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Spoštovane bralke in bralci,

pred vami je poletna številka naše sta-
novske revije. Nekateri uživajo na zaslu-
ženem dopustu, drugi ga bodo koristili 
kasneje, žal pa nekateri nikoli več. Stanje 
na slovenskih cestah je v zadnjih dneh 
slabo in v posameznih regijah najslabše 
v zadnjih petih letih. Vsak od nas se bo 
moral zavedati, da v kolikor ne bomo začeli sami pri sebi upoštevati temeljnih 
načel prometne kulture, bo stanje vse slabše. Sklicevanje na slabo infrastruktu-
ro je le izogibanje lastni odgovornosti. Iz leta v leto sodelujemo v preventivnih 
aktivnostih, katerih je nosilec AVP, in izvajamo z njimi povezane naloge. Skupaj z 
Agencijo in drugimi nevladnimi organizacijami poskušamo prepričevati o pome-
nu in vlogi varnostne kulture. Kljub temu prihaja do hujših prometnih nesreč in 
v večini so zanje isti vzroki nastanka, največ v povezavi z alkoholom. Nespreje-
mljivo je, da je v medijih o prometni varnosti in pomenu varnostne kulture slišati 
le malo, medtem ko so ti isti mediji polni reklam za alkoholne pijače. Alkohol 
škoduje zdravju, vendar njegova raba tudi v prometu povzroča številne izgube. 
Zato je v prihodnje od države in drugih pristojnih organov pričakovati, da bodo 
od medijev zahtevali večjo promocijo pomena in vloge varnostne kulture. A ta 
ni potrebna samo v prometu, še kako je pomanjkljiva tudi na drugih področjih 
življenja. Njeno pomanjkanje povzroča materialne izgube, ki se jih še ne zave-
data ne posameznik ne država. V naši organizaciji skupaj s svojimi članicami po-
skušamo biti zgled v družbi. Zato tudi v svoji reviji pogosto omenjamo pomen 
varnostne kulture.

V številki, ki je pred vami, AVP in Policija opozarjata na pomen spoštovanja pravil 
v cestnem prometu in vlogo posameznika. Le posameznik je tisti, ki ne vozi na 
ustrezni varnostni razdalji, tisti, ki ne uporablja varnostnega pasu, in tisti, ki do-
loča hitrost svojega vozila. In tisti, ki je odgovoren, da nekdo nikoli več ne more 
na zaslužen dopust. In tudi tisti, ki živi samo enkrat, zato bi moral živeti pravilno. 

Želimo vam varno in zdravo poletje.
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VOJNA V UKRAJINI BO GOTOVO VOJNA V UKRAJINI BO GOTOVO 
PREMEŠALA GOSPODARSKE TRENDEPREMEŠALA GOSPODARSKE TRENDE
V to je prepričan Dean Peršić, direktor Ferspeda, podjetja iz skupine Slovenske železnice. Razvoj in povečanje 
poslovanja v podjetju pričakujejo na področju letalskega in ladijskega prometa, še pravi Dean Peršić, ki tudi 
verjame, da Slovenija ima kakovostne storitve in inovativne rešitve, kar stranke oziroma kupci zahtevajo in 
prepoznavajo. 

Vojna tragedija v Ukrajini je prekinila 
številne logistične in transportne poti. 
Kako se odzivate na to težavo? 

Družbi Fersped in VV-LOG že pred vojno v Ukrajini nista bili 
masovno usmerjeni v ruski in ukrajinski trg, zato neposredne-
ga vpliva izgube posla nismo občutili. Zagotovo pa to močno 
vpliva na globalni in finančni trg zaradi nestabilnega gibanja 
cen energentov in produktov. 

Kje ta hip vidite največje težave logi-
stov in prevoznikov – visoke cene ener-
gentov? 

Največje težave predstavlja predvsem nestabilno globalno 
gospodarstvo, ki zaradi vojne v Ukrajini in posledic pande-
mije covida-19 nima trdnih temeljev in jasnih vizij. Pogoji 
poslovanja se dnevno spreminjajo, kar od logistov zahteva 
visoko stopnjo prilagodljivosti in strokovnosti, saj si vsi kljub 
spremembam želimo na koncu zadovoljne kupce in stabilno 
poslovanje.

Logistična podjetja morajo tudi zato še 
bolj optimizirati dobaviteljske poti v os-
krbovalni verigi.

Res je. Hitra rast e-trgovine in kopičenje zalog za obvlada-

nje nepredvidenih motenj dobavne verige sta spodbudila 
rast poslovanja na segmentu skladiščenja. V družbi Fersped 
zadnja leta veliko vlagamo v skladiščne kapacitete in razvoj. 
Strankam ponujamo tri skladišča v Kopru ter po enega v Novi 
Gorici in Ljubljani. 

SLOVENSKE ŽELEZNICESLOVENSKE ŽELEZNICE

Dean Peršić, direktor Ferspeda, podjetja iz skupine Sloven-
ske železnice.

Je svetovno gospodarstvo zaradi ukra-
jinske vojne in njenih posledic še bolj 
ranljivo v logističnem pomenu?

Vsekakor bo to premešalo trenutne gospodarske trende, 
vendar je logistično področje vedno tisto, ki se mora najbolj 
prilagajati spremembam in potrebam na trgu, na kar smo že 
navajeni in tudi dobro pripravljeni. 

Bi se morala logistična podjetja in pre-
vozniki morda bolj vključiti v neposred-
no proizvodnjo?

Neposredna vključitev v proizvodnjo pomeni drastično spre-
membo v organizaciji poslovanja in je korak, ki mora biti 
skrbno načrtovan in premišljen. Vsekakor ima neposredna 
vključenost veliko prednost zaradi optimizacije procesov in 
individualne prilagoditve glede na potrebe proizvodnje.

Trendi v globalni logistiki se nenehno 
razvijajo – kakšni so sodobni trendi?

Trendi globalne logistike so v veliki meri usmerjeni v rast in 
razvoj logističnih nepremičnin v notranjosti celin in ob pri-
staniščih. Podjetja povečujejo logistične kapacitete, kar je 
predvsem pandemija covida-19 prikazala kot nujno potreb-
no, saj je zagotovitev produktov končnemu uporabniku »just 
in time« (natanko ob času, op. a.) ključnega pomena. V letu 
2022 je predvidena triodstotna rast kapacitet logističnih ne-
premičnin, kar bo na dolgi rok spremenilo tudi način poslova-
nja večjih proizvajalcev.

Kje je Slovenija na globalnem logistič-
nem zemljevidu? 

Slovenija z vsakim letom postaja vse bolj konkurenčna in gla-
sna v logističnem svetu. Imamo kakovostne storitve in inova-
tivne rešitve, kar stranke zahtevajo in prepoznajo. Mislim, da 
imamo ravno zaradi majhnosti države toliko večjo borbenost, 
vztrajnost in srčnost. 

Kako vidite sodelovanje severnojadran-
skih pristanišč Kopra, Trsta in Reke? Kje 
vidite sinergije med njimi?

Vsem trem pristaniščem je skupna možna ambicija po širitvi 
in razvoju. Čeprav so umeščena v bližino mestnega jedra in 
posledično omejena s širitvijo. Večje potrebe v zadnjih letih 
so pripomogle k produktivnemu razmišljanju za povečanje 
kapacitet ter tako omogočile, da pristanišča postanejo konku-
renčna po velikosti in razvoju. Vsekakor bi za sinergijo morala 
poiskati skupni jezik in delovati enotno ter izkoristiti posame-
znikove prednosti, ki jih je v primerjavi s severnoevropskimi 
pristanišči veliko. 

