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Spoštovane bralke in bralci!
Pred vami je nova številka našega časni-
ka, Prometno-varnostnega vestnika, ka-
terega prva številka sega v leto 1940, ko 
je takratna Zveza šoferjev Dravske bano-
vine začela izdajati samostojno glasilo 
Vestnik Zveze šoferjev Dravske bano-
vine. V tem času so se odvijali različni 
globalni in regijski dogodki, ki so vplivali 
na oblikovanje svetovne ureditve. Kljub hudim razmeram so tedanji člani Zveze 
izvajali svoje aktivnosti in krepili svoje poslanstvo v družbi. Zavedali so se, da ne 
smeš samo obstajati, ampak moraš tudi delati in ustvarjati prihodnost. Zveza je 
imela prepoznavne in ugledne člane družbe, ki so pripomogli k razvoju motoriza-
cije Slovenije in skrbeli za varnost v prometu. Delo in poslanstvo se prenašata z 
generacije na generacijo. Žal so bila vmes tudi obdobja, ko so si posamezne ose-
be prisvojile posamezna združenja in začele krojiti svojo pot. To pot so poskušali 
premagovati na lovorikah Zveze. A se je s časom pokazalo, da figa težko zraste na 
trti. Zveza skupaj s svojimi združenji še danes ob 100. obletnici uspešno vzdržuje 
svoje drevo uspeha. Kljub poskusu odstranitve posameznih vej smo s skupnimi 
močmi družbi in članom pokazali, da še vedno stojimo za svojim poslanstvom. 
Članstvo je aktivno in zadovoljno. Vendar je treba storiti še veliko, da odgovorne 
v družbi prepričamo, da je naše delo potrebno. Zveza je prva organizacija v Slo-
veniji, ki je leta 1970 začela varovanje otrok, država pa je ta plod Zveze prevzela 
kot nacionalno preventivno akcijo. Razvili smo Šolsko prometno službo. To so 
aktivnosti v korist razvoja družbe, ki bi morale imeti kontinuirano financiranje. 
Ustvarjamo in razvijamo tudi aktivno pomoč za poklicne voznike glede socialne-
ga dampinga, neplačevanja prispevkov, nedostojnega življenja ipd. Smo nosilci 
licence za organizacijo državnega prvenstva poklicnih voznikov. Z ekipo smo spo-
sobni velikih stvari, a vsak plod mora biti najprej cvet. 
V tej številki nas Agencija za varnost prometa opozarja na nevarnosti in pasti 
uporabe e-skiroja. Policija ugotavlja, da vozniki še vedno prehitro vozijo. Varnost 
v cestnem prometu zahteva pozornost in zbranost. Spoštljivost in previdnost do 
drugih. In če nismo z glavo na cesti, se umaknimo. Lahko pa izkoristimo prilož-
nosti, ki nam jih ponujajo Slovenske železnice. Spoznavajmo Slovenijo, kot jo 
spoznavajo naši člani skozi svoje aktivnosti. 
Smo aktivni za varnost v prometu. In za prihodnost bo potrebno še veliko cvetov, 
predno bodo iz njih zrasli užitni plodovi. 
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Nobena stvar ni ustvarjena kar naenkrat, niti grozd ali smokva. Če izraziš željo 
po smokvi, ti odgovorim, da pusti času čas. Naj najprej zacveti, obrodi plod in 
nato dozori. (Epiktet)
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E-mail:
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zsam.si
TR pri NLB Ljubljana,
št. 0208 5001 9578 942

Naklada: 5000 izvodov

Dr. Fadil Mušinović

ZMAGOVALCI PREJMEJO 
NAGRADE IN SE UDELEŽIJO 
EVROPSKEGA TEKMOVANJA 

JESENI V ZAGREBU!
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POLICIJA SVETUJE

AKCIJA HITROST

SLOVENIJA DEL MEDNARODNO USKLAJENE AKCIJE 
HITROST (ANG. SPEED)

Z MARATONOM NADZORA HITROSTI ŽELIMO SPREMINJATI 
VOZNIŠKE NAVADE

ZARADI NEPRILAGOJENE HITROSTI V ZADNJIH 9 LETIH KAR 
356 SMRTNIH ŽRTEV

Policisti smo skupaj z Javno agen-
cijo RS za varnost prometa (v 
nadaljevanju: Agencija) izvedli 
nacionalno preventivno akcijo 
Hitrost, ki je potekala od 21. do 
27. marca 2022. V sklopu akcije 
smo v četrtek, 24. marca 2022, 
izvedli tudi maraton nadzora hi-
trosti, ki je potekal v skoraj vseh 
državah Evropske unije.

