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Spoštovane bralke in bralci!
Vstopili smo v leto, ki vsebuje tri 
enake števke, tri dvojke. Število 
2022 nam daje moč, da odkrije-
mo tisto, kar nam je pomembno. 
Ne fokusirajmo se na en cilj in 
njegovo uresničitev. Poskrbimo 
za to, da so vsi vidiki našega de-
lovanja harmonični in uravnote-
ženi. Izogibajmo se negativnim 
razmišljanjem in pesimizmu. 
Pomen leta 2022 je uspeh. Ko 
vidimo to število, je to znak, da 
smo na pravi poti. Leto, v kate-
rem smo, je leto 100. obletnice 
našega delovanja. Praznujemo v 
letu uspeha. Kljub mnogim vihar-
jem in plutjem z različnimi jadri 
smo prispeli do zavidanja vred-
nega obeležja. Sto let je lepa sta-
rost organizacije, ki je skozi svoj 
obstoj prispevala k prometni var-

nosti in v družbi ohranila svoj sta-
tus. Status nevladne organizacije 
s številnim članstvom po Slove-
niji. Kljub številnim novodobnim 
stanovskim organizacijam nihče 
ne more preseči izkušenj naših 
prostovoljcev in združenj glede 
organiziranosti in številčnosti 
na terenu pri izvajanju preven-
tivnih aktivnosti. Zato moramo 
vedno verjeti v tisto, kar delamo, 
in imeti na umu, da se vse lahko 
spremeni na bolje. In temu v Zve-
zi sledimo skupaj s svojimi člani. 
Vsaj del aktivnosti poskušamo 
predstaviti v naši reviji. Skupaj 
z drugimi poskušamo osveščati 
pomen varnostne in prometne 
kulture. Kljub številnim pobudam 
in aktivnostim se to osveščanje 
počasi sprejema. Preobrata ne 
bomo naredili s spreminjanjem 
zakonodaje. Preobrat bomo na-
redili s spreminjanjem družbe 
v odnosu – spoštljivosti do dru-
gih v prometu in spoznanjem pri 
sebi, da tako kot se sami obnaša-
mo, se bodo obnašali tudi drugi. 
Le s krepitvijo osebnega odnosa 
do prometnovarnostne kulture 
lahko ta odnos spremenimo na 
drugi strani.
Želimo vam prijetno branje in 
varen svet okoli vas.
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POLICIJA SVETUJE

PREVIDNO OB NAJDBI NEEKSPLODIRANIH 
UBOJNIH SREDSTEV
Na ozemlju Slovenije je še vedno veliko ostankov najrazličnejših neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS), 
kot so ročne bombe, granate, različne vrste streliva za pehotno orožje, vžigalniki, protipehotne in proti-
oklepne mine ter letalske bombe iz prve in druge svetovne vojne.

Med izvajanjem zemeljskih gradbenih 
del na Prevorškovi ulici v Mariboru 
so delavci 11. januarja 2022 naleteli 
na neeksplodirano 250-kilogramsko 
letalsko bombo ameriške izdelave 
iz obdobja II. svetovne vojne. Pod 
vodstvom Uprave RS za zaščito in re-
ševanje so takoj stekle aktivnosti za 
onesposobitev in odstranitev neek-
splodiranega ubojnega sredstva, pri 
katerih smo sodelovali tudi policisti.
14. januarja je bilo v medijih objavlje-
no obvestilo, da bo na omenjenem 
območju v nedeljo, 16. januarja 2022, 
med 12. in 18. uro potekalo odstra-
njevanje neeksplodirane letalske 
bombe, najdene na območju Prevor-
škove ulice 8 v Mariboru. Prebivalci 
so bili opozorjeni, naj upoštevajo vsa 
navodila pristojnih služb. 
Aktivnosti so pomenile ogromen logi-
stični zalogaj in usklajeno sodelovanje 
mnogih služb ter poslovnih subjektov 
(plinarna, vodovod, kanalizacija, žele-
zniško, telekomunikacijsko in elektro 
omrežje ...).
Na območju je bilo gibanje začasno 

Zaradi zamude mednarodnega 
vlaka je bil začetek onesposobitve 
neeksplodirane letalske bombe 
prestavljen z 12. ure za nekaj več 
kot 15 minut. Ob 12:18 so sirene 
alarmirale splošno nevarnost, nato 
pa so pripadniki državne enote 
za varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi začeli z delom.

Prebivalce in uporabnike poslovnih 
prostorov, ki živijo in delajo v odda-
ljenosti 300 metrov od najdišča ne-
eksplodiranega ubojnega sredstva, so 
pristojne službe prosile, da do 10:30, 
ko je bil odrejen ukrep evakuacije, 
zapustijo svoje domove in poslovne 
prostore ter umaknejo svoja motorna 
in druga vozila.
Vsem občanom, ki živijo na območju 
evakuacije, so pristojne službe sveto-
vale, naj s seboj vzamejo osebne do-
kumente in denar, morebitna zdravila 
in nujne medicinske pripomočke ter 
druge nujne življenjske potrebščine. 
Pozvani so bili, naj pred odhodom 
izključijo gospodinjske aparate in na-
prave, zaprejo okna in vrata, ugasnejo 
luči in zaklenejo prostore ter poskrbi-
jo tudi za male hišne živali.
V zvezi z odstranitvijo vozil so občani 
dobili navodila, naj vozila umaknejo 
v garažo ali na drugo ustrezno mes-
to. Za namen varne odstranitve vozil 
so bili na razpolago parkirni prostori 
ob križišču Zagrebške ceste in Poljske 
ulice (zahodna stran športnega igrišča 
Kovinar). Evakuiranih je bilo 131 ljudi, 
od katerih sta bila le dva nastanjena 
v Evakuacijskem sprejemnem centru 

omejeno, zaprte so bile določene 
ceste, prepovedana je bila uporaba 
zračnega prostora, onemogočen je bil 
železniški promet, v ožjem krogu od 
najdišča bombe pa je bila za prebival-
ce in uporabnike poslovnih prostorov 
odrejena tudi evakuacija. 
V nedeljo dopoldne so policisti Poli-
cijske uprave Maribor po izdelanem 
načrtu oz. opomniku izvedli svoj del 
nalog. Delo policistov se je najbolj od-
razilo na cestnih zaporah in pri nude-
nju pomoči gasilskim ekipam ob eva-
kuiranju prebivalcev.

