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Spoštovani!

Bližamo se koledarski pomladi. 
Času, ko vse okoli nas zeleni in cve-

ti. Namesto da bi uživali te naravne 
lepote, se svet okoli nas spreminja. 
Stvari, ki so bile nepojmljive, so da-

nes realnost. Komaj smo se izognili 
ukrepom epidemije, se svet spopa-

da s stvarmi, ki niso vredne besed.
Vedno sta dve poti. Če izberemo 
pravo, rastemo in ustvarjamo. 
Prepričani smo, da gremo po pra-

vi in da bomo sledili svojemu pos-

lanstvu. Smo izkušeni in modri. Ne 
posegamo tja, kjer nismo dobri in 
močni. Veseli nas, da smo nekate-

re stvari začeli med prvimi in da 
nas drugi posnemajo. 
Ne glede na dogodke so naša zdru-

ženja začela z aktivnostmi in obč-

nimi zbori. Vodstvo se poskuša teh 
udeležiti čim več. Po dosedanjih 
obiskih je ugotoviti, da je v združe-

njih pozitivna energija in zavzetost 
za prostovoljno delo. 
Tudi tej številki svoje prispevke pri-
spevajo Agencija za varnost pro-

meta, Policija in združenja.
Meseci pred nami zahtevajo veliko 
dela. Maja nas čaka državno pr-
venstvo, junija svečana prireditev 
in srečanje vseh združenj.
Vsak od nas naj s svojimi dejanji 
ustvarja pozitiven odnos do dru-

gih, naj bo v prometu ali na ka-

terem drugem področju. Le tako 
bomo premagali in prebrodili tisto, 
kar je trenutno v nas.
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SVOJO MOČ SPOZNAŠ, KO VIDIŠ, DA 
TE DRUGI POSNEMAJO!

KAZALOTako jaz to vidim – če hočeš mavrico, moraš zdržati dež. (Dolly Parton)
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POLICIJA SVETUJE

Z DELOM ZAČELA 
DRUGA, MARIBORSKA 
SPECIALIZIRANA ENOTA 
AVTOCESTNE POLICIJE

MARIBORSKA ENOTA BO DELOVALA NA CESTNEM VOZLIŠČU 
ŠTIRIH DRŽAV

ZAČETNI POMISLEKI O USTANOVITVI AVTOCESTNE POLICIJE 
SO SE IZKAZALI ZA ODVEČNE

POSTAVLJAMO SE OB BOK NAJNAPREDNEJŠIM 
EVROPSKIM POLICIJAM

Minister Aleš Hojs pa se je zahvalil vsem, ki so pred slabima dvema 
letoma prisluhnili ideji o ustanovitvi avtocestne policije. »Vem, da 
je bil takrat v mnogih delih policije dvom, ali je avtocestna policija 
potrebna, ali ni to podvajanje tega, kar počnete policisti v prometnih 
oddelkih. Prepričan sem, da lahko danes po dobrem letu ugotovimo, 
da je avtocestna policija velik uspeh za slovensko policijo. Številke, ki 
sta mi jih na zadnjem obisku predstavila direktor Uprave avtocestne 
policije in njegov namestnik, kažejo na to, da ne gre zgolj za klasično 
prometno policijo, ampak za mnogo, mnogo več.«
Minister je tudi čestital policistom, ki so začeli svoje poslanstvo v 
mariborski enoti avtocestne policije, od njih pa se seveda pričakuje-

jo tudi rezultati.

Po ustanovitvi Uprave avtocestne 
policije v začetku preteklega leta 
in odprtju prve specializirane eno-

te v Ljubljani smo 4. marca 2022 
slovesno odprli še drugo, in sicer 
Specializirano enoto avtocestne 
policije Maribor. 

Specializirana enota avtocestne policije Ma-

ribor bo svoje naloge opravljala na zelo po-

membnem cestnem vozlišču štirih držav (Slo-

venija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška), in sicer 
bodo policisti delovali na relacijah od Šentilja 
do Slovenskih Konjic, od Maribora (Slivnica) 
prek Ptuja do Gruškovja, od Maribora (Dra-

gučova) prek Murske Sobote do Pinc in od Len-

dave do Dolge vasi.
Enota začasno deluje v prostorih Postaje mej-
ne policije Gruškovje, predvideno pa je, da se 
bo preselila v Šentilj, kjer si bo delovne prosto-

re delila s Policijsko postajo Šentilj in Policijsko 
postajo za izravnalne ukrepe Maribor. Enota je 
ob začetku delovanja kadrovsko delno popol-
njena in se bo v nadaljevanju še popolnjevala.

»Nekaj manj kot leto dni je minilo 
od začetka delovanja avtocestne 
policije v Sloveniji. Z razumevanjem 
in pomočjo ministra za notranje 
zadeve, v sodelovanju z Ministr-
stvom za infrastrukturo in Družbo 
za avtoceste v RS uspešno nadalju-

jemo z zagotavljanjem materialnih 
pogojev in ustanavljanjem načr-

tovanih enot, danes tu na obmo-

čju PU Maribor. Prav je, da se še 
enkrat javno zahvalim vsem delež-

nikom za izkazan trud in prispevek. 
Lani smo poleg Uprave avtocestne 
policije odprli prvo specializirano 
enoto v Ljubljani, danes odpiramo 
drugo, tokrat na Štajerskem. V za-

četku aprila predvidevamo odprtje 

še tretje enote, ki bo na obmo-

čju PU Celje, do konca leta pa še 
enoti na območju PU Koper in PU 
Novo mesto. Tako bomo sistema-

tično pokrivali celotno avtocestno 
omrežje,« je ob slovesnem odprtju 
druge enote dejal generalni direk-

tor policije dr. Anton Olaj.
»Rezultati dela so že vidni. Uspe-

šneje posredujemo pri prometnih nesrečah in drugih in-

terventnih dogodkih, učinkoviteje odpravljamo zastoje 
ter lažje preprečujemo in odkrivamo objestno vožnjo, 
pa tudi druge kršitve. Že v prvem letu se je pokazalo, 
da lahko večja prisotnost policije na avtocestah in hitrih 
cestah izjemno prispeva k prometni varnosti, pa tudi 
kulturi voznikov. V zadnjih letih se je namreč na avtoce-

stah in hitrih cestah promet zelo povečal, tako domači 
kot tuji, tako osebni kot tovorni. V času turistične sezone 
pa so naše ceste še posebej obremenjene. Na hitrih ce-

stah želimo izboljšati pretočnost in prometno varnost, 
zmanjšati število prometnih nesreč in smrtnih žrtev, na 
avtocestnih počivališčih in črpalkah pa zmanjšati tvega-

nost ogroženosti s kriminalom, vključno z aktivnostmi 
odkrivanja ilegalnih migracij,« je še dodal Olaj.