Smo sredi leta 2022, ste zadovoljni z le-
tošnjimi prvimi šestimi meseci? Ste iz-
polnili načrte?

V letošnjem letu glede na trenutne trende in realizacijo priča-
kujemo, da bomo presegli zastavljene načrte. Prvo četrtletje 
nakazuje rast trenda skladiščenja in carinskih storitev, kar sta 
tudi ključna produkta družb Fersped, d. o. o. in VV-LOG, d. o. 
o. Družbi dosegata visoko dodano vrednost predvsem zaradi 
strokovnih in motiviranih zaposlenih, zvestih kupcev ter trdne 
podpore lastnikov. Razvoj in povečanje poslovanja pričakuje-
mo na področju letalskega in ladijskega prometa.

V družbi Fersped zadnja leta veliko vlagajo v skladiščne kapacitete in razvoj.

Razvoj in povečanje poslovanja v podjetju pričakujejo na po-
dročju letalskega in ladijskega prometa, pravi Dean Peršić. 
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POLICIJA SVETUJEPOLICIJA SVETUJE

KADAR VOZIŠ, NE UPORABLJAJ TELEFONA!KADAR VOZIŠ, NE UPORABLJAJ TELEFONA!
Telefoniranje med vožnjo je med 
slovenskimi vozniki vse bolj pri-
sotno. Ti se žal premalo zavedajo, 
da uporaba mobilnega telefona 
za volanom bistveno zmanjša nji-
hovo zbranost. Zaradi tega lahko 
spregledajo pomembno prome-
tno signalizacijo in se prepočasi 
odzovejo na nepredvidljive raz-
mere na cesti. Takšne okoliščine 
lahko povzročijo hudo prometno 
nesrečo.
Namen preventivne akcije je 
zmanjšati možnost udeležbe v 
prometnih nesrečah, ki bi bile 
posledica uporabe mobilnega te-
lefona med vožnjo, in ozavestiti 
širšo javnost o tem, kako nevarno 
je med vožnjo pogovarjanje po 
mobilnem telefonu. Policisti se v 
akcijo vključujemo tako s preven-
tivnimi dejavnostmi kot tudi po-

ostrenimi nadzori, ki jih izvajamo 
med rednim delom.
Motnje pozornosti med vožnjo, 
med katere štejemo tudi uporabo 
mobilnih telefonov, so lahko tudi 
dejavnik nastanka prometnih ne-
sreč. Po nekaterih tujih raziska-

vah je tveganje za nastanek pro-
metne nesreče kar štirikrat večje, 
če med vožnjo govorimo po tele-
fonu.

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA MED VOŽNJO IN UPORABA MOBILNEGA TELEFONA MED VOŽNJO IN 
NEUSTREZNA VARNOSTNA RAZDALJANEUSTREZNA VARNOSTNA RAZDALJA
V tokratni številki Prometno-varnostnega vestnika smo se odločili, da izpostavimo dve področji, ki sta poleg 
alkohola in hitrosti med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč, to sta uporaba mobilnega telefona med 
vožnjo in neustrezna varnostna razdalja. 

POLEG POLEG 
PREVENTIVNIH PREVENTIVNIH 
UKREPOV TUDI UKREPOV TUDI 
STROŽJE KAZNISTROŽJE KAZNI
V skladu z zakonskimi spremem-
bami, ki so začele veljati sredi 
avgusta lani, je za uporabo mo-
bilnega telefona med vožnjo za 
voznike motornih vozil po novem 
predpisana globa 250 evrov ter 3 
kazenske točke. Za udeležence v 
prometu, ki ne potrebujejo vozni-
škega dovoljenja (kolesa, e-skiroji 
in ostala lahka motorna vozila), 
pa globa za neupravičeno upora-
bo mobilnih telefonov, slušalk in 
drugih naprav med vožnjo znaša 
120 evrov.

Voziš? Izklopi telefon. To je osrednje sporočilo preventivne akcije Javne agencije RS 
za varnost prometa, pri kateri sodeluje tudi policija.

Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu!

Plačilo kazni pa je pravzaprav še 
najmanjša škoda, ki jo lahko ude-
leženci v prometu utrpijo zaradi 
uporabe telefona med vožnjo. Ko 
ste v prometu, se osredotočite na 
cesto, a ne zaradi strahu pred glo-
bo, temveč zaradi svoje varnosti 
in varnosti drugih. Oziroma kot 
pravi slogan akcije: 
Za volanom ne bodite za ekra-
nom, v prometu ne bodite na 
spletu!

VOŽNJA JE KOMPLEKSNA AKTIVNOST, KI VOŽNJA JE KOMPLEKSNA AKTIVNOST, KI 
JI MORAMO POSVETITI VSO POZORNOSTJI MORAMO POSVETITI VSO POZORNOST
Različne mednarodne raziskave 
najpogosteje navajajo štiri glavne 
skupine motilcev, ki med vožnjo 
odvračajo pozornost. Najvišje se 
pogosto uvršča prav uporaba mo-
bilnega telefona:
1. mobilni telefoni (interakcije na 

družbenih omrežjih, snemanje, 
fotografiranje, pošiljanje sporo-
čil, e-pošte, pogovori),

2. prilagajanje nastavitev vozila (ra-
dio, klimatska naprava, druge na-
stavitve v vozilu),

3. prehranjevanje in kajenje,
4. osebna nega (česanje, ličenje…).
Raztreseni vozniki, ki niso osredo-
točeni na dogajanje na cesti in ob 
njej, predstavljajo visoko tveganje 
za nastanek prometne nesreče. 
Tudi nevroznanstveni poizkus, ki 
ga je Agencija za varnost prometa 
izvedla v realnem cestnem okolju 
leta 2017, je pokazal, da so vozni-
kovi možgani med vožnjo ob soča-
sni uporabi telefona bistveno bolj 

obremenjeni. Oči cesto sicer gleda-
jo, toda možgani tega »ne vidijo«, 
saj je sposobnost zaznavanja vidnih 
informacij bistveno zmanjšana. 
Med uporabo mobilnega telefona 
je uporabnikova pozornost zmanj-
šana v kar treh vidikih zaznavanja 
in upravljanja:
• vidnem – namesto na cesto in 

okolje je pogled usmerjen v za-
slon telefona,

• telesnem – roke niso na volanu 
ali krmilu vozila, temveč na nap-
ravi,

• miselnem – miselni procesi so 
usmerjeni v dogajanje, ki ga spo-
roča naprava.

Kaj vse se lahko zgodi ob takšni 
vožnji »na slepo« že v petih sekun-
dah, kolikor traja povprečno ukvar-
janje s telefonom? Pri 50 km/h ob 
visokem tveganju za nastanek nes-
reče prevozimo več kot 70 metrov. 
Vožnja je kompleksna aktivnost, ki 
ji moramo posvetiti vso pozornost.

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

Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo je nevarna. Če med 
vožnjo uporabljate mobilni telefon, je možnost, da boste 
imeli prometno nesrečo, 4-krat večja. Šteje vsaka sekunda. 
Šteje vsako življenje. Kar koli že je, lahko počaka.

Uporaba mobilnega telefona med 
vožnjo za voznike motornih vozil se 
kaznuje z globo 250 evrov ter 3 ka-
zenske točke.