Do 10:30 evakuacija prebivalstva 
v radiju 300 metrov od najdišča

Ob začetku in koncu postopka
deaktivacije bombe se je oglasila 
sirena

za prebivalce, ki je bil urejen v avli 
Osnovne šole Martina Konšaka na 
Prekmurski ulici 67.
V radiju 600 m je bilo gibanje omeje-
no, kar pomeni, da so prebivalci lahko 
bili na svojih domovih, vendar jih v 
času med sproženima sirenama niso 
smeli zapustiti. V času evakuacije je 
veljala tudi popolna zapora cest v ra-
diju 600 metrov od najdbe neeksplo-
diranega ubojnega sredstva. 

Po 19 minutah je policija preje-
la obvestilo, da so oba mehanska 
vžigalnika uspešno odstranili. Sle-
dilo je le še uničenje vžigalnikov, 
dokončanje ustreznih protokolov, 
ob 13:19 pa so sirene že sporoči-

le preklic splošne nevarnosti. To 
je pomenilo, da nevarnosti ni več. 
Občani, ki so bili evakuirani, so se 
lahko vrnili na svoje domove, vse 
omejitve in prepovedi pa so bile 
preklicane.

Najdišče neeksplodirane letalske bombe na Prevorškovi ulici v Mariboru

Pregled območja, kjer je bilo gibanje in zadrževanje prepovedano oz. omejeno, je policija izvajala tudi z droni. Posebno pozornost je ob 
tem namenila varovanju ljudi in njihovega premoženja oz. bivališč oseb, ki so bile evakuirane.

Evakuacija prebivalstva v radiju 300 metrov od najdišča
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Tudi v policiji opozarjamo vse lju-
biteljske zbiralce oziroma osebe, ki 
načrtno iščejo eksplozivna sredstva – 
ostanke iz I. in II. svetovne vojne, naj 
tega ne počnejo, saj je manipulacija s 
takšnimi sredstvi izjemno nevarna za 
nastanek poškodbe in smrt. Prav tako 
naj ljubiteljski zbiralci NUS ne odna-
šajo domov in naj kljub morebitnemu 
prepričanju, da imajo dovolj znanja in 

Pomembni nasveti za naključne 
najditelje in ljubiteljske zbiralce

Kaj storiti,
če najdeš NUS

 N neeksplodirana
 U ubojna
 S sredstva

– kdo kliče,
– kje si (kraj),
– kaj si našel,
– kakšen je videti predmet,
– ali so ogroženi ljudje in živali.

Pregled lokacij najdb NUS (obdobje 2004 do 2019)

Izdala in založila: Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo. Slikovni material: URSZR. Ilustracije
in oblikovanje: Studio Ajd, d. o. o., Dobravlje. Tisk: ABO gra� ka, d. o. o. Dopolnjena izdaja: 50.000 izvodov. Ljubljana, 2019.

Neeksplodirana ubojna sredstva
so kljub starosti smrtno nevarna.

Če najdeš NUS, takoj pokliči
na številko 112 in povej:

Več informacij: 
www.sos112.si

Zgibanka NUS 2019 mm20.indd   1-3 4. 07. 2019   11:27:48

Po ocenah strokovnjakov je v Mari-
boru, predvsem ob mostovih in ob 
železniških tirih, še mnogo neek-
splodiranih bomb. Zato se bo poli-
cija s podobnimi nalogami verjetno 
še srečevala. Upajmo, da se bodo 
tudi v prihodnje končale tako sreč-
no kot tokrat.

izkušenj, ne poskušajo posegati vanje.
Ljubiteljskim zbiralcem in naključnim 
najditeljem še svetujemo, naj se ob 
najdbi NUS ali predmetov, za katere 
sumijo, da gre za NUS, tem ne prib-
ližujejo, mesto najdbe naj ustrezno 
označijo, se po poti prihoda odmak-
nejo od najdbe na ustrezno razdaljo 
in o tem takoj obvestijo pristojne služ-
be na številko 113 ali 112.

Kraj najdbe NUS bo policija ustrezno 
zavarovala, pirotehniki civilne zaščite 
(DENUS) pa bodo ob ustreznih varno-
stnih ukrepih takšno sredstvo uničili 
na kraju ali odpeljali na ustrezen pros-
tor v uničenje.
Občanom prav tako svetujemo, naj 
NUS ne nosijo na policijsko postajo, 
saj s takšnim ravnanjem lahko ogrozi-
jo tako sebe kot okolico.

Uspešna odstranitev vžigalnikov, nevarnosti ni več, bombo so odpeljali.

Uprava RS za zaščito in reševanje je leta 2019 koristne preventivne nasvete zbrala v zgibanki Kaj storiti, če najdeš NUS.



8 9

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

NOVA ZAKONODAJA JE PRINESLA STROŽJE KAZNI

MED KRŠITELJI PREVLADUJEJO VOZNIKI OSEBNIH VOZIL

NAJVEČ KRŠITELJEV V STAROSTI MED 35 IN 44 LET

POGOSTA UPORABA TUDI MED KOLESARJI IN PEŠCI 

TUDI PROSTOROČNO TELEFONIRANJE NI VARNO!

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA MED VOŽNJO
PODALJŠUJE REAKCIJSKI ČAS VOZNIKA

Mobilni telefoni so zadnje desetletje eden večjih motilcev pozornosti v prometu, 
ki dokazano povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Vozniki ob upo-
rabi mobilnih telefonov pogosto tudi povzročajo zastoje v prometu. Agencija za 
varnost prometa je januarja letos izvajala preventivno akcijo »Varno brez telefona 
v prometu«, ki jo bo ponovila konec novembra.
Tako bodo letos prvič ozaveščanju s področja uporabe mobilnega telefona v pro-
metu posvečeni kar trije tedni. V času kampanje je Agencija po Slovenji ter za 
potrebe sodelavcev iz 74 občinskih svetov za preventivo razdelila 15.000 letakov 
in 900 plakatov za ozaveščanje ter 2.500 dišavnikov za avtomobile, ki so jih razde-
ljevali kandidatom na izpitnih centrih po Sloveniji, prek občinskih SPV, Policija pa 
ob nadzoru voznikov.