Z AVTOCESTNO POLICIJO 
DO VEČJE VARNOSTI NA 
AVTOCESTAH IN HITRIH 
CESTAH

Specializirane enote avtocestne policije si bodo prizadevale za uresni-
čevanje več zelo pomembnih ciljev: s povečanjem učinkovitosti poli-
cijskega dela in sistematičnim vzpostavljanjem reda na avtomobilskih 
in hitrih cestah izboljšati pretočnost in prometno varnost, zmanjšati 
število prometnih nesreč in mrtvih udeležencev, poleg tega pa tudi po-

večati raziskanost kaznivih dejanj in povečati pregon storilcev, saj se tu 
povečuje tudi število kaznivih dejanj in narašča tok ilegalnih migracij.
Policisti specializiranih enot avtocestne policije bodo predvsem hitreje 
na mestih prometnih nesreč in kaznivih dejanj, zagotovo pa bo k var-
nosti in pretočnosti prispevala tudi okrepitev nadzora na teh cestah, 
pri čemer je pomembno, da na ta račun ne bo zmanjšana prisotnost 
policistov na drugih, tj. glavnih in regionalnih cestah, saj bodo tam 
še naprej delovale obstoječe postaje prometne policije. Z dodatnimi 
nadzorstvenimi in preventivnimi dejavnostmi ter večjo prisotnostjo 
policijskih patrulj na avtocestah pa si želimo vplivati tudi na dvig pro-

metne kulture.
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LETOS OPRAVILI ŽE VEČ NADZOROV IN ODKRILI ŠTEVILNE, 
TUDI ZELO RESNE KRŠITVE
V letošnjem letu so policisti avtocestne 
policije opravili že več nadzorov, med 
katerimi lahko posebej izpostavimo tako 
imenovani 24-urni poostreni nadzor, ki 
je potekal januarja, ko so policisti opra-

vili temeljito kontrolo 70 tovornih vozil 
in pri tem odkrili kar 21 preobremenje-

nih tovornih vozil. Za te prekrške so iz-

dali 31 plačilnih nalogov oz. glob tujim 
kršiteljem, uvedena pa sta bila tudi dva 
prekrškovna postopka. Vseh 21 tovornih 
vozil pa so izločili iz cestnega prometa.
Glede na najpogostejše vzroke prome-

tnih nesreč na avtocestah so policisti 
poseben poudarek namenili tudi ne-

pravilnemu prehitevanju tovornih vozil 
in neupoštevanju primerne varnostne 
razdalje. Odkrili so 17 tovrstnih kršitev 
in zoper voznike tudi ustrezno ukrepali.
Poleg tega so ustavili pet voznikov to-

vornih vozil, ki so prekoračili dovoljeni 
čas vožnje, ob tem pa odkrili še 15 dru-

gih kršitev ter kršiteljem izdali plačilne 
naloge zanje. Med drugim so ustavili 

voznika, ki je vozil tovorno vozilo brez 
veljavnega vozniškega dovoljenja za 
vožnjo motornih vozil kategorije C. Po-

licisti so vozilo zasegli, zoper voznika pa 
podali obdolžilni predlog na pristojno 
okrajno sodišče. Zaradi različnih kršitev 
cestnoprometnih predpisov so policisti 
med nadzorom izrekli tudi 19 opozoril. 
Ker je v tem času po vsej Sloveniji po-

tekalo tudi poostreno preverjanje upo-

rabe mobilnih telefonov med vožnjo, so 
policisti SEAP Ljubljana v okviru 24-ur-
nega nadzora pozornost usmerili tudi 
na te kršitve; odkrili so jih 15.
V celotnem nadzoru so pri voznikih mo-

tornih vozil odkrili skupno 105 prekr-
škov, kar kaže na dejstvo, da vozniki 
pri uporabi naših avtocest še vedno ne 
upoštevajo cestnoprometnih predpisov, 
zaradi česar bodo tovrstne nadzore na-

daljevali tudi v prihodnje.
Februarja pa so policisti Specializirane 
enote avtocestne policije Ljubljana pri 
svojem delu preverili tudi tri avtobuse 

in njihove voznike, ki so opravljali šolske 
prevoze otrok. Pri vseh so odkrili števil-
ne napake, ki bi lahko resno ogrozile 
varnost tako učencev v avtobusih kot 
ostalih prometnih udeležencev. 
Med preverjanjem podatkov o vožnji, 
delu in počitkih so policisti ugotovili, da 
dva voznika nista imela predpisanih te-

denskih počitkov, eden od voznikov pa 
je bil brez prostega dneva v službi kar 
17 dni zapored. Eden izmed treh voz-

nikov ni bil dodatno strokovno usposo-

bljen za opravljanje prevozov potnikov 
v notranjem prometu. 
Ker je bil med postopkom podan sum, 
da avtobusi niso tehnično brezhibni, so 
policisti za vse tri avtobuse odredili iz-

redni tehnični pregled pri pooblaščeni 
organizaciji za tehnične preglede. Tam 
so ugotovili številne tehnične pomanj-
kljivosti, med drugim tudi kritične na-

pake, ki so se nanašale na neustrezen 
krmilni mehanizem in sistem za zavira-

nje. Dva avtobusa sta bila v nasprotju 

NALOGE AVTOCESTNE POLICIJE
Prometna policija ima zelo širok nabor nalog, ki jih vsako-

dnevno izvaja. Naloge policistov specializiranih enot avtoce-

stne policije bodo usmerjene tako v zagotavljanje prometne 
varnosti na avtocestah in hitrih cestah kot tudi v odkrivanje 
in preiskovanje kaznivih dejanj. 
Nadzor, ki ga bodo izvajali, se bistveno ne bo razlikoval od 
trenutnega nadzora, vsekakor pa ga bo več s poudarkom na 
specifičnih oblikah prevozov, kot so prevoz blaga s tovorni-
mi vozili, prevoz potnikov z avtobusi, izredni prevozi, prevoz 
nevarnega blaga, ugotavljanje preobremenitev, tehnična 
brezhibnost in ostalo delo, ki terja dodatno usposobljenost 
in posebno opremo za nadzor. Prav tako kot ostali policisti 
se bodo tudi policisti avtocestne policije izobraževali na Po-

licijski akademiji, kjer bodo pridobivali specialistična znanja 
prometnih policistov. Poleg ostalih policijskih nalog bodo po-

licisti avtocestne policije izvajali predvsem naslednje naloge:
• nadzor in urejanje prometa na avtocestah in hitrih cestah,
• ukrepanje zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov,
• preprečevanje, odkrivanje in preis kovanje kaznivih dejanj 
ter njihovih storilcev,
• preiskovanje prometnih nesreč,

• opozarjanje pristojnih organov in organizacij na od-

pravo pomanjkljivosti ob ugotovljenih neustreznih vo-

zno-tehničnih razmerah, neustreznem stanju cestne 
opreme in signalizacije ter ukrepanje v skladu s pred-

pisi,
• sodelovanje pri zavarovanju izrednih in posebnih pre-

vozov ter izvajanje predpisanih nalog pri športnih in 
drugih prireditvah na cestah.

s predpisi opremljena z večjim števi-
lom sedežev, kot dovoljujejo podatki v 
prometnem dovoljenju. Na nekaterih 
sedežih je bil poškodovan mehanizem 
za pripenjanje varnostnega pasu, zato 
otroci med vožnjo niso mogli biti varno 

pripeti. Na dveh avtobusih je bilo moč-

no poškodovano in preperelo podvozje, 
zamaščen motor vozila, ki je puščal olje, 
odkrili pa so še številne druge tehnične 
pomanjkljivosti, vključno z neustreznimi 
oz. izrabljenimi pnevmatikami.