Slovenska zakonodaja telefo-
niranje med vožnjo dovoljuje, 
a le v primeru, če je v vozilo 
vgrajena naprava za prosto-
ročno telefoniranje. Kljub 
temu pa v policiji svetujemo, 
da med vožnjo ne telefonira-
te, saj je vožnja aktivnost, ki 
ji moramo posvetiti vso svojo 
pozornost! 
V primeru nujne uporabe 
mobilnega telefona je zato 
najbolj varno, da se ustavite 
na primernem mestu zunaj 
vozišča in pot nadaljujete 
šele, ko končate s pogovo-
rom.
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ZAKAJ JE ZADOSTNA VARNOSTNA ZAKAJ JE ZADOSTNA VARNOSTNA 
RAZDALJA TAKO POMEMBNA?RAZDALJA TAKO POMEMBNA?
Če voznik, ki vozi pred nami, zmanj-
ša hitrost ali se ustavi, nam le za-
dostna varnostna razdalja omogo-
ča, da lahko tudi sami pravočasno 
zmanjšamo hitrost ali vozilo varno 
ustavimo in tako preprečimo trče-
nje! Na varnostno razdaljo je treba 

med vožnjo po avtocesti ali hitri 
cesti še bolj paziti, saj vozimo hitre-
je kot na drugih cestah. 
Varnostna razdalja poleg tega omo-
goča, da se voznik, ki nas je prehitel, 
pred našim vozilom varno vrne na 
vozni pas.

KAKO LAHKO PREVERIM, ALI VOZIM NA ZADOSTNI KAKO LAHKO PREVERIM, ALI VOZIM NA ZADOSTNI 
VARNOSTNI RAZDALJI?VARNOSTNI RAZDALJI?

VARNOSTNA VARNOSTNA 
RAZDALJARAZDALJA
Na varnostno razdaljo smo vozniki 
žal vse premalo pozorni. Vožnja na 
prekratki varnostni razdalji, največ-
krat povezana še s preveliko hit-
rostjo, je zato med najpogostejšimi 
vzroki prometnih nesreč na sloven-
skih cestah. Večje kot so hitrosti, bolj je neustrezna varnostna razdalja nevarna!

PRAVILO DVEH SEKUNDPRAVILO DVEH SEKUND
Varnostna razdalja kot obveza vo-
znikov je predpisana v Zakonu o 
varnosti cestnega prometa, kjer je 
določeno:
• Voznik, ki vozi za drugim vozilom 

po istem prometnem pasu, mora 
voziti za njim na varnostni razda-

lji. Ta ne sme biti manjša od raz-
dalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno 
vozi, prevozi v dveh sekundah. 
Pri hitrosti 100 km/h je varnostna 
razdalja tako vsaj 56 metrov, pri 
hitrosti 130 km/h pa znaša mini-
malno 72 metrov.

• Kadar se ob dobrih prometnih raz-
merah oblikuje počasnejša kolona 
vozil, se lahko varnostna razdalja 
tudi zmanjša, vendar ne sme biti 
manjša od razdalje, ki jo vozilo pri 
hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v 
eni sekundi. 

Varnostna razdalja kot obveza voznikov 
je predpisana v Zakonu o varnosti ce-
stnega prometa.

Na varnostno razdaljo smo vozniki vse premalo pozorni.

Sekundno metodo ali pravilo dveh 
sekund uporabljamo tako, da ob 
robu vozišča izberemo neki predmet 
oz. orientacijsko točko (npr. prome-
tni znak ali cestni smernik).
Ko pred nami vozeče vozilo z za-
dnjim delom vozila prevozi to točko, 
začnemo šteti v sekundnem taktu: 
»Enaindvajset, dvaindvajset.« Če 
isto mesto s sprednjim delom vozi-
la prevozimo ob izteku štetja dveh 
sekund, imamo ustrezno varnostno 
razdaljo. Če ga prevozimo prej, je 
naša varnostna razdalja premajhna.

NADZOR NAD UPOŠTEVANJEM PREDPISANE VARNOSTNE NADZOR NAD UPOŠTEVANJEM PREDPISANE VARNOSTNE 
RAZDALJERAZDALJE

Varnostno razdaljo policisti ugota-
vljajo s pomočjo videonadzornega 
sistema Provida, izračuna pa se na 
podlagi časa in poti, ki jo neko vozilo 
prevozi.
Policisti posnamejo domnevno krši-
tev (zajeti morata biti obe vozili), vo-
zilo Provida pa mora voziti z enako 

hitrostjo kot kršitelj (če sta hitrosti 
različni, upoštevamo nižjo hitrost, ki 
je ugodnejša za kršitelja). Za izračun 
potrebujemo določene fiksne točke 
na vozišču oziroma razne črte, sen-
ce ipd., ki jih na slikah označimo s 
črtami.
V primerih, ko je neprimerna var-

nostna razdalja nedvoumno razvi-
dna že s samega posnetka, policisti 
kršitelju na kraju izdajo plačilni na-
log. V nasprotnem primeru policisti 
posnetek najprej obdelajo v enoti, 
kršitelju pa nato po pošti vročijo 
plačilni nalog in fotografije.
Na avtocestnem omrežju policisti 
poleti zaznavamo večje zgostitve 
tako osebnega kot tovornega pro-
meta. Do številnih prometnih ne-
sreč prihaja zaradi prekoračitev 
hitrosti, pogost dejavnik pa je tudi 
neupoštevanje varnostne razdalje. 

PREDPISANE GLOBE ZA NEUPOŠTEVANJE VARNOSTNE PREDPISANE GLOBE ZA NEUPOŠTEVANJE VARNOSTNE 
RAZDALJERAZDALJE
V skladu s 44. členom Zakona o pra-
vilih cestnega prometa se:
• z globo 40 evrov kaznuje za 

prekršek voznik, ki ne potrebu-
je vozniškega dovoljenja in ne 
upošteva varnostne razdalje,

• z globo 200 evrov kaznuje za 
prekršek voznik motornega vo-
zila, ki ne vozi na ustrezni varno-
stni razdalji,

• z globo 300 evrov kaznuje za 
prekršek voznik motornega vo-
zila, ki ne vozi na varnostni raz-
dalji, določeni s prometnim zna-
kom. Vozniku se izrečejo tudi 3 
kazenske točke.

Policisti znova pozivamo: med vožnjo zagotavljajte zadostno varnostno razdaljo!
Besedilo: Policija, Javna agencija RS za varnost prometa in DARS, Foto: Policija, Javna agencija RS za varnost prometa in DARS

Voznike pozivamo, naj med vožnjo zagotavljajo zadostno varnostno razdaljo, s čimer 
bodo poskrbeli tako za svojo varnost kot za večjo pretočnost prometa. 

Specializirane enote avtocestne 
policije so 29. in 30. junija 2022 
izvedle poostren nadzor nad 
upoštevanjem varnostne razdalje 
in predpisanih omejitev hitrosti. 
Med nadzorom so policisti odkri-
li 17 kršitev, ko so vozniki, zlasti 
vozniki tovornih vozil, vozili s pre-
majhno varnostno razdaljo (na 
fotografiji eden od kršiteljev).
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V obdobju 2013–2021 je zaradi 
neprilagojene hitrosti na naših ce-
stah življenje izgubilo za sedem 
polnih avtobusov ljudi oziroma 356 
oseb. Še veliko več pa je ostalo hudo 
poškodovanih, zaznamovanih za vse 
življenje, zaradi česar trpijo le ne 
oni sami, temveč tudi njihovi bliž-
nji in prijatelji. Zato znižajte hitrost, 
umirite tempo, bodite odgovorni in 
pozorni! Zmerno in odgovorno vozi-
te zato, ker se objestna vožnja lahko 
konča usodno, ne zato, da vas ne 
doleti kazen.