Agencija za varnost prometa je vrsto let opozarjala na veliko tveganje, ki ga predstavlja uporaba mobilnih telefo-
nov v prometu, in predlagala zakonske spremembe. Te so bile z lansko novelo Zakona o pravilih cestnega prometa 
v celoti sprejete, veljati pa so začele sredi avgusta. V okviru akcije je Agencija voznike ozaveščala o tveganjih za-
radi uporabe mobilnega telefona med vožnjo ter novih zakonskih določbah. Za uporabo mobilnega telefona med 
vožnjo je za voznike motornih vozil predpisana globa 250 evrov ter 3 kazenske točke. Za udeležence v prometu, ki 
ne potrebujejo vozniškega dovoljenja (kolesa, e-skiroji in ostala lahka motorna vozila), pa globa za neupravičeno 
uporabo mobilnih telefonov, slušalk in drugih naprav med vožnjo znaša 120 evrov.

Zakonodaja določa, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno 
ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.). V letu 2021 je policija ugotovila 33.254 
kršitev po 35. členu Zakona o pravilih cestnega prometa. V letu 2020 je bilo takšnih kršitev 36.771. Upad kršitev za 10 % je 
mogoče pripisati poostreni zakonodaji, ozaveščanju skozi vse leto in nadzoru Policije.
Izboljšanje je konec lanskega leta ugotovila tudi Agencija med ponovljenim terenskim opazovanjem voznikov v enajstih 
mestnih občinah. Mobilni telefon je med opazovanjem avgusta uporabljalo 1.162 voznikov oziroma 2 % voznikov vseh vozil 
(59.141), ki so bila v štirih urah zajeta v štetje, februarja pa 1.482 oziroma 2,7 % voznikov vseh vozil (55.503).

Med kršitelji izstopa starostna skupina 35–44 let, ki predstavlja skoraj tretjino vseh kršitev (31,6 %). Sledijo starostne 
skupine 25–34 let s 23,4 %, 45–54 let z 22,5 %, 55–64 let z 12,9 %, najmanj pa je kršitev v starostnih skupinah do 18 let 
(0,1 %), 18–24 let (5,7 %) in nad 65 let (3,6 %). Glede na kategorijo udeleženca v prometu prevladujejo vozniki osebnih 
vozil, teh je bilo dobra polovica, sledijo vozniki tovornih vozil, ki jih je za dobro petino (21,2 %), in kolesarji z 2 %.

Tudi med kolesarjenjem ne uporabljajmo mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje glasbe, saj to pomembno vpliva na za-
znavanje prometa in dogajanja v okolici ter pravočasno reagiranje. Za udeležence v prometu, ki ne potrebujejo vozniškega 
dovoljenja (kolesa, e-skiroji in ostala lahka motorna vozila), kazen za neupravičeno uporabo mobilnih telefonov, slušalk in 
drugih naprav med vožnjo znaša 120 evrov. Agencija še opozarja, da nemalokrat vidimo zamišljene pešce, ki s pogledom v 
mobilni telefon stopijo na prehod za pešce ali na kolesarsko stezo in ne preverijo, ali so to storili dovolj varno. Pravočasnost 
in ustreznost reakcij pešca je zaradi uporabe mobilnih telefonov in pregledovanja družbenih omrežij zmanjšana za do 60 %. 

Zakon sicer dovoljuje uporabo naprave za prostoročno telefoniranje, ki pa ga Policija in Agencija odsvetujeta, saj 
odvrača pozornost voznika in ni varno! »Med vožnjo ne upravljajte telefona, ne pregledujte socialnih omrežij, si 
ne zapisujte opomnikov, ne brskajte po spletnih straneh, ne fotografirajte ali snemajte, saj je vožnja aktivnost, ki 
ji moramo posvetiti vso pozornost! V primeru nujne uporabe mobilnega telefona se ustavite na primernem mestu 
zunaj vozišča in pot nadaljujte, šele ko končate s pogovorom,« še svetujeta Policija in Agencija za varnost prometa.

Mobilni telefon ne šteje med primarne vzroke za nastanek prometne nesreče, vendar pa je izjemno pomemben dejavnik 
tveganja za njihov nastanek.
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 pre-
vozil z zaprtimi očmi. Voznik vozi z bistveno zmanjšano pozornostjo in s tem ogroža sebe in vse druge udeležence prometa. 
Med uporabo mobilnega telefona je uporabnikova pozornost zmanjšana v treh vidikih zaznavanja in upravljanja: vidnem, 
telesnem in miselnem.
Z uporabo mobilnega telefona med vožnjo se pomembno zmanjšujeta zbranost voznika in zmožnost za pozornost na doga-
janje na cesti in njeni okolici. Voznik lahko spregleda ključne informacije iz okolja, zato se poveča tveganje za nastanek pro-
metne nesreče, in sicer, kot kažejo različne mednarodne raziskave, od 4x do 23x. Tako ogrožamo sebe in druge, za nastanek 
nesreče pa je dovolj že majhna napaka.
Pri voznikih so različne študije ugotovile tudi do 50 % slabši reakcijski čas kot pri vožnji v normalnih pogojih: daljši reakcijski 
čas, krajša zavorna pot, menjava voznih pasov brez nadzora, počasnejše zaznavanje prometne signalizacije, vozniki ne zmo-
rejo vzdrževati enakomernega tempa vožnje, povzročajo zastoje, spregledajo pomembne informacije iz okolja.
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SLOVENSKE ŽELEZNICE

TUDI PO SLOVENSKIH TIRIH S SODOBNIMI 
DVONADSTROPNIMI VLAKI
14. januar 2022 je bil gotovo poseben dan, ki si ga preprosto »moramo« zapomniti. Po slovenskih tirih 
je prvič zapeljal sodobni dvonadstropni (dvopodni) električni vlak KISS. 
Otvoritvene vožnje na relaciji Ljublja-
na–Litija–Ljubljana sta se udeležila tudi 
generalni direktor Slovenskih železnic 
Dušan Mes in minister za infrastruktu-
ro Jernej Vrtovec. Dušan Mes je ob tem 
poudaril, da je ključno posodabljanje 
voznega parka in železniške infrastruk-
ture, da bo železniški promet dosegel 
raven, ki si jo vsi želimo. Zato bo do 
konca februarja oziroma sredine marca 
letos po besedah generalnega direktor-
ja objavljen nov razpis za dodatnih 20 
novih potniških vlakov, ki naj bi v Slove-
nijo predvidoma prispeli do sredine leta 
2024. S tem bo dodobra posodobljen 
vozni park v potniškem prometu Slo-
venskih železnic. Minister za infrastruk-
turo Jernej Vrtovec je ob otvoritveni 
vožnji izpostavil okoljski vidik posoda-
bljanja potniškega voznega parka, saj se 
bo na račun povečanja železniškega po-
tniškega prometa zmanjšal tudi pritisk 
avtomobilov na mestna središča. 