Policisti so med postopkom preseneče-

no ugotovili, da je eden izmed teh av-

tobusov le dan pred kontrolo uspešno 
opravil obdobni tehnični pregled pri 
pooblaščeni organizaciji, kjer niso ugo-

tovili nobenih nepravilnosti.
Na podlagi vseh ugotovitev je inšpek-

tor Inšpektorata Republike Slovenije 
za infrastrukturo pri zakonitem zastop-

niku pravne osebe še isti dan opravil 
podrobnejši in obsežnejši inšpekcijski 
pregled.
Policisti so po zaključeni preiskavi vozni-
kom glede na število kršitev izrekli glo-

be v zneskih od 1.800 do 3.280 evrov. 
Zoper pravno osebo so izdali odločbo o 
prekršku, obvestili pa so tudi druge pri-
stojne organe za nadzor pooblaščenih 
organizacij za tehnične preglede.
Izkazalo se je, da večja prisotnost po-

licije na avtocestah in hitrih cestah iz-

jemno prispeva k prometni varnosti in 
kulturi voznikov.

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!

Preperelo podvozje vozila, s katerim je prevoznik vozil šolske otroke
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VARNO Z MOTORJEM V NOVO SEZONO Jože Hribar, univ. dipl. inž. str., direktor Agencije za varnost prometa, opozarja: »V petih letih je na sloven-

skih cestah življenje izgubilo 125 voznikov enoslednih motornih vozil, skoraj 1.000 jih je utrpelo hude telesne 
poškodbe. Agencija za varnost prometa z novo široko medijsko kampanjo motoriste in mopediste opozarja na 
njihovo varnost in vidnost. Kampanja nosi sporočilo, da motoristi na cesti niso nepremagljivi, temveč so najbolj 
ranljivi. Motoriste pozivamo, naj vožnjo prilagodijo svojim sposobnostim obvladovanja motorja, ki najverjetneje 
niso na ravni lanske jeseni. Za varno prevožene kilometre na dveh kolesih naj bodo vodilo razsodnost, izkušnje, 
strpnost in treznost. Vse druge voznike pozivamo k dodatni pozornosti na cesti, saj so motoristi še posebej ob 
lepem vremenu pogostejši udeleženci v prometu, zaradi ozke silhuete pa jih lahko spregledate. Pozorno sprem-

ljajte promet, tudi v vzvratnem in stranskih ogledalih, predvsem pa vsakič preverite t. i. mrtvi kot. Vedno se 
prepričajte, da ne izsilite prednosti motoristom.« 

KRITIČNI SO KONCI TEDNA, ZAČETEK IN 
KONEC SEZONE 

POPOLNA ZAŠČITNA MOTORISTIČNA 
OPREMA VARUJE 

ALKOHOL IN VOŽNJA Z MOTORJEM VODITA V TRAGEDIJE

OMEJITVE HITROSTI SO NAMENJENE VAŠI VARNOSTI

Igor Mihajlik, trener varne vožnje Agencije za varnost prometa, je ob teh prikazih znova poudaril: »Motori-
stična oprema, brezhibno motorno kolo in fizična pripravljenost ter treningi motorističnih znanj in spretnosti so nujni 
elementi pred začetkom motoristične sezone. Analize prometnih nesreč in opažanja na treningih varne vožnje kažejo, 
da motoristom včasih primanjkuje izkušenj pri obvladovanju motornega kolesa. Še večji izziv predstavljajo kritične 
situacije, pri katerih so napačne reakcije lahko usodne. Vožnja motornega kolesa je zahtevno opravilo in zahteva pre-

cej več motoričnih spretnosti kot vožnja osebnega avtomobila. Ne pozabimo, da smo v primeru prometnih nesreč z 
drugim motornim vozilom motoristi praviloma tisti, ki jo odnesemo slabše. Za varno in užitkov polno sezono naj se 
motoristi permanentno izobražujejo in obnavljajo praktične spretnosti pri upravljanju motornega kolesa.« 

Pred začetkom motoristične sezone in ob začetku nacionalne preventivne akcije za večjo varnost moto-

ristov in mopedistov je Agencija za varnost prometa javnosti predstavila novo kampanjo »Na cesti nisi 
nepremagljiv. Si najbolj ranljiv.« V sodelovanju s Policijo in UKC Ljubljana so na poligonu Barje izvedli 
praktične prikaze varnostnih elementov in vse voznike pozvali k spoštovanju predpisov, motoriste pa 
tudi k udeležbi na delavnicah varne vožnje. 

V lanskem letu je bilo na slovenskih 
cestah že 136.150 enoslednih mo-

tornih vozil (EMV), skoraj 20.000 
več kot pred petimi leti. Varnost 
voznikov pa se je lani poslabšala. 
Umrlo je 33 voznikov, vsi so bili 
moški, skoraj dve tretjini jih je ne-

srečo, v kateri so izgubili življenje, 
tudi povzročilo. Agencija za varnost 
prometa je zato intenzivirala pre-

ventivne aktivnosti, pripravila novo 

V letu 2021 so vozniki EMV pod vpli-
vom alkohola povzročili 110 prometnih 
nesreč oz. 15 % več kot leto poprej, 
povzročili so 10 smrtnih žrtev. V letih 
2020 in 2021 je zaradi alkoholiziranih 
voznikov EMV umrlo kar 22 udeležen-

cev (večinoma prav voznikov EMV), kar 
predstavlja 34 % med vsemi umrlimi za-

radi alkoholiziranih povzročiteljev. Delež 
se je v zadnjih letih močno povečal, zato 
na tem mestu Agencija znova opozarja, 
da alkohol nikakor ne sodi v promet!

Ali ste vedeli ...
… da se avto, ki vozi s 60 km/h namesto s 50 km/h, ustavi šele po 35 m, kar je 
prepozno, da bi voznik preprečil trk v pešca?
... da je trk avtomobila pri hitrosti 50 km/h v pešca enak padcu z višine 9,8 m?
... da vožnja z le 10 km/h nad omejitvijo hitrosti pri 50 km/h pomeni, da se 
naša pot ustavljanja podaljša kar za 12 m?
... da je na avtocestah hitrost pogosto povezana s prekratko varnostno raz-

daljo med vozili?
... da so posledice prometnih nesreč pri višjih hitrostih praviloma težje?
... da je vožnja z neprilagojeno hitrostjo pogosto povezana s predhodnim uži-
vanjem alkohola, ki daje lažen občutek poguma?
Z zmerno in spoštljivo vožnjo je vaša udeležba na cesti varnejša. Zato znižaj-
mo hitrost, umirimo tempo, bodimo pozorni!