Naj poletne počitnice 
spremlja previdnost na 
cestah

Visoke temperature, povečana go-
stota prometa, zastoji, dela na ce-
stah in spremembe voznih razmer 
zaradi neviht ali toče vplivajo na 
vozne sposobnosti. Vse to od ude-
ležencev v prometu zahteva večjo 
previdnost in defenzivno vožnjo, 
svetuje Agencija za varnost pro-
meta. V primeru zastojev na avto-

cestah in hitrih cestah ne pozabite 
na pravilno ustvarjanje reševalnega 
pasu. Počitniška brezskrbnost naj se 
ne odraža v prometu – prometna 
pravila in razmere na cesti vozniki 
dosledno upoštevajte in bodite še 
posebej pozorni na najbolj ranljive 
udeležence na cesti – pešce, kole-
sarje, voznike e-skirojev, mopediste 
in motoriste. 

Pred odhodom na pot

Pot dobro organizirajte in načrtujte, 
preverite delovanje svojega vozila, 
za kar lahko poskrbite s preventiv-
nim pregledom v servisni delavnici. 
Preverite razmere na cestah in mo-
rebitne cestne zapore. Naredite si 
načrt potovanja in preverite veljav-
nost dokumentov. Preverite pogoje 
vstopa v posamezno državo.
Prtljaga naj bo v vozilo zložena pra-
vilno in varno pritrjena; zagotovite 
dobro preglednost skozi vsa okna 
in ogledala. Ker bo vozilo zaradi pr-
tljage dodatno obteženo, pred od-
hodom preverite ustreznost tlaka v 
pnevmatikah. Poskrbite za zadostne 
količine vode za vse potnike v vozi-

lu. Preverite pravilno in dosledno 
pripetost vseh potnikov in uporabo 
otroških zadrževalnih sistemov.

Varno brez telefona

Vožnja je zahtevno opravilo, zato 
se res povsem osredotočite nanjo. 
Med vožnjo bodite strpni, prilagodi-
te hitrost vožnje razmeram na cesti 
in ravnajte defenzivno, upoštevajte 
varnostno razdaljo, vozite trezni. Ne 
uporabljate mobilnega telefona! Le 
pet sekund osredotočenosti na te-
lefon pomeni, da boste pri hitrosti 
60 km/h prevozili razdaljo več kot 
83 metrov, pri hitrosti 130 km/h pa 

Naj poletne počitnice spremlja previdnost na cestah.

Poskrbite za zadostne količine vode za 
vse potnike v vozilu. 

Preverite pravilno in dosledno pripetost 
vseh potnikov in uporabo otroških zadr-
ževalnih sistemov.

Z DIVJANJEM NE PRIDOBIŠ NIČESAR, TVOJI BLIŽNJI PA Z DIVJANJEM NE PRIDOBIŠ NIČESAR, TVOJI BLIŽNJI PA 
LAHKO IZGUBIJO VELIKO. TEBE.LAHKO IZGUBIJO VELIKO. TEBE.
Poleti, ko so vozne razmere idealne, se vam zdi, da lahko vozite hitreje, da lahko tvegate več. A žal ste podlegli 
lažnemu občutku varnosti. Neprilagojena hitrost je namreč najpogostejši vzrok za nastanek smrtnih prome-
tnih nesreč, opozarja Agencija za varnost prometa. 

več kot 180 metrov. Gre za podobno 
tveganje, kot da bi to pot prevozili z 
zaprtimi očmi. Ne tvegajte, vaša pot 
bo brez brskanja po telefonu varnej-
ša!

Utrujenost je lahko uso-
dna!

Med daljšo vožnjo poskrbite za re-
dne postanke, približno na vsaki dve 
uri. V primeru, da je na potovanju 
več oseb z veljavnim vozniškim do-
voljenjem, si vožnjo »razdelite«, s 
tem tudi zmanjšate tveganje za vo-
žnjo pod vplivom utrujenosti ali za-
spanosti.
Če pa se med vožnjo pojavijo znaki 
utrujenosti in zaspanosti, kot so ze-
hanje, pogosto mežikanje, občutek 
potrebe počitka ali izgube pozor-
nosti, se v najkrajšem možnem času 
na varnem mestu ustavite ter po-
skrbite za ustrezno psihofizično sta-
nje. V parkiranem in zaprtem vozilu 
nikdar ne puščajte nikogar, saj lahko 
hitro pride do toplotnega udara!

Ob vsakem zastoju ustva-
rimo reševalni pas 

V primeru ustavljanja ali zastoja 
prometa na avtocesti in hitri cesti 
morajo vozniki med kolonama vozil 
takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je 
dovolj širok za varno vožnjo inter-
vencijskih vozil.

Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na 
skrajnem levem prometnem pasu, 
se morajo razvrstiti čim bolj levo, 
tudi čez robno črto smernega vo-
zišča. 
Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na 
ostalih prometnih pasovih, pa se 
morajo razvrstiti čim bolj desno, 
tudi čez robno črto smernega vo-
zišča, kar vključuje tudi odstavni 
pas. 
Pravilno razvrščanje ob zastoju je na 
avtocesti ključnega pomena, saj lah-
ko reši življenje!

Motoristi, vozite pame-
tno!

V polnem teku je tudi motoristična 
sezona. Pred potjo zagotovite, da 
motor deluje brezhibno, preverite 
stanje pnevmatik, delovanje zavor, 
luči. Poskrbite za ustrezno zašči-
tno opremo, ki naj vključuje čela-

do, svetla odsevna oblačila, ščitnik 
hrbtenice, škornje, rokavice. Vedno 
imejte prižgane luči. Osredotočite 
se na vožnjo, na motor ali moped 
sedite le trezni. Na daljših vožnjah 
načrtujte varne postanke in v po-
letni vročini poskrbite za ustrezno 
hidracijo. Utrujenost je pomemben 
dejavnik, ki lahko vpliva na varnost 
vožnje, zato se na pot odpravite 
spočiti. Spremljajte vremenske na-
povedi, saj poletne nevihte, nalivi 
ali toča ugodne vozne razmere lah-
ko nenadno poslabšajo. 
Vozniki drugih motornih vozil pa bo-
dite izjemno previdni in pozorni na 
mopediste in motoriste na cestah! 
Ne izsilite jim prednosti in prehite-
vajte jih z zadostno bočno razdaljo.

Kolesarji in vozniki e-ski-
rojev, poskrbite za lastno 
varnost

Za nastanek nesreče je dovolj 
majhna napaka. Ne uporabljajte 
mobilnega telefona ali slušalk za 
poslušanje glasbe, ne vozite pod 
vplivom alkohola, vozite zmerno 
in hitrost prilagodite razmeram v 
prometu. Uporabljajte prometne 
površine, namenjene kolesarjem in 
e-skirojem. Vozniki pa bodite nanje 
pozorni in ne pozabite na novo pra-
vilo: prehitevajte jih varno, z bočno 
razdaljo, ki znaša vsaj meter in pol! 
Tudi pred prehitevanjem in po njem 
si vzemite dovolj prostora, da bo po-
tekalo varno za vse.
Agencija za varnost prometa vam 
želi srečno vožnjo in brezskrbno po-
letje! Vožnja je zahtevno opravilo, zato se res povsem osredotočite nanjo.

Naredite si načrt potovanja in preverite 
veljavnost dokumentov.

