor 
na tem področju nadaljevali tudi v 
prihodnje.«
Dodajamo še nekaj statističnih 
podatkov o osebnih avtomobilih. 
Na območju Pomurja je po zadnjih 

podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije registrirano skupno 96.744 
motornih vozil, med temi je 64.601 
osebni avtomobil. Tako pride ta čas 
na 100 prebivalcev Pomurja 56 oseb-
nih avtomobilov, to je podobno kot na 
območju vse Slovenije. V času osamo-
svojitve Slovenije pa je bilo na območju 
Pomurja registrirano 38.182 raznih 
motornih vozil, med temi je bilo 32.567 
osebnih avtomobilov.

V ZŠAM Zreče smo pristo-
pili k urejanju prometa ob 
ponovnem pričetku pouka 
prve triade. Promet smo ure-
jali pri osnovni šoli Zreče ter 
pri podružnični šoli Stranice 
in Gorenje.  
Pri urejanju prometa je 
sodelovalo 8 članov ZŠAM 
Zreče. Ob tem smo voz-
nikom delili letake ki 
opozarjajo na nevarnost 
telefoniranja med vožnjo: 
»Za volanom ne bodite za 
ekranom, v prometu ne 
bodite na spletu!«

Veliko neprijetnosti in težav povzroča 
ta mali in nevidni sovražnik, korona-
virus, s katerim se še kar spopadamo 
in očitno bomo morali z njim živeti in 
se mu prilagoditi. Prav mi sami lahko s 
svojo disciplino in odgovornostjo pri-
spevamo, da bomo čim prej zaživeli 
normalno življenje.
Člani ZŠAM Vrhnika smo po novem 
letu, v torek, 5. 1. 2021, in sredo, 6. 
1. 2021, pristopili k akciji »Varovanja 
otrok NIS na Vrhniki«. S svojo fizič-
no prisotnostjo smo skozi Vrhniko 
na najbolj izpostavljenih in nevar-
nih prometnih točkah zagotavljali 
varnost, opozarjali voznike in vse pri-
sotne, da so na cesti ponovno šolski 
otroci. Razposajenost otrok po daljši 
odsotnosti in slabša pozornost lahko 
kaj hitro pripelje do nezgode, zato je 
izredno pomembna voznikova usmer-
jena pozornost na dogajanje ob cesti.

UREJANJE PROMETA
Fijavž Emilijan

S tem namenom smo prek različ-
nih medijev opozarjali na ponovno 
povečano pozornost na dogajanje ob 
cesti. V obliki patrulj se je v varova-
nje vključila tudi PP Vrhnika, za kar 
se jim iskreno zahvaljujemo. S takšni-
mi akcijami pomagamo do cilja vizije 
nič: »nič mrtvih v prometu«. 

Iskrena zahvala velja vsem članom 
ZŠAM, ki ste sodelovali v akciji:
Željku Jadaniču, Leonu Novaku, 
Nacetu Jerini, Karolu Jurjevčiču in 
Tonetu Tomšiču.
Naj velja geslo ZŠAM Vrhnika: »S 
skupnimi močmi se prometna preven-
tiva gradi«.
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NAGRADNA KRIŽANKA
Pokrovitelj križanke je Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, stanovska organizacija voznikov in avto-
mehanikov, ki bo trem srečnim izžrebancem podelila praktične nagrade. Pravilno rešitev križanke z geslom pošljite do  
10. 3. 2021 na naslov Zveza ZŠAM Slovenija, za Prometni Vestnik, Letališka 16, 1000 Ljubljana.

Izžrebanci nagradne  
križanke so:

1. Martin KovačIč, Dvorce 9 B, 8250 Brežice

2. Franc Ropič, Mestni vrh 6 D, 2250 Ptuj

3. Janez Čas, Straže 4, 2382 Mislinja

ZABAVAIZ NAŠIH ZDRUŽENJ

S svojim poslanstvom prostovoljstva se 
članice in člani ZŠAM Vrhnika po svojih 
najboljših močeh poskušamo vključe-
vati v vse segmente družbe. V občini 
Vrhnika priskočimo na pomoč nevlad-
nim in tudi ostalim organizacijam, ki 
delujejo kot zavodi in organizacije pod 
okriljem Občine Vrhnika.
V času covid-19, se je v telovadnici 
Partizan oblikovala rdeča cona, kjer 
so se z virusom bojevali okuženi varo-
vanci Doma upokojencev Vrhnika. CZ 
kot koordinator aktivnosti, povezanih s 
covidom-19, ZD Vrhnika, DU Vrhnika, 
vse vzporedne službe in zavodi se 