Deset dvonadstropnih električnih vlakov 
KISS švicarskega proizvajalca Stadler zdaj 
vozi po vseh elektrificiranih progah, naj-

Vsak dvonadstropni vlak ima 292 
sedišč in 277 stojišč. Sedišč v 2. ra-
zredu je 256, 20 sedišč je zložljivih, 
16 pa jih je v 1. razredu. Prvi razred 
je pri dvonadstropnih vlakih KISS 
Slovenskih železnic postavljen v 
srednji člen garniture. Dvonad-
stropni vlaki KISS (Komfortabler 
Innovativer Spurtstarker S-Bahn-
-Zug) imajo hitrejše pospeševanje 
in potovalne hitrosti do 160 kilo-
metrov na uro. Gre za sodobne 
in prostorne vlake, ki omogočajo 
enostavnejši vstop in izstop tudi 
gibalno oviranim osebam – vsi vla-
ki imajo namreč izvlečno stopnico 
in dodatno mobilno klančino za in-
validski voziček. Na vlaku je na vo-
ljo sodoben potniški informacijski 

Do konca letošnjega leta bo na naših tirih skupno 52 novih potniških vlakov. Od tega bo 21 enonadstropnih (enopodnih) elek-
tričnih vlakov Flirt (Fast Light Innovative Regional Train), deset dvonadstropnih električnih vlakov KISS (Komfortabler Innovati-
ver Spurtstarker S-Bahn-Zug) ter 21 enonadstropnih dizelskih vlakov Flirt.

Sodobni dvonadstropni vlaki 
KISS najprej med Ljubljano in Je-
senicami ter Ljubljano in Dobovo

Novi vlaki imajo več prostora 
za potnike in kolesa, imajo hi-
trejše pospeševanje in so ener-
getsko varčni

več pa med Ljubljano, Kranjem in Jese-
nicami ter Ljubljano, Zidanim Mostom, 
Sevnico in Dobovo. Ti vlaki potnikom 
omogočajo večjo udobnost, prostornost 
in funkcionalnost, prav posebno doži-
vetje pa zagotovo ponuja pogled skozi 
panoramska okna nadstropje višje.

sistem, ki je prilagojen tudi slepim in slabovidnim ter 
gluhim in naglušnim potnikom. Sedeži so opremljeni z 
vtičnicami za polnjenje elektronskih naprav, potnikom 
je na voljo tudi brezplačen Wi-Fi signal. Vlak omogoča 
tudi prevoz do 10 koles, ima velika panoramska okna, 
prostorne toaletne prostore, ki so prilagojeni gibalno 
oviranim osebam in imajo tudi previjalno mizo za ot-
roke. Novi vlaki so tudi energetsko varčni. Trenutno je 
v promet vključenih 10 električnih dvopodnih vlakov, 
14 električnih enopodnih vlakov ter 5 dizelmotornih 
enopodnih vlakov Flirt.
Novi sodobni vlaki Stadler pomenijo pomemben dvig 
kakovosti prevoza Slovenskih železnic in hkrati javne-
ga potniškega prometa v Sloveniji. Stadler je priznano 
in globalno uveljavljeno švicarsko podjetje, ki izdeluje 
različne vlakovne garniture in pogonske lokomotive, 
njegove garniture vozijo po švicarskih tirih, z različ-
nimi specifikacijami pa jih je švicarski proizvajalec, 
podobne kot Slovenskim železnicam, dobavil tudi že-
lezniškim operaterjem v Nemčiji, Italiji, na Poljskem, 
Finskem, v Alžiriji, Rusiji …
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IZ ZDRUŽENJ

POMANJKANJE VOZNIKOV

VEČ PROMETA

AVSTRIJA ODLOČA O CENI CO2 ZA FOSILNA GORIVA

NE #EBAVATE SE S TOVORNJAKI 

Koroška, najjužnejša avstrijska pokra-
jina, ostaja brez voznikov tovornjakov. 
Kar nekaj voznikov je odšlo v pokoj, pre-
cej pa jih je v času pandemije zamenjalo 
službo, saj so se pogoji dela v tem času 
poslabšali, vozniki ne smejo iz tovornja-
kov, včasih niti na stranišče. To bi zdaj 
želeli popraviti, a bo proces dolgotrajen.
Karl Ilgenfritz iz Beljaka, ki ima lastno 
klavnico in predelovalnico mesa, je na 
robu obupa. Njegovo podjetje z mesni-
mi izdelki oskrbuje podjetja po Avstriji, 

Podatki, ki jih je objavil Zvezni urad za prevoz blaga v Nemčiji (BAG), so razkrili, da so 
tuji prevozniki lani v primerjavi z letom 2020 povečali količino prevoženih kilometrov 
po nemških cestah. 
Na splošno podatki BAG o cestninah navajajo, da so leta 2021 41,9 % vseh prevoženih 
kilometrov po nemškem cestnem omrežju opravili tovornjaki s tujimi registracijami. 
Ta številka predstavlja 1,7-odstotno rast v primerjavi z letom 2020, ko je bila 40,2-od-
stotna. Poročilo BAG tudi ugotavlja, da se število kilometrov, ki jih prevozijo starejši 
tovornjaki z ekološkimi normami, nižjimi od Euro 5, zmanjšuje, pri čemer pa so okolju 
prijaznejši tovornjaki razreda Euro 6 lani prevozili za 8,9 % več kilometrov kot leto 
poprej. Največ kilometrov, in sicer dobrega pol milijona, so po nemških cestah opra-
vili poljski tovornjaki.