V času akcije smo policisti po vsej 
Sloveniji izvajali poostren nadzor 
hitrosti (akcija Speed), ki je medna-
rodno usklajen in se je izvajal na ob-
močju celotne Evrope, organizira pa 
ga ROADPOL, evropska mreža pro-
metnih policij. V preventivni akciji 
so policisti ugotovili 3.972 kršitev. 
Od tega so v 1.199 primerih vozni-
kom izrekli zgolj opozorilo. Največ 
prekoračitev hitrosti so policisti 
ugotovili v naselju, in sicer 3.071, 
izven naselja 534, na avtocestah in 
hitrih cestah pa 367 kršitev. 
Javnost smo predhodno obvestili, da 
bomo policisti v četrtek, 24. marca 
2022, po vsej državi izvedli t.i. ma-
raton nadzora hitrosti na okoli 600 

Maraton nadzora hitrosti smo v 
Sloveniji tokrat izvedli že osmo 
leto zapored. Izkušnje iz prete-
klih let kažejo, da policisti na dan 
nadzora ugotavljamo zelo malo 
prekoračitev hitrosti, kar je tudi 
glavni namen akcije. Takrat hit-
rost prekorači okrog 3,5 odstotka 
voznikov, medtem ko ob izvajanju 
rednih kontrol ugotavljamo okrog 
8 odstotkov prekoračitev.

V zadnjem devetletnem obdobju 
ostaja neprilagojena hitrost ključni 
vzrok za smrtne prometne nesre-
če. V obdobju 2013–2021 je zaradi 
tega vzroka na slovenskih cestah 
življenje izgubilo za kar 7 polnih av-
tobusov ljudi oziroma 356 oseb. Še 
veliko več pa jih je ostalo hudo po-
škodovanih, v zadnjem petletnem 
obdobju (2017–2021) kar 1.382. 
Število hudo telesno poškodovanih 
(291 oseb) se je v letu 2021 pove-
čalo za 14 odstotkov v primerjavi z 
letom poprej, število lažje telesno 
poškodovanih (1.427 oseb) pa se je 
povečalo za 9 odstotkov.
V policiji v pomladanskem času po-
sebej opozarjamo na varnost voz-
nikov enoslednih motornih vozil, 
posebej voznikov motornih koles 
in mopedov. V lanskem letu jih je 
lani umrlo kar 31, od tega skoraj 
polovica zaradi neprilagojene hi-
trosti. Kritični so bili predvsem po-
mladni meseci, saj je že do konca 
maja 2021 umrlo kar 12 voznikov 

lokacijah in da bomo v nadzor pa 
vključili vsa tehnična sredstva, ki jih 
imamo na voljo. Tako kot je praksa že 

zadnjih nekaj let, smo v slovenski po-
liciji tudi tokrat objavili lokacije, kjer 
smo izvedli maraton nadzora hitrosti. 

Osnovni namen nadzora ni 
usmerjen v kaznovanje voznikov, 
temveč v spreminjanje njihovih 
vozniških navad. Vožnja v skladu 
s predpisi od voznikov zahteva, 
da spremljajo prometno signali-
zacijo in se ravnajo po omejitvah 
hitrosti, nikakor pa ni namen nad-
zora, da bi vozniki v pričakovanju 
kontrol vozili nerazumno počasi 
in s tem ovirali promet. Od voz-

nikov torej pričakujemo, da poz-
najo omejitve hitrosti in da jih 
vseskozi spoštujejo, predvsem pa 
da takšen vzorec vožnje obdržijo 
tudi takrat, ko ni nadzorov.
V maratonu nadzora hitrosti so 
policisti skupaj ugotovili 856 pre-
koračitev hitrosti. Največ prekora-
čitev je bilo ugotovljenih v nase-
ljih, kjer smo ugotovili 555 kršitev, 
na cestah izven naselij je bilo ugo-

tovljeno 175 prekoračitev hitrosti, 
na avtocestah in hitrih cestah pa 
126 prekoračitev hitrosti.
Večina voznikov je bila obravna-
vana na kraju, 136 lastnikom vo-
zil pa so bila poslana obvestila o 
kršitvah oziroma plačilni nalogi. 

Na kraju so policisti 325 voznikov 
opozorili, 83 voznikov je bilo man-
datno kaznovanih, ostalim vozni-
kom pa je bil izdan plačilni nalog 
ali pa je bil zoper njih izveden 
ustrezen prekrškovni postopek.
V večini primerov so policisti ugo-

tavljali nižje prekoračitve hitrosti, 
še vedno pa izstopajo posamezni-
ki, ki se ne ozirajo na omejitve 
hitrosti. Kljub vsem opozorilom 
in pozivom smo policisti ustavi-
li voznika, ki je na relaciji Novo 
mesto–Trebnje vozil s povprečno 
hitrostjo 208 km/h. 
Agencija želi z novo medijsko 
kampanjo z naslovom Najhitrejši 
včasih ne pridejo na cilj javnost 
opozoriti na pomen prilagoje-
ne hitrosti voznim razmeram, na 
ustrezno varnostno razdaljo in 
zaviralno pot. Neprilagojena hit-
rost je namreč še vedno med naj-
pogostejšimi vzroki za prometne 
nesreče z najhujšimi posledicami. 
Samo lani je bilo zaradi neprilago-
jene hitrosti na slovenskih cestah 
kar 49 smrtnih žrtev!