Med daljšo vožnjo poskrbite za redne 
postanke, približno na vsaki dve uri.
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Neobičajno vozilo, ki je nastalo na 
osnovi v Indiji zelo priljubljenega to-
vornjaka Tata 1616, ki se uporablja 
kot osnova za različne nadgradnje 
za tovornjake do 16 ton in tudi av-
tobuse, je nastalo v vsega dveh le-
tih. Indijski oblikovalci so ga zrisali in 
tudi izdelali v dveh letih med 2003 
in 2004, osnovni namen pa je bil 
privabljanje darovalcev krvi kar na 
terenu, saj je v tistem času v Indiji 
močno primanjkovalo krvi. Da bi 
privabili čim več interesentov za da-
rovanje krvi, so tako prišli na idejo, 
da bi izdelali zelo neobičajno vozilo, 
s katerim bi se vozili po državi in v 
njem opravljali dobrodelne akcije 
darovanja krvi.

Tata 1616

Ko v Indiji kupite tovornjak, obi-
čajno dobite le šasijo z motorjem, 
brez kabine. Kabine, kot tudi ostale 
sestavne dele in opremo izdelujejo 
in vgrajujejo številni izdelovalci veči-
noma po zelo preprostih metodah. 
Zato so se snovalci Cattive prav tako 
odločili za Tatino šasijo, na katero pa 
so namestili kabino in nadgradnjo z 
zelo ostrimi linijami, ki niso imele 
veliko vpliva na aerodinamiko. Po-
samične plošče nadgradnje so bile 

narejene iz aluminija, te so nato 
pričvrstili na cevno šasijo, narejeno 
iz pocinkanega železa, veliko pa je 
bilo tudi steklenih površin. 

Lamborghini Gallardo

Vas oblika spominja na kaj bolj zna-
nega? Če k neobičajni obliki doda-
mo karakteristične sprednje luči in 
atraktivno rumeno barvo, dobimo 
nekaj, kar spominja na Lamorghini 
Gallardo. Zanimivo je, da so številne 
odprtine, ki so bile videti kot odpr-
tine za dovod zraka pri superšpor-
tnem avtomobilu, zares popolnoma 
delujoče in so služile za hlajenje 
motorja in šestih klimatskih naprav. 
Še najbolj zanimivo pa je ime, ki iz-

vira iz italijanščine, in če verjamemo 
razpoložljivim virom, je Cattiva iz-
raz za zlobno žensko, ki k sebi vabi 
svoje žrtve, TFAO pa je kratica za 
»The fangs are out«, prevedeno kot 
»zobje so zunaj«. In res je na tem 
rumenem vozilu nekaj vampirskega. 

100 krvodajalcev dnevno

Nič manj kot zunanjost ni zanimiva 
notranjost, ne toliko vozniški del 
kot kirurško urejeni del za jemanje 
krvi, kjer so nameščeni štirje sede-
ži za darovanje krvi, prav tako pa 
je v notranjosti poseben prostor za 
zdravnika, kjer ta pred darovanjem 
krvi darovalca pregleda, v vozilu je 
tudi manjša čakalnica, jedilnica in 
toaleta. Pri izdelavi so uporabili zelo 
kakovostne materiale in svetlej-
še barve, da bi se izognili klasični 
bolniški atmosferi. Tako opremljen 
krvodajalski avtobus je lahko sprejel 
do 100 krvodajalcev dnevno, glede 
na njegov videz pa najverjetneje 
darovalcev ni manjkalo, še posebej 
tistih bolj radovednih ne.
Cattiva TFAO je bila na svojem 
vrhuncu tako uspešna, da so kmalu 
izdelali še eno podobno vozilo, sicer 
nekoliko manjše, a tokrat pobarva-
no v Ferrarijevo rdečo barvo.

Zlobna ženska, ki k sebi vabi svoje žrtve. To je ime neobičajnega avtobusa, ki ga lahko vidite v tem članku. 
Cattiva TFAO je zagotovo najbolj nenavadna mobilna točka za darovanje krvi na svetu.

AVTOBUS Z ZLOVEŠČIM IMENOMAVTOBUS Z ZLOVEŠČIM IMENOM

DAROVANJE KRVIDAROVANJE KRVI

V ohlajeni in sterilni notranjosti so 4 mize za odvzem krvi.

Posamične plošče nadgradnje so bile narejene iz aluminija, te so nato pričvrstili na 
cevno šasijo.

DARUJEM KRI,
DARUJ ŠE TI!
www.daruj-kri.si
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Pokrovitelji akcije:

7 načinov dostave

Več kot 1.100 prevzemnih mest

Dostava tudi v roku 1 ure

POENOSTAVI SPLETNO NAKUPOVANJE Z 
IZBIRO DOSTAVE, KI TI NAJBOLJ USTREZA
Izberi enega od več kot 1.100 alternativnih 
prevzemnih mest in s spletnim orodjem “Sledenje 
pošiljk” spremljaj, kako blizu je tvoj paket. 

Več nasvetov za enostavne spletne nakupe na 
www.posta.si/enostavna-dostava

Izberi dostavo
po meri!
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IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ

60-LETNICA ZŠAM IVANČNA GORICA60-LETNICA ZŠAM IVANČNA GORICA
Avtor: Matej Šteh

V nedeljo, 3. aprila 2022, je po »ko-
ronskem« premoru spet potekal 
redni letni občni zbor Združenja 
šoferjev in avtomehanikov Ivančna 
Gorica, ki ga je združenje pripravi-
lo v prostorih OŠ Stična. Občnemu 
zboru je poleg številnega članstva 
prisostvovala tudi vrsta gostov, 
združenje pa je ob tej priložnosti 
sklenilo tudi praznovanje 60-letne-
ga jubileja, jubilejno leto 2020 je 
namreč zaznamovala epidemija no-
vega koronavirusa.
Občni zbor se je začel slovesno ob 
zvokih pesmi Vokalne skupine Šen-
tviški slavčki, nato pa je predsednik 
združenja Franc Bivic predstavil 
obširno poročilo o delu združenja 
v preteklem letu. Kljub razmeram 
zaradi epidemije je bilo združenje 
na lokalni ravni vpeto praktično v 
vsa dogajanja in aktivnosti na po-
dročju preventive in varnosti udele-
žencev v cestnem prometu, tako pri 
zagotavljanju varnosti in redarstvu 
na raznih prireditvah kot pri izvaja-
nju preventivnih akcij v sodelova-
nju s Policijsko postajo Grosuplje, 
Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, Zvezo ZŠAM 
Slovenije in Agencijo za varnost v 
prometu. 
Besedo so po sprejetih poročilih 
in načrtu dela dobili tudi navzoči 
gostje. Župan Občine Ivančna Go-
rica Dušan Strnad je poudaril dob-
ro sodelovanje z združenjem, kar 

je prepoznal tudi Občinski svet, 
ki je v letu 2020 združenju podelil 
občinsko nagrado Zlati grb Občine 
Ivančna Gorica. Župan je ob tem iz-
postavil nekatere vidne dosežke na 
področju gradnje cestne infrastruk-
ture v občini, kot je nova prometna 
ureditev pri šolskem centru, izgra-
dnja kolesarskih stez in trenutno 
tudi gradnja zahodne obvoznice v 
Ivančni Gorici z nadvozom in ces-
ta na Obolno. Ob spomladanskem 
obisku vlade v občini je bil podpi-
san tudi sporazum o sofinanciranju 
gradnje krožišča v Gabrovčcu, ob-
novljena pa bo tudi državna cesta 
Zagradec–Ambrus. 
Tudi podžupan Tomaž Smole se 
je zahvalil zlasti za požrtvovalno 
delo članov ZŠAM Ivančna Gorica 
ob prvih šolskih dneh in v projek-
tu »PROSTOFER«, v katerem čla-
ni opravljajo brezplačne prevoze 
starejših občanov. Navzoče članice 
in člane ter goste je pozdravil tudi 
predsednik Zveze ZŠAM Slovenije 
Aleš Kocjančič in jim ob tej priliki 
čestital za uspešno delo in dobro 
sodelovanje. Kot je še poudaril, je 
ivanško združenje pravi zgled osta-
lim združenjem in pomemben člen 
v zvezi, ki letos praznuje 100 let de-
lovanja. 
Da se je lani število nezgod v pro-
metu nekoliko povečalo v primer-
javi z letom 2020, pa je v svojem 
nagovoru poudaril pomočnik načel-