V okviru ekološko-socialne davčne reforme bo v Avstri-
ji od leta 2023 zaračunana dajatev v višini 30 evrov na 
tono fosilnih goriv. Nato se bo davek dvignil na 55 evrov 
na tono v drugem koraku, ki bo zapadel leta 2025. Avstrij-
ski parlament je sprejel podnebni davek na fosilna goriva. 
Za nadomestilo višjih cen bencina in dizelskega goriva, 
kurilnega olja in zemeljskega plina bodo davkoplačevalci 
prejeli tako imenovani podnebni bonus. Pristojbina za iz-
puste CO₂ se bo s 30 evrov na tono do leta 2025 v skladu 
z nemško uredbo dvignila na 55 evrov, čeprav so znan-
stveniki in okoljske organizacije zahtevali višje cene. Za 
lajšanje težav v prometni industriji, ki jih povzročajo višji 
stroški, je vlada obljubila, da bo dodatne prihodke od cen 
CO2 uporabila za večjo dostopnost do novih tehnologij.

Sloveniji in Italiji. Njegovi tovornjaki ne 
vozijo samo v restavracije, ampak tudi v 
šole, vrtce in bolnišnice.
Ilgenfritz se pritožuje, da že dolgo po-
skuša zaposliti nove voznike – a za zdaj 
brez uspeha: »Vem, da je težko delo. 
Zato ponujam štiridnevni delovni teden. 
Zamisel o zaposlitvi voznikov iz vzhodne 
Evrope sem moral zavrniti, ker je bila 
večina cepljenih s cepivom Sputnik, ki 
pa pri nas ni priznano. Z njimi moramo 
ravnati bolj humano. Manjše napake 
iz preteklosti je treba odpraviti,« pravi 
Karl Ilgenfritz.

Na ta način avstralska vlada uči mla-
dostnike, naj se tudi na cestah ob-
našajo primerno. Avstralska državna 
agencija NHVR, odgovorna za nadzor 
prometa, je začela prav posebno 
kampanjo. Z lingvističnega stališča je 

želi NHVR doseči najmlajše voznike 
v prometu, torej tiste stare od 18 
do 25 let, saj je njihovo neznanje in 
nepoznavanje prometa skrb vzbuja-
joče.
Ko je agencija NHVR izvedla razi-
skavo na 1000 mladih voznikih, je 
ugotovila, da jih 78 % ne zna oceniti 
zavorne poti tovornjaka s prikolico. 
45 % vprašanih ni vedelo, da pot-
rebuje tovornjak v zavoju nekaj več 
prostora tudi na sosednjem voznem 
pasu, več kot polovica ni vedela, da 
se pred tovornjak vključujemo, šele 
ko vidimo cel tovornjak v vzvratnem 
ogledalu …
Akcija »Ne #ebavajte! se s tovornja-
ki« se bo promovirala na družbenih 
omrežjih, na jumbo plakatih in med 
študenti. Vse se bo financiralo iz zve-
znega proračuna.

ZLATA SRCA PROSTOVOLJCEV ZŠAM V ZLATI MREŽI PROJEKTA PROSTOFER
Ob zaključku leta je Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Ivančna Gorica v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica in Svetom za starosti 
prijazno občino organiziralo krajše srečanje prostovoljcev - šoferjev, ki so skozi vse leto izvajali brezplačne prevoze prostovoljskega projekta za 
mobilnost starejših - PROSTOFER.

Na srečanju, ki je potekalo v prostorih 
ZŠAM Ivančna Gorica, so z izbranimi be-
sedami prisotne nagovorili predsednik 
ZŠAM Ivančna Gorica Franc Bivic, pred-
sednica Sveta za starosti prijazno obči-
no Milena Vrenčur in podžupan Občine 
Ivančna Gorica Tomaž Smole. Podžupan 
se je šoferjem projekta Prostofer iskre-
no zahvalil za vse ure voženj, ki so jih 
prostovoljno namenili pomoči potreb-
nim občanom. Teh ur in voženj tudi v 
letu 2021 ni bilo malo. »Marsikateri od 
starejših mi je že izrazil hvaležnost, da so 
jim v naši občini omogočeni brezplačni 

Avtor: Gašper Stopar

prevozi. Pred tem so bili odvisni od dru-
gih, sorodnikov ali sosedov, ki so jih mo-
rali prositi, čakati, spreminjati termine 
pregledov, zdaj pa enostavno pokličejo, 
najavijo termin in pomoč s strani naših 
prostovoljcev pride. Kot pravijo, niste 
samo odlični šoferji, ampak tudi prijetni 
sogovorniki.« Podžupan je sklenil na-
gov z besedami: »Tudi sam sem vesel in 
ponosen, da sem lahko član tako velike 
druščine, kot je ZŠAM, ki ste s prosto-
voljnim delom vzor vsem ostalim.«
Vse od začetka izvajanja projekta 
Prostofer (junij 2020) je bilo v naši 

občini opravljenih več kot 360 pro-
stovoljskih prevozov. Kot je poveda-
la Vrenčurjeva, je bila večina voženj 
opravljena na relaciji zdravstvenih 
ustanov v Ljubljani in Novem mes-
tu, sledijo prevozi do bank, upravnih 
enot, domov za starejše in podobno. 
Povedala je še, da so se brezplač-
ni prevozi vseskozi, ob upoštevanju 
vseh zaščitnih ukrepov, izvajali tudi v 
času epidemije. Prevoze izvajajo pred-
vsem starejši aktivni vozniki, ki so člani 
ZŠAM iz Ivančne Gorice, nekaj pa je 
tudi voznikov – občanov prostovoljcev.

zelo kontroverzna, a se je sporočilo 
izkazalo za zelo točno.
Glavni slogan je »Don’t #uck! with a 
truck«, kar bi bilo v prevodu približ-
no takole: »Ne #ebavajte! se s tovor-
njaki«. S tem nesramnim sloganom 
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VEČ SMRTNIH ŽRTEV
Lani je na nemških avtocestah izgubilo življenje 46 % več 
voznikov težkih tovornih vozil kot leta 2020. Število mrtvih 
v vseh prometnih nesrečah pa se je zmanjšalo za 10 %. Po 
mnenju strokovnjakov se večina nesreč s smrtnim izidom 
pri težkih tovornih vozilih zgodi, ko tovornjak naleti na 
stoječe vozilo v zastoju. Leta 2021 je v prometnih zasto-
jih na nemških avtocestah izgubilo življenje 70 poklicnih 
voznikov, kar je osupljivo visoko število v primerjavi z 48 
primeri v letu 2020. Ob tem nemški zvezni statistični urad 
ocenjuje, da se je v letu 2021 število smrtnih žrtev na vseh 
cestah zmanjšalo za 10 % na 2.450, kar pripisujejo upadu 
prometa zaradi koronavirusa. Ta številka je najnižja v zad-
njih 65 letih, odkar beležijo rezultate. Pri voznikih težkih 
tovornih vozil pa je statistični urad zabeležil 46-odstotno 
rast glede na leto poprej. 40-tonska vozila se pogosto sko-
raj brez nadzora zaletijo v vozilo pred seboj, zaradi česar 
so vozniki zmečkani v kabinah.