Značilno za prometne nesreče vozni-
kov enoslednih motornih vozil (EMV) 
je, da se pripetijo predvsem v toplih 
mesecih oz. v času motoristične se-

zone med aprilom in oktobrom, naj-
večkrat med petkom in nedeljo. V 
letu 2021 je več kot polovica voznikov 
EMV umrla ob sobotah in nedeljah. 
V obdobju zadnjih 5 let je bilo naj-
več povzročiteljev prometnih nesreč 
v starostni skupini med 35. in 44. le-

tom. Kot glavna vzroka za nastanek 
prometne nesreče izstopata nepri-
lagojena hitrost in nepravilna stran/
smer vožnje. V letih 2020 in 2021 se je 
povečalo število povzročenih prome-

brošuro Varno z motorjem, velik po-

udarek pa namenila izobraževanju 
motoristov. Dveh spletnih delavnic 
se je v marcu udeležilo skoraj 500 
motoristov, v sodelovanju z ostali-
mi deležniki bo Agencija aprila in 
maja izvajala brezplačne treninge 
varne vožnje na poligonu v Novem 
mestu. V marcu Agencija izvaja tudi 
preventivno akcijo, s katero opozar-
ja na vožnjo s prilagojeno hitrostjo. 

tnih nesreč s smrtnim izidom voznikov 
EMV brez vozniškega dovoljenja ter 
tistimi, ki so imeli staž do 5 let. Povzro-

čili so 21 smrtnih prometnih nesreč. 
Če primerjamo število umrlih na šte-

vilo prometnih nesreč, ugotovimo, da 

Vzdrževano in tehnično brezhib-

no enosledno motorno vozilo je 
prvi predpogoj za varno vožnjo. 
Prav tako je nujna dobra psihofi-

zična kondicija. Nujno je, da mo-

toristi poskrbijo za svojo varnost z 
uporabo dobre zaščitne opreme, 

so najbolj tvegani meseci ob začetku 
in koncu motoristične sezone. V mese-

cu maju voznik enoslednega motorne-

ga vozila umre na vsako 27. prometno 
nesrečo in v mesecu oktobru na vsako 
26. prometno nesrečo.

v katero spadajo zaščitna čelada, 
kombinezon, ščitnik hrbtenice, 
škornji in rokavice. Najbolje je, da 
je oprema v živahnih ter opaznih 
barvah, da jih lahko drugi udele-

ženci lažje in hitreje opazijo. Mo-

toristi naj imajo med vožnjo tudi 

vedno prižgane luči. Zaščitno če-

lado je od 55 umrlih v letih 2020 
in 2021 uporabljalo 44 umrlih vo-

znikov enoslednih motornih vozil 
(80 %). Od 12 umrlih mopedistov 
v 2020 in 2021, so le 3 umrli upo-

rabljali zaščitno čelado (25 %). 
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»GREMO ZELENO« S SLOVENSKIMI ŽELEZNICAMI – 
S SODOBNIMI VLAKI IN ELEKTRIČNIMI AVTOMOBILI
Predvidoma aprila z vlakom in električnim avtomobilom na delo, v šolo ali kar tako, na izlet oziroma 
potep … Z vlakom v Ljubljano, od tam naprej pa z električnim avtomobilom. Slovenske železnice bomo z 
enoletnim pilotno-raziskovalnim projektom »Gremo zeleno« omogočile skupno rabo vlakov in električ-

nih avtomobilov. S partnerjem, družbo T2 Rotalab, sledimo razvojni viziji trajnostnega, okolju prijazne-

ga načina prevoza.
V okviru pilotno-raziskovalnega 
projekta bodo potniki na območju 
Železniške postaje Ljubljana lahko 
po prihodu z vlakom pot nada-

ljevali z električnimi avtomobili. 
Ob nakupu katere koli vozovnice 
za vlak ali ob predložitvi veljavne 
neuporabljene vozovnice za vlak 
za najmanj eno vožnjo pridobijo 
pravico do nakupa dobroimetja za 
izposojo električnih avtomobilov 
Renault Zoe in Renault Twingo – 
Slovenske železnice »Gremo zele-

no« – GreenGo. 
Pred prvo uporabo mora upo-

rabnik na mobilni telefon naložiti 
aplikacijo GreenGo in opraviti re-

gistracijo novega računa SŽ »Gre-

mo zeleno« – GreenGo. Prva izpo-

soja električnega avtomobila SŽ 
»Gremo zeleno« prinaša potniku 
Slovenskih železnic z vozovnico ali 
drugo obliko računa za prevoz z 
vlakom promocijsko kodo »Gremo 
zeleno« za brezplačno dobroimet-
je v vrednosti 5 evrov (z DDV). 
Za vsako nadaljnjo uporabo stori-
tev SŽ »Gremo zeleno« ponujamo 
dva paketa: SŽ »Gremo zeleno« 10 

Električne avtomobile SŽ »Gre-

mo zeleno« si bo uporabnik lah-

ko izposodil na Železniški postaji 
Ljubljana na lokacijah Trg OF in 
Vilharjeva. Po uporabi avtomobila 
bo »izposojo« sklenil na območju 
Mestne občine Ljubljana na par-
kiriščih, označenih z oznako Slo-

venske železnice »Gremo zeleno«, 
Pakete kupite na prodajnih mestih Slovenskih železnic

POPUST za uporabnike SŽ »Gremo zeleno«: –20 % na cene iz časovno-kilometrske tarife.
POPUST za uporabnike SŽ »Gremo zeleno«: ob vračilu vozila na točko izposoje SŽ »Gremo zeleno«: –40 % na cene 
iz časovno-kilometrske tarife Podrobne informacije glede cen izposoje in zelene mobilnosti najdete na spletnih 
straneh www.gremozeleno.si in www.slozeleznice.si.

po ceni 10 evrov (z DDV), s katerim 
potnik s skeniranjem kode na svoj 
GreenGo račun naloži dobroimet-
je v vrednosti 11 evrov (z DDV), in 
paket SŽ »Gremo zeleno« 15 po 
ceni 15 evrov (z DDV), s katerim 
potnik s skeniranjem kode na svoj 
GreenGo račun naloži dobroimet-
je v vrednosti 17,25 evra (z DDV).