motornih koles ali mopedov. 
V pomladnih mesecih se zaradi 
toplejšega vremena na cestah po-
javi več udeležencev v prometu, 
zaradi občutka dobrih razmer pa 
se dvignejo tudi hitrosti. Če govo-
rimo o povprečnih hitrostih, lahko 

ugotovimo, da večina udeležencev 
začne voziti nekoliko hitreje. Kljub 
temu ceste spomladi skrivajo kar 
nekaj pasti – od neočiščenih cest in 
mrzlega asfalta do večjega števila 
šibkejših udeležencev v prometu, ki 
se kar naenkrat pojavijo v prometu. 

Največ prekoračitev hitrosti so policisti ugotovili v naselju, in sicer 3.071.

V maratonu nadzora hitrosti so policisti skupaj ugotovili 856 prekoračitev hitrosti.

Akcija je bila usklajena z ROADPOLom, evropsko mrežo prometnih policij.

Merjenje hitrosti na mestu.
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VOZNIKOVO VIDNO POLJE SE S POVEČEVANJEM HITROSTI 
NEVARNO ZOŽUJE
Med vožnjo moramo zaznati čim 
več podrobnosti na cesti in okrog 
nje. S povečanjem hitrosti se vozni-
kovo vidno polje zožuje – to privede 
do t. i. tunelskega vida. Čim hitre-
je vozimo, tem dalje pred vozilo 
usmerjamo pogled in tem ožje je 
naše vidno polje. Zato težje zazna-
mo ali pa sploh ne zaznamo doga-
janja ob cesti, kolesarjev, pešcev, ki 
želijo prečkati vozišče, in morebi-
tnih vključevanj z bočnih cest ozi-
roma ne predvidimo dogodka, ki 
bi ga pri manjši hitrosti sicer lahko. 
Zapomnimo si: če vozimo s prilago-
jeno hitrostjo in smo pozorni na do-
gajanje tudi daleč pred svojim vo-
zilom, lahko pravočasno zaznamo 
prometno ureditev in dogodke ter 
predvidimo njihov potek in ustre-
zno ter varno reagiramo.
Na podlagi statističnih podatkov 
je dokazano, da je v primeru trka 
vozila v pešca ali kolesarja pri 30 
km/h tveganje za smrtne ali hude 

Na 14. konferenci o varnosti v cestnem prometu Evropskega združenja upravljavcev cestninske infrastrukture 
(ASECAP) in ROADPOLa, ki je potekala v Madonni di Campiglio od 3. do 5. aprila, sta ti organizaciji naredili po-
memben korak pri krepitvi sodelovanja na področju varnosti v cestnem prometu.
Konferenca je potekala na temo »Varna pot do vizije nič: perspektive in izzivi«. V razpravi je bil med drugim 
izpostavljen hiter napredek tehnologije, ki postavlja temelje za pravo revolucijo na področju mobilnosti. Di-
gitalizacija avtocest, razvoj in uvedba avtonomnih vozil, konec endotermnega motorja in posledično ekološki 
prehod ter nov koncept intermodalnosti. Ta napredek, pravzaprav revolucija, bo imel izjemen vpliv na področju 
varnosti v cestnem prometu. Zato »vizija nič« ni utopičen cilj, ampak delovna metoda, katere cilj je čim prej 
zmanjšati število žrtev prometnih nesreč na nič.
Kljub napredku, ki ga je Evropa dosegla v zadnjih letih, na cestah in ulicah Evrope še vedno povprečno vsak 
teden umre 500 ljudi. »Varnost v cestnem prometu je treba obravnavati kot vprašanje javnega zdravja ter ukre-
pati na vseh ravneh: lokalni, nacionalni, evropski in svetovni. Vključeni morajo biti vsi akterji: oblikovalci politi-
ke, proizvajalci avtomobilov, upravljavci cest …«, je dejala gospa Deledda, članica izvršnega odbora ROADPOLa 
in članica sveta. Poudarila je tudi, da je varnejša infrastruktura rezultat skupne odgovornosti med upravljavci 
cest, deležniki in oblikovalci politik. Pristop »varnega sistema k cestnemu inženirstvu« vključuje usklajevanje 
cestnih funkcij, zasnove, postavitve in omejitev hitrosti, da se prilagodijo človeški napaki na način, da prome-
tne nesreče ne vodijo v smrt in resne poškodbe. Zaključila pa je z mislijo, da bi dobra cesta morala pomagati 
preprečiti nesreče, kljub napakam voznikov.