Avtorica: Mira Onič

Avtor: Franci Klemenčič 

V ŠOLO PO
NOVOLETNIH POČITNICAH

MED 11 PROSTOVOLJCI JIH JE SEDEM IZ VRST »ŠOFERJEV«

Leto 2021 je bilo posebno leto, zazna-
movano z nenehnimi izzivi pri delu za-
radi covida-19. Zadane naloge se niso 
zaključile tako, kot smo želeli, mnogo 
jih je ostalo neizpolnjenih in lotili se 
jih bomo letos z upanjem, da bo co-
vid končno izzvenel. Zavedamo pa se, 
da naše življenje nikoli več ne bo tako 
sproščeno, kot je bilo …
Z zadovoljstvom pa ugotavljamo, da 
otroci kljub vsem omejitvam in karan-
tenam obiskujejo v Poljčanah osnovno 
šolo, v katero so se vrnili po novole-

Združeni narodi so v letu 1985 razgla-
sili 5. december za mednarodni dan 
prostovoljstva. V Sloveniji delujejo 
prostovoljci na različnih področjih – 
socialnem, športnem, rekreativnem, 
izobraževalnem, zdravstvenem, kul-
turnem, okoljevarstvenem, turistič-
nem, cerkvenem in še marsikje. V 
teh kriznih razmerah prostovoljci s 
svojim humanim delom izboljšujejo 
kakovost življenja. Prostovoljstvo ima 
zares velik pomen za celotno družbo, 
in kot pravijo mnogi, bi bilo življenje 
brez njega osiromašeno. Iz skupnega 
poročila o prostovoljstvu v Republiki 
Sloveniji v lanskem letu je razvidno, 
da je bilo lani v vsej Sloveniji skoraj 
190.000 prostovoljcev. Ti so opravili 

tnih počitnicah. Veseli nas, da so otroci 
sproščeni in jim ni težko slediti ukre-
pom in jih upoštevati, da so le lahko v 
šoli. Naši uniformirani člani in članica 
so brez oklevanja prve dni pouka zno-
va opozarjali udeležence v prometu, da 
so na cesti otroci. Žal je bilo opaženo, 
da vozniki pogosto uporabljajo pri vo-
žnji mobilne telefone. Ne zavedajo se, 
da ogrožajo ne samo sebe, temveč tudi 
druge. Prav zato so potrebne preven-
tivne akcije, ki opozarjajo in osveščajo, 
kajti denarne kazni mnogih ne izučijo …

kar 7,4 milijona prostovoljnih delovnih 
ur. Pomena prostovoljstva se dobro za-
veda tudi Stanko Rojko, župan Občine 
Gornja Radgona. Gre za župana, ki je 
prostovoljstvu prijazen župan. Ime-
novani namreč že nekaj let ob dnevu 
prostovoljstva pripravlja srečanje pro-
stovoljcev z območja občine. Ob tem 
pa tudi izreče številnim zahvale in po-
deli priznanja. Za letošnjo podelitev 
priznanj za prostovoljstvo je bil pred 
meseci objavljen razpis in nato je žu-
pan na podlagi prijav izbral 11 posa-
meznikov. Vsem tem je priznanja in 
zahvale podelil v nekoliko skromnejši 
obliki, kot je to bilo v preteklih letih. 
Sama podelitev priznanj in zahval je 
potekala v konferenčni sobi Občine. 

Izmed 11 prejemnikov priznanj jih je 
bilo kar sedem iz Združenja šoferjev 
in avtomehanikov Gornja Radgona. 
Občina Gornja Radgona je pred nekaj 
več kot enim letom uvedla brezplač-
ne vožnje starejših v tako imenovani 
akciji Prostofer. To dejavnost opravlja-
jo prav člani radgonskega šoferskega 
združenja. Priznanje iz vrst radgonske-
ga »šoferskega« združenja so prejeli 
Stanko Bac, Maksimiljan Černčec, Mi-
lan Fridau, Stanko Kniplič, Karel Kreft, 
Dušan Tabaler in Daniel Vrabl. Tako 
člani Združenja šoferjev in avtomeha-
nikov Gornja Radgona dokazujejo, da 
so pripravljeni zares ob vsakem času 
pomagati vsem v svojem okolju, od 
najmlajših do najstarejših.

Avtor: Franci Klemenčič 

»ŠOFERJI« SODELUJEJO PRI PROMETNI VARNOSTI
V ČASU IZGRADNJE KROŽIŠČA
V sredo, 12. januarja, so v centru 
Gornje Radgone stekla dela za izgra-
dnjo krožišča, ki bo stalo na mestu 
sedanjega edinega semaforizirane-
ga križišča v tem obmejnem kraju. 
Vrednost del, ki jih opravlja Gradbe-
ništvo Weindorfer iz Turjancev v ob-
čini Radenci, je skoraj 770.000 evrov. 
Ob tem bo občina Gornja Radgona 
namenila nekaj čez 120.000 evrov, 
ostalo pa je denar države. Ob začetih 
delih je nastalo v Gornji Radgoni kar 
precej prometne zmede. Dosedanja 
avtobusna postaja je bila denimo 
prenesena na lokacijo ob železniški 
postaji, zaprto pa je tudi tukajšnje 
osrednje parkirišče. Spremenjen je 
tudi prometni režim iz Partizanske 
ceste k Osnovni šoli Gornja Radgona. 
Zato je ravnatelj radgonske Osnovne 
šole Dejan Kokol, to obiskuje skoraj 
500 otrok, zaprosil Združenje šofer-
jev in avtomehanikov Gornja Radgo-
na, naj to skrbi za prometno varnost 
otrok, predvsem pred poukom in 
po njem. Tukajšnje združenje na-
mreč skrbi za varnost otrok tudi ob 
začetku posameznega šolskega leta. 