Časovno-kilometrska tarifa za izposojo
Vozilo: Tarifa: Minutna Urna Nad 3h Nad 6h Nad 12h Nad 24h

Renault ZOE Čas 0,10 €/min 6,00 €/h 4,80 €/h 3,90 €/h 3,30 €/h 3,00 €/h
Kilometrina 0,10 €/km 0,10 €/km 0,10 €/km 0,10 €/km 0,10 €/km 0,10 €/km

Renault 
TWINGO

Čas 0,08 €/min 4,80 €/h 3,84 €/h 3,12 €/h 2,64 €/h 2,40 €/h

Kilometrina 0,08 €/km 0,08 €/km 0,08 €/km 0,08 €/km 0,08 €/km 0,08 €/km

in drugih GreenGo parkiriščih, 
na javnih brezplačnih parkiriščih 
Mestne občine Ljubljana (Cona 
1, Cona 2, Cona 3), ki niso za za-

pornico. V tem primeru uporab-

nik ne nosi stroškov parkiranja na 
zasebnih parkiriščih (stanovanj-
ska naselja, nakupovalna središča 
idr.), ki niso za zapornico, kjer je 
dovoljeno brezplačno parkiranje, 
na parkiriščih za zapornico, kjer je 
izjemoma dovoljeno brezplačno 
parkiranje in se zapornica ob izho-

du avtomatsko dvigne (npr. tudi 
nakupovalna središča, kjer je par-
kiranje brezplačno vsaj 1 uro idr.), 
ter na drugih plačljivih parkiriščih 
v primeru, da uporabnik poravna 
strošek parkiranja v višini cene 
parkiranja za 60 minut (glede na 
ceno parkiranja, ki je določena za 
parkiranje na parkirišču, na kate-

rem uporabnik parkira vozilo ob 
zaključku izposoje).
Zaključek vožnje ni dovoljen na lo-

kacijah zunaj območja MOL.

SLOVENSKE ŽELEZNICE
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ZZŠAM SLOVENIJE

PLAN AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA PROMETNO VARNOST 2022
Na osnovi preteklih izkušenj, v zadnjem obdobju med drugim tudi omejevalnih ukrepov zaradi covi-
da-19, načrtujemo nadaljevanje utečenih aktivnosti, projektov in podporo NPA in projektom nevladnih 
organizacij, ki se ukvarjajo z aktivnostmi za izboljšanje prometne varnosti.
Še vedno se aktivnosti projektov planirajo ob upoštevanju aktualnih odlokov vlade RS, torej v omejenem obsegu in pretežno 
virtualno (na daljavo), torej na spletnih straneh ZZŠAM, PVV in portalov, na katerih lahko predstavniki Združenj objavljajo ak-

tualne aktivnosti (napoved in poročanje o izvedbi). Ko se bodo omejevalni ukrepi sproščali, pa se bodo naše aktivnosti spro-

tno prilagajale oziroma bomo v ospredje postavili že utečene oblike druženja članstva s primernimi strokovnimi vsebinami.
Za vse planirane aktivnosti in projekte bomo predlagali vsebine in način izvedbe, ki pa je lahko glede na specifične razmere 
v Združenjih predmet sprememb oziroma prilagoditev tudi lokalnim razmeram.
Napisano torej štejte kot usmeritve in ne navodilo za izvajanje.

• ŠPS (celoleten).
• Prvi šolski dnevi (prvi teden pou-

ka novega šolskega leta 2022/23).
• Evropski teden mobilnosti ETM (od 
16. do 22. septembra 2022).
• Pešbus, Bicivlak in »Poljubi in pe-

lji«.
• Kolesarski izpiti.
• Varne šolske poti (NŠP).
• Tekmovanje »Kaj veš o prometu za 
kolesarje«.
• Prometni dnevi na šolah.
• Prometne delavnice za mladostni-
ke (sodelovanje z Zavodom Vozim).
• Prometne delavnice za starejšo po-

pulacijo (sodelovanje z DU in ZDUS).
• Varne pešpoti za telesno hendike-

pirane (invalidne) osebe (sodelova-

nje z DI in DSO). 
• Aktivno v šolo in Zdravo mesto (IPoP).
• Evropska listina o cestnoprometni 
varnosti (Evropska participativna 
platforma).
Poleg navedenega pa naj bi v času 
novega mandata člani komisije prip-

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

Obeležja

Projekti

Termin izvedbe Naziv NPA

od 10. do 23. januarja UPORABA MOBILNIH TELEFONOV
od 7. do 13. februarja              VARNOST VOZNIKOV TOVORNIH VOZIL IN AVTOBUSOV  

od 21. do 27. februarja PEŠCI
od 14. do 20. marca VOZNIKI ENOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL
od 21. do 27. marec HITROST
od 4. do 10. aprila VARNOSTNI PAS

od 18. do 24. aprila VARNOST VOZNIKOV E-SKIROJEV
od 4. do 10. maja ALKOHOL

od 15. maja do 3. junija VARNOST KOLESARJEV 
od 1. do 12. junija VOZNIKI ENOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL 

od 20. do 26. junija HITROST
od 4. do 10. julija VARNOSTNI PAS

od 29. julija do 4. avgusta VARNOST KOLESARJEV
od 8. do 14. avgusta HITROST

od 22. avgusta do 9. septembra VARNOST OTROK IN ZAČETEK ŠOLE
od 16. do 22. septembra EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

od 3. do 16. oktobra PEŠCI
od 7. do 13. novembra ALKOHOL

od 14. do 20. novembra VARNOST VOZNIKOV TOVORNIH VOZIL IN AVTO-

BUSOV                  
od 21. do 27. novembra UPORABA MOBILNIH TELEFONOV
od 5. do 31. decembra ALKOHOL

Termin izvedbe Naziv 

od 10. do 14. maja MEDNARODNI TEDEN SPOŠTOVANJA IN ZAHVALE 
POKLICNIM VOZNIKOM 

3. junij SVETOVNI DAN KOLESARJENJA
16. september PROJEKT EDWARD
16. november MEDNARODNI DAN STRPNOSTI
20. november SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH 

NESREČ
 3. december MEDNARODNI DAN INVALIDOV

ravljali, usmerjali in koordinirali še:
• Aktivnosti za boljše sodelovanje z 
Združenji in zagotavljanje pomoči pri 
preventivno-vzgojnih aktivnostih.
• Vzpostavitev oziroma poglobitev 
sodelovanja s sorodnimi NVO (npr. 
Zavod Varna pot, Zavod Vozim …).
• Usmeritve za izvajanje dogovor-
jenih 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 za-

gotovila aktualni akcijski materi-
al (zloženke, brošure, plakate in 
preventivne pripomočke: odsevne 
trakove, kresničke, rumene rutice  
ipd.), seveda po predhodni najavi 
sodelovanja. 
• Pripravo in izvedbo strokovnih pos-

vetov in izobraževanj za prostovoljce 
Združenj.
• Izmenjavo dobrih praks posame-

znih Združenj, tako izvajanja aktiv-

nosti kot tudi projektov.
• Seznam prostovoljcev s pridob-

ljenimi kompetencami in pripravo 
kriterijev in načinov za pridobiva-

nje oziroma potrjevanje kompe-

tenc. 
•  Spodbujanje sodelovanja pri vzpo-

stavitvi in ažuriranju načrtov šolskih 
poti (NŠP) ter njihove digitalizacije.
• Navodila pri sodelovanju pri iz-

vedbi šolskega, občinskega, me-

dobčinskega in regionalnega tek-

movanja Kaj veš o prometu.
•  Spodbujanje občinskih SPV za ime-

novanje članov Združenj v občinske 
SPV.