To stališče je ponovno ponovil tudi predsednik ROADPOLa Volker Orben na zadnjem svetovnem policijskem vrhu, 
ki je potekal marca v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. Avtonomna vožnja bo namreč resno vplivala na 
prihodnost varnosti v cestnem prometu. Poseben izziv je, kako raziskati prometne nesreče s takšnimi vozili. Cilj 
preiskav je rekonstruirati, kako se je nesreča zgodila – kar je predpogoj za odločitev, kdo jo je povzročil. Avtomati-
zirana vozila nimajo voznikov, ki bi jih lahko vprašali, kako se je nesreča zgodila. Zato policija potrebuje dostop do 
zanesljivih podatkov o vozilih in vožnji, da zagotovi forenzične dokaze. Podatki, ustvarjeni v nadzornih sistemih 
vozil (»črne skrinjice«), morajo biti shranjeni v nevtralnih centrih, standardizirani, zaupanja vredni in dostopni 
zakonitim deležnikom – brez omejitev s strani proizvajalcev ali ponudnikov sistemov. ROADPOL, EVU in DEKRA 
vztrajajo, da mora ta zakonodaja nujno omogočiti dostop do podatkov v vozilu, ki so potrebni za izvajanje suve-
renih nalog, kot so preiskava in analiza prometnih nesreč, pregled vozil in pregon.

Letos se je hitrostnega maratona, ki je potekal 24. marca, udeležilo 19 držav. Med operacijo je več kot 14.900 
policistov na 10.500 kontrolnih točkah preverjalo hitrost več kot 3.100.000 voznikov. Ugotovili so 104.315 
kršitev, pri čemer je bilo 27.963 ustavljenih voznikov kaznovanih. Ostalih 76.352 voznikov je prejelo globo 
po pošti, ker so kršitve odkrili s tehničnimi sredstvi. Številnim kršiteljem so zaradi prevelike hitrosti odvzeli 
vozniško dovoljenje.
Prevelika hitrost je glavni vzrok za približno 25.000 nesreč s smrtnim izidom v Evropi. ETSC je ocenil, da bi 
lahko vsako leto rešili 2.100 življenj, če bi povprečna hitrost na vseh cestah po EU padla že za le 1 km/h.

Strokovnjaki ETSC ugotavljajo, da trenutna Evropska zakonodaja izključuje pridobivanje informacij o lokaciji in 
času nesreče in da so s podatki v napravi EDR (Event Data Recorder) skoraj neuporabni za raziskovalce varnos-
ti v cestnem prometu. Prvotni namen zahteve za vgradnjo EDR v nova vozila je bil zagotoviti vir podatkov, ki 
bi pomagal preprečiti prihodnje nesreče. Zato predlagajo, da zakonodajo kompetentni čim prej pregledajo in 
primerno posodobijo.
Miklavž Bole  Vir: ROADPOL

PREVENTIVNI NASVETI UDELEŽENCEM V PROMETU

Policisti zato znova pozivamo: spoštujte cestnoprometne predpise, vozite odgovorno in previdno!

• V naseljih bodite pozorni na ranljivejše udeležence, 
pešce in kolesarje ter upoštevajte omejitev hitrosti.
• Zmanjšajte hitrost vožnje v bližini otroških igrišč, šol 
in vrtcev, domov za starejše in pred prehodi za pešce.
• Na regionalnih cestah in pri zavijanju oz. vključeva-
nju dodatno preverite, ali se morda približuje moto-
rist oz. drugo vozilo.
• Ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo, da lahko 
vozilo pravočasno ustavite.
• V slabših pogojih vožnje, kot npr. v mraku, megli 
ali močnih nalivih, zmanjšajte hitrost zaradi slabe 
vidljivosti in dejstva, da se na mokri podlagi zavor-
na pot podaljšuje.
Čeprav se vam mudi, ne vozite prehitro, raje sporoči-
te, da boste prišli kasneje.

poškodbe pešca relativno majhno 
(10-odstotno). Pri večjih hitrostih 
se tveganje izrazito poveča. Trk 
avtomobila pri hitrosti 50 km/h v 
pešca je enak padcu z višine 9,8 m. 
Pri hitrosti vozila s 60 km/h je ver-
jetnost preživetja pešca samo še 

10-odstotna, tveganje za smrt pa 
kar 90-odstotno. Omejitve hitrosti 
v naseljih, območjih umirjenega 
prometa in območjih omejene hi-
trosti so namenjene predvsem zaš-
čiti ranljivejših udeležencev v pro-
metu (pešcev, kolesarjev).