Po besedah enega najbolj dejavnih 
članov radgonskih »Šoferjev« Jožeta 
Ivajnšiča je bilo prve dni kar veliko 
prometnega nereda. Povedal je še, 
da mnogi starši, ki vozijo otroke do 
šole, vozijo kar »na pamet« oz. prav 
malo upoštevajo novo prometno 
ureditev. Jože Ivajnšič je še povedal, 
da je ob začetih delih nastalo še ne-
kaj problemov. Omenil je predvsem 
selitev avtobusne postaje. Potniki, 
med njimi so tudi radgonski osnov-
nošolci, ki se sem pripeljejo, so iz-
postavljeni vsem vremenskim nepri-

likam. Prav gotovo ta čas radgonsko 
šofersko združenje igra pomembno 
vlogo in po njihovi zaslugi do zdaj 
v tukajšnjem območju Gornje Rad-
gone ni prišlo v še do kake prometne 
nesreče. Še nekaj več težav v prome-
tu v Gornji Radgoni pa bo nastalo 
v času, ko bo ves promet usmerjen 
na obvozne poti po stranskih ulicah 
mesta. Kaže, da bodo vsa dela, po-
vezana z rondojem v centru Gornje 
Radgone, zaključena pred pričetkom 
šolskega leta 2022/2023, to je tam 
ob koncu letošnjega avgusta.
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VOŽNJA S KOLESOM V PROMETU

ZŠAM VRHNIKA PREJELO BRONASTI ZNAK POLICIJE ZA SODELOVANJE

V šolskem letu 2021/2022 se je 
kolesarski izpit izvajal v 5. razredu 
v jesenskem času v mesecu sep-
tembru in oktobru. V letošnjem 
šolskem letu se je na kolesarski 
izpit pripravljalo 64 otrok. Žal se 
tudi letos pri učencih nadaljuje 
trend upadanja kolesarskih spret-
nosti. Iz leta v leto je takšnih učen-
cev več. Že na spretnostnem po-
ligonu se je pokazala nesigurnost 
pri več učencih. Kljub dodatno 
opravljenim uram vožnje pa neka-
teri še vedno niso bili dovolj spret-
ni, da bi lahko progo za kolesarski 
izpit samostojno prevozili. Kole-
sarski izpit je opravljalo 60 učen-
cev. Popravni kolesarski izpit bo 
za 4 učence, ki niso bili uspešni, v 
spomladanskem času. V vmesnem 
obdobju bomo v okviru projekta 
Varno na kolesu pridobivali doda-
tna znanja iz cestnega prometa, 

Naše prometno preventivno delo je opaženo tudi v času 
epidemije, naš trud in predanost našemu poslanstvu 
so prepoznali policisti na Policijski postaji Vrhnika. Naš 
predsednik Franjo Čretnik je v imenu ZŠAM Vrhnika pre-
jel Bronasti znak Policije za sodelovanje.
Komandir PP Vrhnika Vladimir Adam je v nagovoru ob 
predaji poudaril stalno pripravljenost aktivnih članov, ki 
se predano vključujejo v prometno preventivne aktivno-
sti na Vrhniki in tudi izven meja naše občine. S svojim 
delom članice in člani aktivno pripomorejo k prometno 
preventivnemu izobraževanju otrok in odraslih v vseh 
segmentih družbe, s tem se širi tudi osveščenost pri lju-
deh. V času stalnega hitenja in nervoze ljudje spregleda-
mo pomembne dejavnike tveganega vedenja v prometu, 
tu pa nastopi združenje, ki s preventivnimi aktivnostmi 
opozarja na cestne pasti.
Prejeti znak dokazuje in potrjuje, da je naše prostovoljno 
delo prepoznano tudi s strani Policije.
Predsednik ZŠAM Vrhnika je izrazil željo po še tesnejšem 
sodelovanju in povezovanju s Policijo v prihodnje, pred-
vsem v skupnih prometno preventivnih akcijah, ki pote-
kajo pod okriljem Javne agencije republike Slovenje za 
varnost prometa (AVP), Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu (SPV) in pri samostojnih akcijah, ki jih 
izvaja združenje.

da bodo učenci z znanjem primer-
no opremljeni.
Vsako leto nam pri izvedbi generalk 
in izpitne ure ter pri ocenjevanju 