• Prek Zveze ZAŠM (predsednik in 
GS) dogovore z GPU, AVP in Ministr-
stvom za zdravje o obsegu in načinu 
sodelovanja, ki bi ga zagotavljala za-

interesirana Združenja. 
• Skozi vse možne medijske kanale 
zagotoviti informiranje o svojih ak-

tivnostih.

Avtor: Miklavž Bole

Elektronska parkirna zavora (EPB) postaja v Evropi obvezna

Na predlog Nemčije je bila septembra 
lani spremenjena smernica ECE R 
13. Ta določa, da morajo biti od leta 
2024 vsa gospodarska vozila opremlje-

na s samodejno aktivirano ročno zavo-

ro (EPB). Do leta 2026 pa mora biti z 
EPB v Evropi opremljen vsak nov kom-

bi, tovornjak in avtobus. To bo prispe-

valo k zmanjšanju števila nesreč zaradi 
nekontroliranih premikov vozil.
Novi predpisi veljajo za vozila z ele-

ktričnim zavornim sistemom. Pred-

videva se, da se bo parkirna zavora 
samodejno zategnila, ko bo vozilo za-

ustavljeno, izklopljen kontakt ali ko bo 
voznik zapustil voznikov sedež (npr. ko 
voznik odpre vrata ali odpne varnostni 
pas).
Elektronska parkirna zavora (EPB), zna-

na tudi kot električna parkirna zavora, 
je elektronsko nadzorovana parkirna 
zavora, pri kateri voznik aktivira zadrže-

valni mehanizem z gumbom, zavorne 

ploščice pa se električno pritisnejo na 
zadnja kolesa. To dosežeta elektronska 
krmilna enota (ECU) in aktuatorski me-

hanizem. 
Poleg izvajanja osnovne funkcije zadr-
ževanja vozila, ki jo zahtevamo od par-
kirne zavore, sistemi EPB zagotavljajo 

tudi druge funkcije, kot je samodejna 
sprostitev parkirnih zavor. Ko voznik 
spelje tovornjak, aktivira dodatno silo 
ob zaznavanju premika – gibanja vozi-
la. Omogoča tudi funkcijo zadrževanja 
na klancu, da prepreči nezaželen po-

mik vozila nazaj ob speljavi.
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IZ ZDRUŽENJ

PROSTOVOLJCI ZŠAM 
TRŽIČ ZAGOTAVLJAJO 
VARNOST ŠOLARJEV

PRVI SESTANEK UO IN NO ZŠAM POLJČANE V LETU 2022

Snakovem izvajamo aktivnosti zagotavljanja var-
nosti učencev OŠ Križe, ki se vozijo k pouku s 
šolskim avtobusom. Seveda so varovanja delež-

ni tudi ostali šolarji in krajani, ki v času aktivnosti 
prehajajo gradbišče.
Za vozače po prihodu na gradbišče organizira-

mo Pešbus vse do OŠ Križe. Šolarje iz samega 
naselja Snakovo, ki se naključno pojavljajo na 
območju gradbišča, pa priključimo Pešbusu, ali 
vodimo čez gradbišče individualno oziroma v 
manjših skupinah in jih po varovanem prehodu 
čez gradbišče usmerimo na pločnik. 

Ukrepi zaradi koronavirusa so se 
tako rekoč v veliki meri sprostili čez 
noč. Takega hitrega sproščanja nis-

mo pričakovali, a smo vseeno veseli 
in zadovoljni, da bo življenje odslej 
potekalo skoraj po normalnih tirni-
cah, in želimo si le, da se ne ponovi 
lanska jesen …
Na prvem sestanku letos dne 25. 2. 2022 
v prostorih združenja sta se sestala UO 
in NO ZŠAM Poljčane. Sestanek je bil 
sklican z namenom, da potrdimo zak-

ljučni račun, plan dela enako kot lani, saj 
nismo želeli članov in članic izpostavlja-

ti okužbam na občnem zboru. Pridružil 
se je računovodja, da nam predstavi 
zaključni račun. Po uradni otvoritvi in 
pregledu dela med sestankoma je sle-

Avtor: Miklavž Bole

Avtorica: Mira Onič

IZ ZDRUŽENJ

Standardi EU za varna in varovana parkirišča za tovorna vozila

V teku je postopek Evropske ko-

misije za spremembo uredbe EU 
561/2006, ki opredeljuje ure ob-

veznega počitka voznikov. Ured-

ba bo vključevala zagotavljanje 
varnih in varovanih parkirnih po-

vršin za voznike in njihova vozila 
(SSTPA). Temelji na štirih ravneh 
varnosti, skupni ravni storitev in 
certifikacijskih postopkih ter iz-

haja iz študije Komisije o SSTPA iz 
leta 2019. Predstavlja bistven ko-

rak za izboljšanje delovnih pogo-

jev voznikov, saj voznikom omo-

goča varen in kakovosten počitek, 
hkrati pa jim zagotavlja dostop do 
minimalne ravni potrebnih stori-
tev na parkiriščih. Planira se, da 
bo uredba sprejeta v prvem četr-
tletju leta 2022.
Kljub temu da pravila EU o času 
vožnje, odmorih in času počitka 

veljajo enako za voznike tovornja-

kov in avtobusov, komisija EU ugo-

tavlja, da ta pravila niso vedno pri-
merna za voznike avtobusov. Zato 
je namen slednje pobude odgovo-

riti na posebne potrebe voznikov 
avtobusov v organizaciji njihovega 

delovnega časa. Komisija bo pre-

verila veljavna pravila in predlaga-

la ukrepe za dopolnitev uredbe za 
potrebe voznikov avtobusov. Pla-

nira se, da bo dopolnjena uredba 
sprejeta v četrtem kvartalu 2022.

Avtor: Miklavž Bole

Vir: UICR – Walter Pisarnik

dilo poročilo računovodje, ki je pohvalil 
naše finančno poslovanje, ki so ga člani 
soglasno potrdili, soglasno podporo pa 
je dobil tudi plan dela, ki se bistveno 
ne razlikuje od lanskega. Letos praznu-

je ZŠAM 65. obletnico ustanovitve in 
sprejet je bil predlog, da bo glede na 
sproščanje občni zbor združen s prazno-

vanjem, ki naj bi bilo predvidoma v me-

secu juliju. Prireditev bo potekala pred 
domom združenja. Sestanek smo zaklju-

čili z željo, da izpolnimo zadane naloge 
predvsem na področju vzgoje in preven-

tive v prometu.
Člane in članice že zdaj vabimo na 
praznovanje, vabljeni tudi na preda-

vanje na temo varnosti v prometu, ki 
bo 12. 4. 2022 v Osnovni šoli Poljča-

ne. Vabljeni tudi na druge aktivno-

sti in dogodke, s katerimi vas bomo 
sproti seznanjali. Naj bodo meseci, 
ki so pred nami, lepi, polni dobre vo-

lje in zadovoljstva.