nika PP Grosuplje Damjan Lenček. 
Seveda je to tudi posledica razmer, 
ki so veljale v času pojava epidemi-
je, ko je bilo zaradi omejitev manj 
gibanja in cestnega prometa. Pri-
merjava s predhodnimi leti pa je 
bolj spodbudna in se prometna var-
nost ni bistveno poslabšala. 
Tudi letos je na občnem zboru zdru-
ženje podelilo jubilejne značke za 
večletno članstvo v združenju. Med 
prejemniki so še poseben aplavz 
prejeli tisti z najdaljšim stažem. Za 
50 let članstva Franc Drobnič in 
Jože Erjavec in za 60 let Peter Lam-
pret, značko pa mu je podelil pred-
sednik Zveze ZŠAM Slovenije Aleš 
Kocjančič.
Združenje je ob 60-letnici delovanja 
podelilo spominske plakete sose-
dnjim združenjem in posebne pla-
kete organizacijam in podjetjem za 
uspešno in dolgoletno sodelovanje 
pri delovanju združenja. Zaslužni 
člani ZŠAM Ivančna Gorica so jubi-
lejna priznanja prejeli že na pode-
litvi, ki jo je združenje organiziralo 
lansko leto.
Ob koncu sta predsednik Bivic in 
predsednik Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Obči-
ne Ivančna Gorica Marjan Balant 
podelila Zlati znak Agencije za var-
nost v prometu, ki ju je agencija na 
predlog združenja podelila Policijski 
postaji Grosuplje in Marjanu Poto-
karju, ravnatelju OŠ Stična.

Peter Lampret je prejel jubilejno značko 
za 60 let članstva v ZŠAM iz rok predse-
dnika Zveze ZŠAM Slovenije.

Ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar in Policijska postaja Grosuplje sta prejemnika Zla-
tega znaka Agencije za varnost v prometu.

DRUŽENJE ČLANOV S PARTNERJI V ZŠAM NOVO MESTODRUŽENJE ČLANOV S PARTNERJI V ZŠAM NOVO MESTO
Po dobrih dveh letih takšnih in dru-
gačnih omejitev smo v ZŠAM Novo 
mesto organizirali družabno sreča-
nje svojih članov s partnerji. Odziv 
je bil dober, saj je bilo prisotnih več 
kot sedemdeset udeležencev.
Za dobro pogostitev je poskrbela že 
utečena ekipa iz članstva, posladek 
pa so prispevale nekatere partneri-
ce, za kar se jim zahvaljujemo.
Organizirano je bilo strokovno pre-
davanje, ki ga je vodil član izpitne 
komisije Novo mesto Igor Rolih. Iz-
branih je bilo kar nekaj tem, in sicer:
• zdravniški pregledi za starejše 

voznike,
• podaljševanje vozniških dovo-

ljenj za starejše voznike,
• omejitve pri podaljševanju voz-

niških dovoljenj za starejše voz-
nike,

• zamenjava vozniških izkaznic.

Prisotni so predavanje, ki je trajalo 
45 minut, spremljali zelo pozorno 
in zastavljali tudi številna vprašanja, 
na katera je gospod Rolih odgovarjal 
zelo suvereno.
Predstavljene so bile tudi zgibanke 
preventivnih akcij, ki so se v letoš-
njem letu izvajale, da je večje števi-
lo članov dobilo vpogled v aktivno-
sti, ki jih izvajamo.
Klepet v sproščenem vzdušju se kar 
ni in ni končal do pozno popoldan-
skih ur.

70 LET ZŠAM PTUJ70 LET ZŠAM PTUJ
Avtor: Janez Strelec

V Domu krajanov Budina – Brstje na 
Ptuju so v soboto, 4. 6. 2022, izved-
li svečano prireditev ob 70-letnici 
delovanja ZŠAM Ptuj. V Združenje 
šoferjev in avtomehanikov Ptuj je 
trenutno včlanjenih 176 članov, iz-
med katerih jih je 25 uniformiranih 
članov, 22 častnih članov, ostali pa 
so prostovoljni člani. Ti so sicer že 
lani zabeležili okrogli jubilej 70 let 
delovanja, a so prireditev izvedli 

zdaj. Na njej je bil najprej pred dvo-
rano ešalon uniformiranih članov 
domačega združenja in članov Šta-
jerske regije, nato pa je sledil kratek 
kulturni program. Slišali smo nago-
vore predsednika ZŠAM Ptuj Janeza 
Strelca, županje Mestne občine Ptuj 
Nuške Gajšek in predsednika ZŠAM 
Slovenije Aleša Kocjančiča. Slednji 
je podelil tudi tri visoka priznanja 
zveze, ki so jih za svoje delo preje-

li Vlado Korošec, Jelka Zupančič in 
Ivan Janez Čuček. Ptujska županja 
Nuška Gajšek je ZŠAM Ptuj ob 70-le-
tnici delovanja predala Veliko statuo 
Mestne občine Ptuj, medtem ko je 
predsednik ZŠAM Ptuj Janez Strelec 
Mestni občini Ptuj podelil posebno 
priznanje za dobro sodelovanje. Ob 
visokem jubileju so podelili zahvale 
zaslužnim članom in organizacijam, 
s katerimi aktivno sodelujejo.
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»Vsaka zgodba ima svoj začetek in 
naša se je začela pisati 15. januarja 
1957. leta v vaški gostilni v Poljča-
nah, kjer je 16 pogumnih mož z 
veliko entuziazma in volje združilo 
šoferje in avtomehanike in ustano-
vilo ZŠAM Poljčane.« S temi bese-
dami je začela svoj nagovor predse-
dnica združenja Mira Onič v soboto, 
25. junija 2022, po prihodu unifor-
miranih članov in članic Štajerske 
regije in povabljenih na prireditveni 
prostor po predaji raporta poveljni-
ka Štajerske regije Stanka Spolenaka 
predsedniku regije Janezu Strelcu.
V nadaljevanju je spregovorila o po-
membnejših mejnikih v 65-letnem 
delovanju združenja. Ob tej prilož-

nosti so bila podeljena priznanja za-
služnim članom in članicam. Pode-
ljene pa so bile tudi stažne značke 
za 5 let do 60 let, in sicer za minu-
lo in tekoče leto, saj jih ni bilo moč 
podeliti prej zaradi že znanih ra-
zlogov. Za 60 let članstva je značko 
prejel Ivan Mastinšek. V kulturnem 
programu sta sodelovala Folklorno 
društvo Košuta Poljčane in harmo-
nikar Viki Podjavoršek. Ob koncu so 
s pohvalnimi besedami spregovori-
li predstavniki iz Štajerske regije in 
gosti s čestitkami ob jubileju z željo 
po nadaljnjem uspešnem delu in 
sodelovanju. Veseli so bili pohval-
nih in vzpodbudnih besed župana 
občine Poljčane Stanislava Kovači-

ča in predstavnikov drugih društev. 
V imenu predsednika Zveze ZŠAM 
Aleša Kocjančiča pa je navzoče 
nagovoril Miro Pukl. Po zaključku 
prireditve, ki jo je vodila Zdenka 
Detiček Opič, je sledila pogosti-
tev in srečelov. V kratkem času je 
zmanjkalo srečk, dobitke so podarili 
mnogi, podjetja in posamezniki, na 
koncu pa so bili vsi zadovoljni. Lepo 
je bilo videti zadovoljne obraze sta-
rejših članov Albina Kohneta, Simo-
na Kenda, Štefana Grubenška in še 
mnogih drugih, ki so s svojim delom 
v preteklosti pripomogli, da so lah-
ko danes praznovali častitljiv jubilej. 
Ta dan je bil tudi praznik Dan držav-
nosti, kajti 25. junija 1991. leta je 
Slovenija postala formalno samo-
stojna, in lepo je bilo oba praznika 
praznovati skupaj.