Besedilo: Policija, Javna agencija RS za varnost prometa, foto: Policija, Javna agencija RS za varnost prometa, ROADPOL

Hitrejši kot smo, ožje je naše vidno polje in daljši je naš reakcijski čas.

Merjenje hitrosti v vožnji.

ROADPOL KREPI SODELOVANJE Z UPRAVLJAVCI CEST, KI SO 
PODVRŽENE CESTNINJENJU

BREZ MONOPOLA NAD PODATKI O AVTONOMNIH VOZILIH

UJETIH VEČ KOT 100.000 PREKRŠKARJEV 

VAROVANJE PODATKOV EDR
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Agencija za varnost prometa je maja 
2019 podala konkretne predloge za 
spremembo zakonodaje, s katero je že-

Statistika kaže na porast nesreč z udeležbo e-skirojev 

V osmih mesecih 253 kršitev cestnoprometnih predpisov 

Policija je beleženje prometnih 
nesreč z udeležbo e-skirojev za-
čela v septembru 2019. Do konca 
leta 2019 se je zgodilo 9 nesreč, 
4 so povzročili vozniki e-skirojev 
sami, posledice pa 1 huda in 5 laž-
jih telesnih poškodb. V letu 2020 
je bilo zabeleženih 51 prometnih 
nesreč z e-skiroji, v 30 primerih 
so prometno nesrečo povzroči-
li vozniki e-skirojev sami (59 %). 
Tri osebe so bile hudo telesno 
poškodovane, 38 pa je bilo laž-
je telesno poškodovanih. V letu 
2021 je bilo zabeleženih že 109 
prometnih nesreč, vozniki e-ski-
rojev so jih sami povzročili kar 68 
(62,4 %). 16 oseb je bilo hudo, 74 
pa lažje telesno poškodovanih. 
Letos (do 12. 4. 2022) je bilo za-
beleženih 24 prometnih nesreč 
z e-skiroji, v 16 primerih so pro-
metno nesrečo povzročili sami 
(67 %). Umrl je 1 voznik e-skiroja, 
ki je smrtno prometno nesrečo 
povzročil sam, 3 so bili hudo, 13 
pa je bilo lažje poškodovanih.
Najpogostejši vzroki prometnih 
nesreč z udeležbo uporabnikov 
e-skirojev so neprilagojena hit-
rost, neupoštevanje pravil o pred-
nosti, napačna stran/smer vožnje. 

V vseh prometnih nesrečah z 
udeležbo voznikov e-skirojev (od 
septembra 2019 do aprila 2022, 
skupaj 193 prometnih nesreč) 
v kar 122 primerih vozniki e-s-
kirojev niso uporabljali zaščitne 
čelade. Skoraj dve tretjini vozni-
kov e-skirojev sta bili torej v času 
nastanka prometne nesreče brez 
zaščitne čelade.
Ne glede na to, da je uporaba za-
ščitne čelade obvezna do 18. leta, 
Agencija za varnost prometa, Poli-
cija in Univerzitetni klinični center 
uporabo priporočajo vsem vozni-
kom e-skirojev, saj so posledice 

Osebe, starejše od 14 let oziroma 
od 12. do 14. leta, če imajo kolesar-
sko izkaznico.

Vozniki e-skirojev naj med vožnjo 
ne uporabljajo slušalk ali mobilnega 
telefona, saj to odvrača pozornost 
od dogajanja v prometu. 

Tudi za voznike e-skirojev Agencija za 
varnost prometa priporoča ničelno 
toleranco do alkohola v prometu. Le 
tako bodo lahko varni v prometu.

Vozniki e-skirojev morajo voziti po 
površinah, namenjenih kolesarjem. 
Kjer teh površin ni, morajo voziti 
ob desnem robu smernega vozišča 
ceste v naselju, kjer je največja do-
voljena hitrost vožnje do 50 kilo-
metrov na uro. Pravila, ki veljajo za 
kolesarje, se smiselno uporabljajo 
tudi za voznike e-skirojev oz. lahkih 
motornih vozil.

Z vidika varnosti vseh udeležencev 
je pomembno zakonsko določilo, da 
mora imeti voznik e-skiroja ponoči 
in ob zmanjšani vidljivosti prižgan na 
sprednji strani žaromet za osvetlje-
vanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, 
na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, 
ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji 
strani mora imeti nameščen rdeč od-
sevnik, na obeh straneh pa rumene 
ali oranžne bočne odsevnike. 

Od 11. avgusta 2021 (z dnem uveljavitve 
novele Zakona o predpisih cestnega pro-
meta) do 10. aprila 2022 je bilo pri voz-
nikih e-skirojev ugotovljenih 253 kršitev 
cestnoprometnih predpisov. Najpogostej-
še kršitve so bile povezane z nepravilno 
stranjo oz. smerjo vožnje, neprilagojeno 
hitrostjo, (ne)uporabo čelade ter vožnjo 
pod vplivom alkohola. 