ZŠAM CERKNO IN PUST CERKNO 2022
Avtor: Vid Lahajnar

ZŠAM Cerkno je dobil povabilo OŠ Cerkno 
oziroma njihovega vrtca Peter Klepec, da bi 
sodelovali pri urejanju prometa ob pustnem 
sprevodu vseh njihovih varovancev – otrok ter 
laufarske družine Cerkno in godbe na pihala 
Cerkno po ulicah Cerknega.
Z veseljem smo se odzvali in pomagali pri usmerja-

nju prometa ob prehodu čez prometnice ter tako 
zagotavljali nemoten in varen sprevod do hotela 
Cerkno in nazaj v vrtčevske prostore.
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RADGONSKI »ŠOFERJI« SKRBELI ZA VARNOST PEŠČEV

V ZŠAM PTUJ VESELI NOVIH ČLANOV 

VARNO BREZ TELEFONA V PROMETU V RUŠAH

Združenje šoferjev in avtomehanikov 
Gornja Radgona je v tednu med 21. in 
27. februarjem, ko je šlo za slovensko 
akcijo Pešec na območju občin Apače, 
Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij 
ob Ščavnici, bdelo nad pešci. V ta na-

men je nekaj več kot deset uniformira-

nih članov na vsem območju radgonske 
upravne enote razdeljevalo odsevni 
material, ki ga morajo pešci kot najbolj 
ranljiva skupina udeležencev prometa 
uporabljati. Tovrstni material so na-

menjali še posebno pešcem otrokom 
in njihovim staršem. Radgonsko šofer-
sko združenje sicer že več let namenja 
veliko skrbi vidnosti pešcev. Na vseh 

Z začetkom novega leta so se začele 
aktivnosti s področja prometne pre-

ventive v našem združenju. Naši člani 
so opravili prvo varovanje po novo-

letnih in zimskih počitnicah. Po vsa-

kih počitnicah ali drugih prekinitvah 
šole v ZŠAM Ptuj izvajamo dvodnev-

no varovanje na petih osnovnih šo-

lah. Varovanje poteka vsak dan ob 
prihodu v šolo in odhodu iz nje. Naši 
člani so sodelovali v preventivni akci-
ji Mobitel. V sodelovanju z redarsko 
službo so vsakega ustavljenega voz-

nika seznanili z nevarnostjo uporabe 
telefona med vožnjo. 
V ZŠAM Ptuj se trenutno ukvarjamo 
z organizacijo občnega zbora, ki bo 
1. 4. 2022 po enoletnem premoru. 
Lansko leto zaradi znanih razmer ob-

Kot že velikokrat v preteklosti, in to 
je tudi eno izmed naših poslanstev, 
smo člani ZŠAM Ruše tudi tokrat 
s svojimi aktivnostmi sodelovali v 
preventivni akciji »Varno brez te-

lefona v prometu«, ki je potekala 
od 10. do 23. januarja 2022 in jo 
je koordinirala Javna agencija RS za 

Avtor: Franci Klemenčič

Avtor: Janez Strelec

Avtor: Mirko Urleb 

MILAN RASPET
Član ZŠAM Cerkno
Rojen: 6. 1. 1936
Umrl: 2. 2. 2022

STANE VIDMAR 
Član ZŠAM Idrija
Rojen: 8. 5. 1945 
Umrl: 31. 1. 2022 

JOŠKO PAVLIN
Član ZŠAM Krško

Rojen: 10. 1. 1948
Umrl: 17. 2. 2022

ŠTEFAN POLAJŽER 
Član ZŠAM Kamnik
Rojen: 9. 12. 1944 
Umrl: 6. 2. 2022

FRANC PIRC
Član ZŠAM Krško
Rojen: 1. 2. 1958
Umrl: 25. 2. 2022

JANEZ LIST 
Član ZŠAM LPP

Rojen: 28. 3. 1950 
Umrl 13. 2. 2022

RUDOLF ŽAGAR
Član ZŠAM Kočevje
Rojen: 8. 5. 1942
Umrl: 7. 3. 2022

FRANC DAJČAR 
Član ZŠAM Podvelka

Rojen: 1925
Umrl: 2022

V slovo

čnega zbora prvič ni bilo mogoče iz-

vesti. Veseli nas, da smo v letošnjem 
letu uspeli v svoje članstvo pridobiti 
devet novih članov. Novi člani so v 
večini mlajši in na začetku poklicne 
poti, ki je povezana s prometom in 
razvojem novih tehnologij v avtomo-

bilski industriji. Novi člani so ponos-

ni, da so se priključili stanovski orga-

nizaciji, mi pa smo veseli, da se tudi 
mladi vključujejo v aktivnosti ZŠAM. 
Novim članom želimo dobro počutje 
med nami in veliko uspeha na njiho-

vih poteh. 

tukajšnjih osnovnih šolah so do sedaj 
razdelili že veliko tovrstnega materi-
ala. V istem obdobju pa so radgonski 
»Šoferji« imeli še posebne razgovore 
s svojimi člani in drugimi s svojega ob-

močja, ki opravljajo prevozne storitve 
s tovornimi vozili. Ob tem so namenili 
največ pozornosti pritrjevanju tovora 
na vozilih. Sicer pa so člani radgonske-

ga Združenja šoferjev in avtomehani-
kov v času PCT opravili več kot tisoč ur 
nadzora pri izpolnjevanju pogojev ob 
vstopu v posamezne objekte. V vseh 
tokratnih aktivnosti Združenja šoferjev 
in avtomehanikov Gornja Radgona je 
bil spet »gonilna« sila Jože Ivajnšič.    

varnost prometa. 
Z razvojem tehnologije in s tem po-

sledično tudi mobilne telefonije, te-

lefoni so vse bolj pametni, z njihovo 
pomočjo je mogoč dostop povsod, 
so se močno spremenile tudi naše 
navade. V današnjih dneh ni potre-

ben stacionaren ali prenosni raču-

nalnik, da lahko sprejmemo pošto, 

sporočila, spremljamo televizijo … 
vse to lahko storimo s pomočjo pa-

metnega telefona. Z uporabo mo-

bilnega telefona v prometu (med 
vožnjo, kolesarjenjem, pešačenjem 
…) pa močno zmanjšujemo svojo po-

zornost z vidika opazovanja prometa 
ter telesno in miselno prisotnost v 
samem prometu. Torej vso svojo po-

zornost usmerjamo v telefon in ne 
na odvijanje prometa. Pa pri tem ne 
mislimo samo na voznike avtomo-

bilov in ostalih voznikov v prometu, 
podobno se dogaja tudi pri kolesar-
jih in pešcih. Nemalokrat lahko vidi-
mo pešca, ki strmi v svoj telefon in 
hodi po cesti, ne da bi opazoval pro-

met okoli sebe. 
Z namenom, da skupaj z ostalimi 
deležniki pripomoremo k izbolj-
šanju stanja na tem področju var-
nosti prometa, smo člani ZŠAM 
Ruše 8. 1. 2022 v sodelovanju s 
policisti PP Ruše izvajali aktivnosti 
v tej preventivni akciji. Na obmo-