65 LET ZŠAM POLJČANE 65 LET ZŠAM POLJČANE 
Avtorica: Mira Onič

V tem poletnem času smo v ZŠAM 
Vrhnika imeli veliko aktivnosti. Naj-
bolj nas je vsekakor zaznamoval 
Argonavtski kolesarski maraton in 
dirka po Sloveniji. 5. etapa dirke po 
Sloveniji se je pričela na Vrhniki in 
končala v Novem mestu. Zahtevno 

nalogo varovanja prireditve na glav-
nih in stranskih cestah, smo imeli na 
Dobravi pri Ljubljani. Po končni eta-
pi in Argonavtskem maratonu smo 
se krepko oddahnili, saj je bila od-
govornost za varnost tekmovalcev 
zelo velika.
Praznovanje jubilejev je čas, ko 
pregledamo opravljene dejavnosti 
v preteklosti in si za naprej zasta-
vimo nove cilje. Ob 100. obletnici 
delovanja Zveze združenj šoferjev in 
avtomehanikov Slovenije (ZZŠAM) 
je predsednik zveze, g. Aleš Kocjan-
čič, nagovoril zbrane goste in člane. 
Z delegacijo in praporom smo tudi 
mi sodelovali na prireditvi. Tranzit 
in premik tovora je bistven dejavnik 

našega življenja, to so uvideli tudi 
naši predniki, ki so s povezovanjem 
v zvezo ponudili pomoč voznikom in 
udeležencem v prometu. 
Negovanje tradicije druženja v 
okviru Notranjsko primorske regije 
(NPR) je bilo v obdobju epidemije 
omejeno. Prav zato smo se z velikim 
veseljem odzvali na povabilo ZŠAM 
Ilirska Bistrica in sodelovali na od-
lično organizirani paradi vozil, dru-
ženju šoferjev in občanov v Ilirski 
Bistrici, ki je potekala 18. 6. 2022. 
V počastitev Dneva šoferjev in avto-
mehanikov, 13. julija, smo se z de-
legacijo odzvali na povabilo ZŠAM 
Postojna, ki so organizirali srečanje 
v počastitev našega praznika. Sreča-

ČLANI ZŠAM VRHNIKA SE TRUDIMO SKOZI CELO LETOČLANI ZŠAM VRHNIKA SE TRUDIMO SKOZI CELO LETO
Avtor: Franjo Čretnik predsednik ZŠAM Vrhnika

IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ
li smo se  v soboto, 9. 7. 2022. 
Ob Dnevu državnosti na Vrhniki 
smo se udeležili proslave s prapo-
rom in s tem izkazali spoštovanje  
do naše države. Slavnostni govornik 
na prirediti je bil predsednik države, 
g. Borut Pahor. Zbrane je nagovoril 
tudi župan občine Vrhnika, g. Daniel 
Cukjati.
Kolesarska prireditev, Državno pr-
venstvo v PUMPTRACK-u na Vrhni-
ki, ki ga organizira Kolesarska zveza 
Slovenije je vsekakor zgled, kako in 
kje naj mladi pokažejo spretnost 

na kolesu in trošijo energijo. Svojo 
preventivno noto v prometu smo 
z osveščanjem starih in mladih na 
dobro obiskani prireditvi pridodali 
tudi mi.
V kolikor se osredotočimo na upo-
rabo koles, skirojev, električnih ski-
rojev v vsakdanjem prometu ugoto-
vimo, da smo še zelo daleč od varne 
uporabe  teh prevoznih sredstev. 
Posebno pozornost na tem mestu 
namenjam kolesarskim družinam z 
otroki. Zavedajmo se, da je uporaba 
čelade za nekatere skupine v pro-

metu obvezna, za ostale pa priporo-
čljiva. Odrasli bodimo dober zgled. 
Kaj lahko še kaj več postorimo v 
okviru ZZŠAM Slovenije je lahko šir-
ša debata, ki bo pritegnila marsika-
terega sogovornika. Zakaj pa ne, saj 
prihaja jesen in z njim tudi Evropski 
teden mobilnosti. Srečno in varno 
vsem na cesti.
Članicam in članom ZŠAM Vrhnika 
iskrena hvala za vaš prispevek k več-
ji varnosti v prometu in pomoč pri 
izvedbi prireditev. Brez Vas bi bila 
vizija NIČ zagotovo osiromašena.

Poklicnim voznikom in avtomehanikom je posvečen 
13. julij kot dan šoferjev in avtomehanikov. Na ta dan 
leta 1943, so motorizirane enote štaba 4. slovenske 
narodnoosvobodilne udarne brigade Ljuba Šercerja 
v sodelovanju s 1., 2., 3. in 4. brigado vdrle v središče 
Žužemberka. V spopadu, ki je trajal od zgodnjih jutra-
njih ur do poznega večera, je bil Žužemberk osvobojen. 
Padlim v tej bitki je posvečen spomenik na Cviblju nad 
Žužemberkom. V znak spoštovanja in hvaležnosti do 
stanovskih kolegov, ki so sodelovali v teh bojih, ter v 
želji po ohranitvi spomina na njihovo požrtvovalnost se 
leto za letom uniformirani  člani Združenja šoferjev in 

avtomehanikov Slovenije, predstavniki Občine Žužem-
berk in OO ZB NOB Žužemberk, srečujemo pri spome-
niku na Cviblju. Uniformirani člani ZŠAM Novo mesto, 
ZŠAM Gorjanci - Straža in ZŠAM Ivančna Gorica smo 
tudi letos s polaganjem venca pri spomeniku na Cviblju 
pri Žužemberku obeležili 13. julij, praznik šoferjev in 
avtomehanikov. Program pa je popestril recitator Sta-
ne Cerar. Ob stanovskem prazniku 13. julij smo se člani 
ZŠAM Ivančna Gorica spomnili tudi občanov Ivančne 
Gorice. Z obešenim transparentom v središču Ivančne 
Gorice smo še dodatno zaželeli srečno in varno vožnjo 
vsem voznikom in udeležencem v cestnem prometu.