BRANKO SKRUBE
Član ZŠAM Dravograd

Rojen: 18. 5. 1950
Umrl: 17. 10. 2021

JANEZ STRMOLE
Član ZŠAM Ivančna Gorica 

Rojen: 18. 1. 1947
Umrl: 6. 11. 2021

ALOJZIJ  GOLOB 
Član ZŠAM Krško

Rojen: 27. 1. 1940
Umrl: 20. 10. 2021

ROMAN VIDMAR 
Član ZŠAM Postojna

Rojen 1. 3. 1941
Umrl 7. 11. 2021

EDVARD MLEKUŽ 
Član ZŠAM Nova Gorica

Rojen: 25. 9. 1950
Umrl: 22. 10. 2021

STANE ŽIBERT 
Član ZŠAM Domžale

Rojen: 5. 9. 1955 
Umrl: 5. 10. 2021

ANTON ČEVKA
Član ZŠAM Kamnik
Rojen: 17. 11. 1937 
Umrl: 21. 11. 2021

HEKTOR PRINČIČ      
Član ZŠAM Nova Gorica

Rojen: 17. 11. 1941  
Umrl: 23. 4. 2021

JOŽE RIJAVEC            
Član ZŠAM Nova Gorica

Rojen: 30. 9. 1937  
Umrl: 13. 9. 2021 

FRANC HVALA 
Član ZŠAM Nova Gorica

Rojen: 3. 12. 1945  
Umrl: 6. 9. 2021

STANKO VELIŠČEK 
Član ZŠAM Nova Gorica

Rojen: 23. 1. 1947  
Umrl: 2021

VERONIKA DERČAR 
Članica ZŠAM Gorjanci Straža

Rojena: 20. 12. 1945   
Umrla: 13. 8. 2021

JOŽE SVAŠNIK 
Član ZŠAM Gorjanci Straža

Rojen: 26. 6. 1951
Umrl 22. 10. 2021

ALOJZIJ KOS
Član ZŠAM Novo Mesto

Rojen: 23. 3. 1927
Umrl: 6. 11. 2021

PETER PEČAR
Član ZŠAM Postojna
Rojen: 24. 7. 1969            
Umrl: 21. 11. 2021

ZMAGO KOROŠAK 
Član ZŠAM Certus
Rojen: 18. 6. 1952 
Umrl: 2. 11. 2021

MILAN ZALAR 
Član ZŠAM Cerknica
Rojen: 15. 5. 1935
Umrl: 16. 11. 2021

MARIJAN DEČMAN
Član ZŠAM Ptuj

Rojen: 11. 7. 1952
Umrl: 28. 10. 2021

JANEZ KUKOVEC
Član ZŠAM Ptuj

Rojen: 26.1.1942
Umrl: 8.11.2021

JANEZ KRAŠKOVIC
Član ZŠAM Dolomiti

Rojen: 27.1.1942
Umrl: 16.11.2021

KRISTINA LEGAN 
Članica ZŠAM Kočevje

Rojena: 01.12.1932 
Umrla: 22. 01 2022

IVAN BALAŠKOVIČ 
Član ZŠAM Gornja Radgona

Rojen: 31. 5. 1953  
Umrl: 23. 10. 2021

METOD MIKUŽ – TEDI
Član ZŠAM Logatec
Rojen: 25. 6. 1956
Umrl: 9. 12. 2021

AVGUST KOSI 
Član ZŠAM LPP

Rojen: 24. 8. 1943 
Umrl: 23. 12. 2021

FRANČIŠKA KOVAČEC
Članica ZŠAM Zreče

Rojena: 1938
Umrla: 2021

BRANKO  KLOBUČAR 
Član ZŠAM Gorjanci
Rojen: 27. 11. 1953 

Umrl: 8. 1. 2022

V slovo
Avtorica: Anita Čretnik, tajnica ZŠAM Vrhnika

Ob prejetem Bronastem znaku Policije za sodelovanje se 
zahvaljujemo predlagateljici PP Vrhnika in Ministrstvu za 
notranje zadeve za izkazano zaupanje.
Še naprej bomo delovali pod svojim sloganom: S skupnimi 
močmi se prometna preventiva gradi.

praktičnega znanja učencev poma-
gata Združenje šoferjev in avtome-
hanikov Ruše in ruška policija. Za 
sodelovanje se lepo zahvaljujemo.
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IZŽREBANCI NAGRADNE KRIŽANKE SO:
Simona Fluher
Zg. Ščavnica 28, 2233 Sveta Ana

Vera Lilija
Stražica 22, 3213 Frankolovo

Jože Lamper
Griže 117, 3302 Griže

NAGRADNA KRIŽANKAVAROVANJE OTROK PO NOVOLETNIH POČITNICAH

UPORABA MOBILNIH TELEFONOV

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 ponedeljek, 3. 1. 2022, in torek, 
4. 1. 2022, pristopili k akciji »Varova-
nje otrok po novoletnih počitnicah«. 
S svojo fizično prisotnostjo smo sko-
zi Vrhniko in na Drenovem Griču, na 
najbolj izpostavljenih in nevarnih pro-
metnih točkah, zagotavljali varnost, 
opozarjali voznike in vse prisotne, da 
so na cesti šolarji. Razposajenost ot-
rok po daljši odsotnosti in slabša po-
zornost lahko kaj hitro pripeljeta do 
nezgode, zato je izredno pomembna 
voznikova usmerjena pozornost na 
dogajanje ob cesti.
S tem namenom smo prek različnih 

Ko iščemo načine, kako učinkovito podpreti NPA ob upoštevanju omejevalnih ukrepov zaradi covida-19, smo tokratno NPA Upo-
raba mobilnih telefonov poleg uporabe sodobne virtualne tehnologije podprli s tem, da smo k sodelovanju pritegnili avtomeha-
nične in avtoelektrične servise na lokacijah le teh v občini Tržič. Razdelili smo jim razpoložljiv akcijski material in se dogovorili za 
nadaljnje sodelovanje. Omenjeni imajo v aktualnih razmerah še vedno neposredni stik z vozniki motornih vozil.
Voznike in ostale ranljivejše udeležence v prometu, torej pešce in kolesarje, pa smo, kot omenjeno, nagovorili prek spletnega 
portala Moja občina Tržič. Objava na spletu je do 20. januarja dosegla 3.823 uporabnikov spleta.
AKTIVNI ZA VARNOST V PROMETU!

Avtor: Miklavž Bole

medijev opozarjali na ponovno po-
večano pozornost na dogajanje ob 
cesti. V obliki patrulj se je v varova-
nje vključila tudi PP Vrhnika, za kar se 
jim iskreno zahvaljujemo. S takšnimi 
akcijami pomagamo do cilja vizije nič: 
»Nič mrtvih v prometu«.
V sodelovanju z Zavarovalnico Triglav 
in SPV Vrhnika smo za večjo varnost 
v prometu na Vrhniki postavili avto-
matski opozorilnik hitrosti, ki opozar-
ja pešce na hitrost vozil. S tem smo 
opremili zelo nevarno križišče pri 
gasilskem domu Vrhnika. Kljub temu 
da stalno opozarjamo udeležence v 
prometu, še vedno prihaja do nezgod 
na prehodih za pešce, kar je zaskrblju-
joče. V zimskem času so vzrok nesreč 
zarošena, zaledenela in neočiščena 
stekla, težava je tudi koncentracija 
pri vožnji zaradi uporabe mobilnih 
naprav. V akciji Mobilne naprave smo 
ugotovili, da veliko voznikov med vo-
žnjo telefonari, kar je nevarna nava-

Pokrovitelj križanke je Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, ki bo trem srečnim izžrebancem podelila praktič-
ne nagrade. Pravilno rešitev križanke z geslom pošljite do 5. 3. 2022 na naslov Zveza ZŠAM Slovenija, za Prometni Vestnik, 
Letališka 16, 1000 Ljubljana.

Avtorica: Franjo Čretnik ZŠAM Vrhnika

da. V ZŠAM Vrhnika smo si postavili 
cilje za leto 2022. Med prioritete smo 
postavili skrb za najmlajše in ranljive 
skupine udeležencev.
Iskrena zahvala velja vsem članicam 
in članom ZŠAM Vrhnika, ki ste sode-
lovali v akcijah.
Naj velja geslo ZŠAM Vrhnika: »S 
skupnimi močmi se prometna pre-
ventiva gradi«.