Zaščitna čelada je
priporočljiva za vse

Kdo lahko vozi e-skiro?

Na e-skiro brez slušalk in 
mobilnega telefona

Alkohol ne sodi v promet!

Kje lahko vozimo e-skiro?

Obvezna oprema e-skirojaPravilna in nepravilna vožnja s skirojem.

E-skiroji spadajo med lahka motorna vozila. 

Voznik e-skiroja mora imeti ponoči in ob zmanj-
šani vidljivosti prižgan na sprednji strani žaromet 
za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo.

Prometnih nesreč z udeležbo e-skiro-
jev je namreč vse več, najpogosteje 
pa so povzročitelji prav vozniki e-ski-
rojev sami. Agencija za varnost pro-
meta je izvedla terensko akcijo v več 
slovenskih mestih, da bi dosegla čim 
več uporabnikov e-skirojev in vplivala 
na njihovo varno vedenje v prometu. 
Pripravila je tudi nove preventivne 
videovsebine, s katerimi ozavešča vo-
znike e-skirojev o štirih ključnih pou-
darkih: nestabilnost in podvrženost 
padcem, neslišnost in hitrost, telefon 
in slušalke, uporaba zaščitne čelade. 
Agencija in Policija sta z medijsko akci-
jo in prek družbenih omrežij z novimi 
videovsebinami ozaveščali o tveganjih 
pri vožnji e-skiroja. Policija je poostre-
no nadzirala voznike e-skirojev. 

Jože HRIBAR, univ. dipl. inž. str., di-
rektor Agencije za varnost prometa, 
je ob začetku akcije dejal: »E-skiroji so 
vse bolj razširjena in popularna oblika 
mikromobilnosti. A podatki kažejo, da 
e-skiroji ne sodijo med najbolj varna 
prevozna sredstva. Univerzitetni klinič-
ni center v Ljubljani se sooča z naraš-
čanjem števila obravnavanih pri padcu 
s skirojem in e-skirojem. Med njimi 
naraščajo poškodbe glave. Večina vseh 
obravnavanih so otroci in mladostniki 
do 18. leta, teh je bilo lani kar 64,4 %. 
Zato premislite, ali je to res pravo pre-
vozno sredstvo za vašega otroka. Če se 
vseeno odločate za nakup e-skiroja za 
otroka, vsekakor dobro premislite, kje 
in kako ga bo otrok uporabljal. Med 
skirojem in e-skirojem je velika razlika. 
E-skiro sodi med lahka motorna vozila 
in nikakor ni igrača. Zaradi konstrukcij-

VARNO Z E-SKIROJEM
Agencija za varnost prometa je letos prvič uvedla novo nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost voz-
nikov e-skirojev. Akcija je potekala od 18. do 24. aprila 2022. Namen akcije je bil ozaveščanje o varni vožnji z 
e-skirojem in spoštovanju cestnoprometnih predpisov ter s tem izboljšanje varnosti cestnega prometa za vse. 

Od avgusta 2021 veljajo 
nova pravila

skih lastnosti in manjše stabilnosti ter 
dokaj velikih hitrosti predstavlja večje 
tveganje za uporabnike. Ob zaviranju, 
sploh pri večjih hitrostih, je e-skiro ne-
stabilen. Njegova kolesa so majhna, 
občutljiva na neravnine in ovire na voz-
ni površini, zato so lahko prej podvrže-
ni padcem. Nujno poskrbite za dosle-
dno uporabo zaščitne čelade. Ne glede 
na to, da je obvezna do 18. leta, pripo-
ročamo uporabo vsem. Kar 63 % vozni-
kov e-skirojev v času prometne nesreče 
čelade doslej ni uporabljalo. Poškodbe 
glave pa so brez uporabe čelade najpo-
gostejše in tudi z najhujšimi posledica-
mi. Več kot polovico prometnih nesreč 
povzročijo vozniki e-skirojev sami. Vse 
voznike e-skirojev Agencija za varnost 
prometa poziva k spoštovanju pred-
pisov in posebni pozornosti do drugih 
udeležencev v prometu.«

lela doseči, da se področje vožnje e-s-
kirojev čim prej uredi. Novela Zakona o 
pravilih cestnega prometa, ki je začela 

veljati 11. avgusta 2021, je področje 
lahkih motornih vozil uredila. E-skiroji 
tako spadajo med lahka motorna vozila. 

padcev (poškodbe obraza in gla-
ve) brez nje praviloma težje. 
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SLOVENSKE ŽELEZNICE