ŠOFERJI IN AVTOMEHANIKI PRI SPOMENIKU NA CVIBLJU ŠOFERJI IN AVTOMEHANIKI PRI SPOMENIKU NA CVIBLJU 
POČASTILI SVOJ PRAZNIK POČASTILI SVOJ PRAZNIK 
Avtor: Alojz Markovič
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ZDRUŽENJE »ŠOFERJEV« SOUDELEŽENEC SPOMINA ODHODA ZDRUŽENJE »ŠOFERJEV« SOUDELEŽENEC SPOMINA ODHODA 
JUGO VOJSKEJUGO VOJSKE
Avtor: Franci Klemenčič

V nedeljo, 3. julija, so se nekaj pred 
18. uro v Gornji Radgoni pod vznož-
jem griča, na katerem stoji cerkev 
svetega Petra, zbrali številni udele-
ženci desetdnevne vojne leta 1991 
in drugi. Med zbranimi so bili tudi 

člani Združenja šoferjev in avtome-
hanikov Gornja Radgona. Večina jih 
je namreč tako ali drugače sodelo-
vala v vojni leta 1991. Zato imajo ti 
status veterana vojne za Slovenijo. 
Zbrani so ob tem obudili spomin 
na žrtvi, ki sta padli v tej vojni na 
radgonskem območju. To sta bila 
svetovni popotnik Janez Svetina iz 
Rečice pri Bledu in domačin Alojz 
Gaube. Zbrane je nagovoril rad-
gonski župan Stanko Rojko, ki je bil 
tudi sam na radgonskem območju 
udeleženec odpora proti Jugo vojski. 
Druženje pa je povezoval upokojeni 
radgonski ravnatelj Dušan Zagorc, ki 
je tudi član radgonskega Združenja 
šoferjev in avtomehanikov. Zbra-
ni so se nekako ob isti uri, kot je 3. 
julija 1991 Jugo vojska z Berišem 
Popovim na čelu zapustila Gornjo 
Radgono, že 21. podali na spomin-
ski pohod ob meji proti Radencem. 
Tem so se ob 20. uri v tamkajšnjem 
Spominskem parku osamosvojitve-
ne vojne 1991 na proslavi priključili 

številni drugi. Tu je zbranim najprej 
spregovoril Niko Brus, predsednik 
Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Gornja Radgo-
na. Osrednji govornik pa je bil La-
dislav Lipič, predsednik Združenja 
veteranov slovenske vojske. Oba sta 
ob tem poudarila, da je radgonsko 
območje v času osamosvojitvene 
vojne v letu 1991 veliko prestalo in 
da je poleg človeških žrtev nastalo 
tudi veliko materialne škode. Učen-
ci Osnovne šole Kajetana Koviča iz 
Radencev pa so ob tem pripravili 
kulturni program.
Med 18 nosilci praporov, ki so so-
delovali v Gornji Radgoni pred 21. 
spominskim pohodom in na prosla-
vi v Radencih, je bil tudi prapor rad-
gonskega združenja šoferjev in av-
tomehanikov. Po proslavi je sledilo 
družabno srečanje na terasi hotela 
Radin Radenci. To je bilo namenje-
no vsem, ki so se udeležili slovesno-
sti v Spominskem parku osamosvo-
jitvene vojne 1991 v Radencih.

Z namenom, da bi se starejši voz-
niki in voznice na naših cestah čim 
dlje počutili varni in da bi čim dlje 
ostali mobilni, smo na Javni agen-
ciji Republike Slovenije za varnost 
prometa v sodelovanju z Generalno 
policijsko upravo, DARSom, Zvezo 
društev upokojencev Slovenije, DU 
Ruše, RKS in Prostoferjem ter Obči-
no Ruše in Zavodom Rast pripravili 
projekt »Sožitje za večjo varnost v 
cestnem prometu«, s katerim izva-
jamo celovite preventivne dogodke 
oz. usposabljanja za seniorje in upo-
kojence po celi Sloveniji.

ČLANI DRUŠTVA ŠOFERJEV RUŠE SODELOVALI PRI IZVEDBI ČLANI DRUŠTVA ŠOFERJEV RUŠE SODELOVALI PRI IZVEDBI 
PREDAVANJA SOŽITJEPREDAVANJA SOŽITJE

IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ

AVGUŠTIN KRIVOGRAD
Član ZŠAM Ravne na Koroškem

Rojen: 28. 8. 1937
Umrl: 12. 6. 2022

ALOJZ TOMŠIČ
Član ZŠAM Ravne na Koroškem

Rojen: 15. 6. 1939
Umrl: 20. 6. 2022

ALOJZ VIDETIČ
Član ZŠAM LPP

Rojen: 25. 9. 1933 
Umrl: 14. 6. 2022

FRANC GRABNER
Član ZŠAM Ravne na Koroškem

Rojen: 26. 10. 1961
Umrl: 26. 6. 2022

JANEZ KOPRIVEC 
Član ZŠAM Grosuplje

Rojen: 30. 1. 1937
Umrl: 20. 6. 2022

V slovoV slovo

Javna agencija RS za varnost prome-
ta (AVP) vsako leto podeljuje posa-
meznikom ali organizacijam prizna-
nja za prizadevno delo na področju 
varnosti in preventive v cestnem 
prometu. Na predlog Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu Mestne občine Ptuj je zlati znak 
AVP prejel Marjan Pšajd, član ZŠAM 
Ptuj. 
Marjan Pšajd je bil rojen 15.2.1949 
leta in je aktivni član ZŠAM Ptuj od 
leta 1972. Od svoje rane mladosti 
deluje na področju prometa in pro-
metne preventive. V svoji delovni 
dobi je bil zaposlen kot voznik av-
tobusa. Po upokojitvi se je posvetil 
aktivnejšemu prostovoljnemu delu 
v ZŠAM Ptuj in ljubiteljski kulturi v 
dramski sekciji Grajena, več let pa je 
razveseljeval najmlajše, kot Dedek 
Mraz po ptujskih četrtnih skupno-
stih. Marjan Pšajd je bil pobudnik 
več preventivnih akcij, ki so postale 
tradicionalne in se izvajajo še da-
nes. Udeležuje se vseh aktivnosti, ki 

jih izvaja ZŠAM Ptuj v sodelovanju 
s SPV. Dva mandata je bil poveljnik 
uniformiranih članov in obenem 
podpredsednik združenja, dva man-
data je opravljal funkcijo predsedni-
ka združenja. Tretji mandat je član 
SPV CP Mestne občine Ptuj. Trenu-
tno je član UO  in podpredsednik 
ZŠAM Ptuj ter član različnih komisij 
združenja. 
Ptujska županja Nuška Gajšek je 
pripravila sprejem za prejemnike 
priznanj AVP. Županja se je zahvalila 
vsem za trdo delo na področju pre-
ventive in vzgoje v cestnem prome-

tu. Sprejema v Mestni hiši smo se 
udeležili tudi člani ZŠAM Ptuj. Naše-
mu članu iskreno čestitamo za pre-
jeto priznanje in mu želimo še veliko 
opravljenih prostovoljnih aktivnosti 
na področju prometne preventive.
Ob koncu šolskega leta so naši pro-
stovoljci izvedli varovanje pred vse-
mi ptujskimi osnovnimi šolami. Va-
rovanje smo izvedli na zadnji šolski 
dan, saj so ob koncu šole otroci še 
bolj razigrani in niso pozorni na pro-
met. V ZŠAM Ptuj izvajamo varova-
nje vsako leto in tudi to pripomore k 
boljši varnosti otrok v prometu. 

MARJAN PŠAJD PREJEMNIK ZLATEGA ZNAKA AVPMARJAN PŠAJD PREJEMNIK ZLATEGA ZNAKA AVP
Avtor: Janez Strelec

V okviru celovitega preventivnega 
dogodka smo v Medgeneracijskem 
centru Zavod Rast Ruše 14. 6. 2022 
organizirali predavanje Sožitje ter 
se srečali s starejšimi vozniki.
Obravnavali smo naslednje teme:

• osvežitev znanja prometnih 
predpisov in pravil,

• praktične izkušnje policije in lo-
kalna prometna problematika,

• varna vožnja po avtocesti in hit-
ri cesti,

• svetovanje o zdravstvenih krite-
rijih za vožnjo,

• svetovalna vožnja z ocenjeval-
cem na vozniškem izpitu.

Vsak udeleženec je prejel tudi prak-
tično darilo.