ČLANI ZŠAM VRHNIKA AKTIVNI V ČASU 
COVID-19

Anita Čretnik, tajnica ZŠAM Vrhnika

trudijo zagotavljati po najboljših močeh 
vse potrebno za zmanjševanje okužb in 
delovanje javnih ustanov v skladu s pri-
poročili in navodili NIJZ.
Člani ZŠAM Vrhnika in članica ZŠAM 
LPP so se svojim prispevkom vključili s 
prevozi kovid brisov iz ZD Vrhnika in 
DU Vrhnika v UKC Ljubljana. S tem smo 
kot prostovoljci prispevali svoj delež k 
boju in preprečevanju širjenja virusa. 
Pripravljenost in prevoze je treba zago-
tavljati sedem dni v tednu, z umirjanjem 
situacije pa se bodo zmanjšali tudi pre-
vozi. Vozilo zagotavlja Občina Vrhnika.
Zahvala za nemoteno izvajanje 

prevozov velja naslednjim voznikom: 
Irenki Štefančič, Leonu Novaku in 
Franju Čretniku.

Združenje šoferjev in avtomehanikov 
Gornja Radgona, ki deluje od 1950. 
leta na območju občin Apače, Gornja 
Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob 
Ščavnici in v katerega je vključeno 
preko 130 članov, že vrsto let name-
nja veliko pozornosti prometni varnosti 
osnovnošolcev. Še posebej so pozor-
ni ob začetku posameznega šolskega 
leta. Tokrat pa so se odločili, da bodo 
tovrstno dejavnost opravljali tudi po 
sprostili nekateri ukrepi ob koronaviru-
su povezani z obiskovanjem vrtcev in 
otrok prve triade osnovnih šol. Vrtci in 
šole so bili »zaprti« 
kar tri mesece, torej 
so bili otroci v doma-
čem okolju, pa tudi 
promet je potekal 
brez te kategorije 
otrok. Tako so  tudi 
ostali udeleženci 
prometa »pozabili« 
kaj vse se dogaja kot 
so otroci v prometu. 
Zato je Združenje 
šoferjev in avto-
mehanikov Gornja 
Radgona, poskrbelo 
za varnost v cestnem 
prometu podobno kot 
to opravljajo vsakič v 

RADGONSKI »ŠOFERJI« SPET SKRBELI  
ZA VARNOST OTROK

Franci Klemenčič 

začetku šolskega leta in to med 26. in 
29. januarjem. 
Tokrat je za varnost na vsem rad-
gonskem območju skrbelo preko 20 
članov tukajšnjega združenja in to ob 
osnovnih šolah in vrtcih v Apačah s 
podružnično šolo Stogovci, v Gornji 
Radgoni, v Radencih, na Kapeli, v 
Negovi in v Svetem Juriju ob Ščavnici. 
Kot je povedal Jože Ivajnšič, nad vse 
dejavni podpredsednik radgonske-
ga šoferskega združenja, so se za to 
odločili na lastno iniciativo. Ob tem 
je še dejal »Zavedamo se, da gre za 

situacijo, kot je v preteklosti še ni bilo. 
Podobno kot ob preteklih smo člani 
radgonskega šoferskega združenja delo 
opravili brezplačno in prostovoljno«. 
Sicer pa Združenje šoferjev in avto-
mehanikov v času ukrepov povezanih 
s koronavirosom ni moglo opravljati 
vseh načrtovanih opravil, tako je med 
drugim odpadel tudi napovedani vsa-
koletni ukrep preventivnih tehničnih 
pregledov. Kaže pa bodo odpadla še 
nekatera druga opravila združenje, 
ki so jih opravljali v preteklih letih. 
Tako tudi niso mogli opraviti redne-

ga letnega občnega 
zbora. Zaradi ukre-
pov pa se tudi niso 
mogli udeleževa-
ti pogrebov umrlih 
članov združenja 
šoferjev in avtome-
hanikov območja 
vse Štajerske regije. 
Združenje načrtu-
je da bodo skušali 
nekatera zamujena 
opravila izvršiti v 
naslednjih mese-
cih, to je v času 
ko več ne bo ukre-
pov povezanih s 
koronavirosom.