ČE KUPIŠ VOZOVNICO PREJ, JE POT CENEJ´
Prihajajo toplejši dnevi, ki kar vabijo na izlete in potepe tu in tam ... Ste že izbrali? Kaj izbrati, da bo potep 
doživet in nepozaben? Vlak! Zakaj pa ne! Potovanje z vlakom, sploh če potujete na daljši razdalji ali z otroki, 
je zelo preprosto, okolju prijazno in hkrati ponuja neko posebno doživetje. Čas na poti lahko izrabite za igro, 
spoznavanje drugih potnikov ali opazovanje pokrajine, ki drsi mimo oken vlaka. Ni vam treba le mirno sedeti 
na avtomobilskem sedežu, lahko se sprostite in prosto sprehodite po vlaku. Tak izlet bo zagotovo ponudil nekaj 
novega, drugačnega, enkratnega in ostal nepozaben. Načrtujte izlet oziroma potep po soseščini že zdaj in ob 
tem še prihranite! Vozovnico za vlak lahko kupite prej, že 6 mesecev pred potovanjem.

V Zagreb se lahko zapeljete z direktnimi vlaki iz Ljubljane 
že za 9 evrov. Za družinska potovanja v hrvaško prestolnico 
priporočamo vozovnico po ponudbi City Star, saj z njo otro-
ci v starosti do 15 let v spremstvu staršev ali starih staršev 
potujejo brezplačno. Zagreb, ki je zgodovinsko bogato in 
lepo mesto, ponuja številne priložnosti za oglede in zabavo. 
Od železniške postaje do glavnega zagrebškega trga, Trga 
bana Jelačiča, je prijeten sprehod mimo Trga kralja Tomisla-
va, palače Arheološkega muzeja, Hrvaške akademije znano-
sti in umetnosti, Moderne galerije do Zrinjevca. Nepozaben 
je tudi ogled živalskega vrta ZOO Zagreb. Od železniške po-
staje do živalskega vrta se lahko preprosto sprehodimo ali 
pa se zapeljemo s tramvajem številka 4.

Sproščeno vzdušje Salzburga, kratke razdalje med mestnimi znamenitostmi in široka izbira doživetij zagotavljajo zabavo 
za vso družino. Približno kilometer in pol stran od glavne železniške postaje v Salzburgu si lahko ogledate tudi rojstno 
hišo slavnega Mozarta. Ne pozabite obiskati razgledne točke Kapuzinerberg. Za vozovnico za odraslega iz Ljubljane do 
Salzburga boste odšteli samo 19,90 evra, če boste nakup opravili dovolj zgodaj.

Poletni gneči na cesti se lahko izognete tudi, če se odločite za izlet z vlakom do Pulja. Mesto ima dolgo tradicijo vinar-
stva, ribištva in turizma. Z železniške postaje Pulj (Pula) do znamenite puljske arene vas loči le nekajminutni sprehod. 
V bližini arene je zanimiv tudi Titov park. Tudi muzej istrskega olivnega olja in še bi lahko naštevali. Pot iz Ljubljane do 
Pulja in nazaj vas bo stala 29 evrov.

Ste se že kdaj odpravili na nočni izlet? Privoščite si ga lahko 
iz Ljubljane do Züricha, in sicer so vozovnice na voljo že 
od 29,90 evra naprej. Največje švicarsko mesto Zürich je 
bilo razglašeno za mesto z največjo kakovostjo življenja in 
ponuja številne možnosti za raziskovanje. Znano je tudi po 
živalskem vrtu, ki velja za enega najboljših v Evropi. Začni-
te svoje jutro v največjem švicarskem mestu. Številni vlaki 
vas bodo popeljali do najbolj oddaljenih, predvsem pa vi-
soko ležečih kotičkov te čudovite gorske države.

Z vlakom se zapeljete v središče mesta Trst, vozovnica iz Ljubljane pa stane le 8 evrov. Dnevni izlet za užitke ob italijanski kavi 
in kulinariki, ob nakupovanju in sprehajanju po mestnih ulicah priljubljenega italijanskega mesta je lahko pravi užitek. Poleti je 
zanimiv postanek tudi na kopališču Lanterna ali El Pedocin, ki se nahaja 2 kilometra od železniške postaje. Pot pa lahko nada-
ljujete s hitrimi vlaki Frecciarossa. Do Rima tako prispete že v sedmih, do Milana pa v dobrih šestih urah, z vlaki Frecciarossa 
(Frecciarossa Trains) so hitreje dostopna tudi druga italijanska mesta, denimo Benetke, Padova, Bologna, Firence, Torino. 

Predstavljenih je le nekaj namigov za izlete v evropska mesta. Ugodno pa lahko kupite vozovnice za zanimive izlete z 
vlakom tudi v druga evropska mesta. 
Preverite cene vozovnic na spletni strani https://potniski.sz.si/ v zavihku »Tujina« ali pokličite naše svetovalce na brez-
plačno telefonsko številko 080 81 11.