čju mesta Ruše in Bistrice ob Dravi 
je sodelovalo 8 članov ZŠAM Ruše, 
v akciji pa je sodeloval tudi predse-

dnik ZŠAM Ruše. Tako smo v Rušah 
in Bistrici ob Dravi osveščali udele-

žence v prometu, da med vožnjo ne 
uporabljajo mobilnega telefona in 
vso svojo pozornost posvečajo od-

vijanju prometa, in udeležencem v 
prometu izročali letake #varnobrez-

telefona. V času izvajanja aktivnosti 

v obeh krajih člani ZŠAM Ruše niso 
ugotovili niti enega primera upora-

be mobilnega telefona med vožnjo z 
avtomobilom ali drugim sredstvom 
v prometu, kar je vsekakor pohval-
no. Vsekakor pa naša prisotnost v 
preventivni akciji ni imela namena 
ugotavljati kršitve v prometu, am-

pak ozavestiti širšo javnost o tem, 

kako nevarno je med vožnjo pogo-

varjanje po mobilnem telefonu. 
Če smo s svojo prisotnostjo dosegli 
namen ozaveščanja udeležencev v 
prometu o nevarnosti uporabe tele-

fona med vožnjo, smo zelo ponosni 
in bomo tudi v prihodnje s svojim 
poslanstvom in sodelovanjem v pre-

ventivnih akcijah nadaljevali. 
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NAGRADNA KRIŽANKA
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 15. 4. 2022 na naslov Zveza ZŠAM Slovenija, za Prometni Vestnik, 
Letališka 16, 1000 Ljubljana.

IZŽREBANCI NAGRADNE KRIŽANKE SO:
JANEZ ZMAZEK

MOŠKANJCI 107, 2272 GORIŠNICA

JOŽEF NOVAK
KOČEVSKA C.63A, 1330 KOČEVJE

MILAN MLAKAR
KANDIJSKA 45, 8000 NOVO MESTO

RADGONSKI »ŠOFERJI« SO OPRAVILI 71. OBČNI ZBOR 

NA VRHNIKI USPEŠNO ZAKLJUČENA PREVENTIVNA AKCIJA PEŠEC 

Združenje šoferjev in avtomehani-
kov Gornja Radgona je v tednu med 
21. in 27. februarjem, ko je šlo za 
slovensko akcijo Pešec na območju 
občin Apače, Gornja Radgona, Ra-

denci in Sveti Jurij ob Ščavnici, bde-

lo nad pešci. V ta namen je nekaj 
več kot deset uniformiranih članov 
na vsem območju radgonske uprav-

Pešci spadajo med ranljivejše ude-

ležence v cestnem prometu, zato je 
njihova varnost ena izmed prioritet 
nacionalnega programa in preven-

tivnih ter vzgojnih aktivnosti Jav-

ne agencije RS za varnost prome-

ta (AVP). Akcijam, katerih nosilec 
je (AVP), se pridružuje tudi ZŠAM 
Vrhnika, tokrat smo se pridružili ak-

ciji Pešec. V letošnjem letu nismo 
posvečali pozornosti samo uporabi 
odsevnih predmetov in vidnosti na 
cesti v nočnem času, ampak smo 
posebno pozornost posvetili pravil-
nemu ravnanju vrtčevskih otrok, ki 
hodijo na sprehode v okolici vrtcev. 
Najmlajše smo opozorili na pravila 
v cestnem prometu, ki jih je treba 
spoštovati. Poseben poudarek smo 
namenili pravilnemu gibanju skupin 
po pločniku in ostalih cestnih po-

vršinah, prečkanju ceste v skupini, 
varovanju in označevanju skupine v 
prometu, vse z namenom boljše vi-
dnosti udeležencev. Osveščali smo 
tudi strokovne delavce, ki vodijo 
otroke, da so v danih trenutkih od-

govorni za premik teh skupin. Zelo 
pomembno je pred odhodom na 
pot obveščanje udeležencev (ot-
rok) o varnem vedenju na poti in jih 
opozarjati na morebitne nevarnosti, 
naloga odraslih pa je, da podajajo 
sprotno informacijo in navodila med 
potjo. Vozniki se moramo zavedati, 
da lahko v okolici šol, vrtcev in špor-
tnih objektov srečujemo skupine 

Avtor: Franci Klemenčič

Avtor: Predsednik ZŠAM Vrhnika Franjo Čretnik

ne enote razdeljevalo odsevni ma-

terial, ki ga morajo pešci kot najbolj 
ranljiva skupina udeležencev pro-

meta uporabljati. Tovrstni material 
so namenjali še posebno pešcem 
otrokom in njihovim staršem. Rad-

gonsko šofersko združenje sicer že 
več let namenja veliko skrbi vidnos-

ti pešcev. Na vseh 

otrok, prav tako moramo biti še bolj 
pozorni v temi in ob slabši vidljivosti. 
V proces preventivnih vsebin smo v 
letošnjem šolskem letu vključili tudi 
policiste PP Vrhnika in ZD Vrhnika 
– nujno medicinsko pomoč (NMP). 
Otrokom so predstavili svoje delo in 
pomen preventive za varno sodelo-

vanje v prometu. Prav tako nismo 
pozabili omeniti pomena številk 112 
in 113. Otroška vprašanja in njihova 
bujna domišljija ne poznajo meja, to 
so spoznali tudi naši gostje policisti 
in reševalci. Z nasmehom na obrazu 
smo se razšli z obljubo po ponovnem 
srečanju. Z dobrimi preventivnimi 
praksami bomo nadaljevali tudi v 
prihodnje.
Začetek pouka po počitnicah je 
članice in člane ponovno popeljal 
na vrhniške ceste. V torek, 1. 3., in 
sredo, 2. 3. 2022, smo poskrbeli za 

varno pot šolarjev v šolske klopi. Naš 
namen je predvsem opozoriti vozni-
ke, da so ponovno med nami v pro-

metu tudi otroci. Zavedajmo se, da 
so pešci in kolesarji najbolj ranljiva 
skupina na cesti. Z zmanjšanjem hi-
trosti in pozornostjo na vožnjo bomo 
varno obvozili pešce, kolesarje in vo-

znike električnih skirojev. Ne pozabi-
mo na tehnično brezhibno delovanje 
svetil in čista vetrobranska stekla, 
tako podnevi kot ponoči. V zimskem 
času bodimo pozorni na zaledenele 
površine na cesti in na vozilu. Or-
ganizirane in samostojne akcije za 
večjo varnost v prometu bomo člani 
ZŠAM Vrhnika nadaljevali in s tem 
prispevali svoj kamen v mozaiku pro-

metne kulture in varnosti v prometu. 
Pod sloganom »S skupnimi močmi se 
prometna preventiva gradi« nadalju-

jemo svoje poslanstvo.