Že od 9 evrov se lahko iz Ljubljane zapeljete v Opatijo ali na 
Reko. Opatija, ki jo mnogi poznajo tudi pod imenom jadran-
ska Nica, velja za enega najbolj priljubljenih turističnih kra-
jev na Hrvaškem. Mesto, ki vedno znova preseneti s svojo 
svetovljansko dušo, se lahko pohvali z najdaljšo turistično 
tradicijo na vzhodni obali Jadrana. 
Zaradi neposredne bližine železniške postaje in pristanišča 
je Reka odlično izhodišče za nadaljevanje poti s številnimi 
ladjami in trajekti. Ali pa za obisk Reke same. Sprehodite 

Madžarska prestolnica velja za eno najbolj priljubljenih 
destinacij, ki jo lahko obiščete tudi z vlakom. Iz Ljublja-
ne se lahko do tja zapeljete že od 15 evrov naprej. Med 
vožnjo boste uživali tudi v pogledu na Blatno jezero in 
se peljali mimo Veszprema. V mestu ob bregovih Dona-
ve, ki je polno mostov in tradicionalnih madžarskih go-
stiln – čard, si boste lahko ogledali številne kulturne in 
zgodovinske znamenitosti, med drugim kraljevo palačo, 
parlament in opero, kar pa je samo nekaj utrinkov bogate 
ponudbe Budimpešte. Pa na doboš torto ne pozabite!

Do Gradca in Dunaja se lahko zapeljete dnevno z več vlaki. 
Ena od možnosti je tudi potovanje z vlakom »Emona«, ki 
ima v svoji sestavi restavracijski vagon (vlak ima v voznem 
redu oznako EC 150 ali EC 151). Takšna pot zagotovo mine 
zabavno in hitro, sploh ob užitkih ob hrani, pijači in pogledu 
na pokrajino, ki drsi mimo oken. Drugo največje avstrijsko 
mesto Gradec je popolna izbira za vse, ki bi si radi privoščili 
potep in kavo s smetano.
Potovanje lahko nadaljujete do čarobnega Dunaja. Spreho-
dite se po ulicah, kjer so nekoč vozile kočije … Časi Habsbur-
žanov, dvornih plesov in kočij po mestnih ulicah so resda 
že zdavnaj minili, številne stavbe, kraji in znamenitosti pa 
so vsakdanje priče nekdanjega cesarstva. Ne prezrite pa-
lače ob Ringu, opere, poletne rezidence Hofburg, dvorca 
Schönbrunn in cesarske grobnice, v kateri je 138 sarkofagov 
Habsburžanov. Ko boste preveč utrujeni za nadaljevanje 

Do Zagreba v živalski vrt (Hrvaška)

V rojstno mesto Wolfganga Amadeusa Mozarta, Salzburg (Avstrija)

Do Pulja in znamenite puljske arene (Hrvaška)

Nočni izlet do Züricha (Švica)

Do Trsta, letališča Ronke, Benetk in še kam (Italija)V Opatijo ali na Reko (Hrvaška)

V vedno nepozabno in priljubljeno Budimpešto (Madžarska)

Do čarobnega Gradca ali Dunaja (Avstrija)

raziskovanja, se za vogalom zagotovo skriva katera od številnih 
kavarn, brez katerih Dunaj ne bi bil Dunaj. Če boste dovolj zgodnji 
z nakupom vozovnice, boste za vozovnico iz Ljubljane do Gradca 
odšteli 17,90 evra za odraslo osebo, do Dunaja pa 24,90 €.

se po »korzu« – mestni promenadi v središču mesta, ulici, polni trgovin in kavarn, in kraju, kjer boste zagotovo doživeli utrip 
mesta in njegovih prebivalcev. Obiščite Trsatski grad na hribu nad Reko s čudovitim razgledom na celotno mesto, kraj različnih 
kulturnih dogodkov – koncertov, modnih revij, predstav in razstav. Na Reki je vredno obiskati tudi Prirodoslovni muzej, kjer si 
lahko ogledate botanični vrt, muzej pa je tudi multimedijski center z akvarijem, ali pa preprosto zavijte na reške plaže … Ploče, 
Kostanj, številne plaže se nahajajo tudi v Pećinah in plaža Bivio … nirvana ob pogledu na modrino je zagotovljena!
Mladi do 20. leta starosti v skupini šest ali več potnikov lahko z vlakom do Opatije ali Reke potujejo s kar 70-odstotnim po-
pustom. Za družinska potovanja in potovanja skupin je ugodna izbira tudi vozovnica City Star. Otroci v starosti do 15 let, ki 
potujejo v spremstvu staršev ali starih staršev, z vozovnico City Star potujejo brezplačno.

Budimpešta

Zürich

Opatija

Dunaj

Zagreb
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100 LET

SPOŠTOVANI STANOVSKI KOLEGI!
Kot ste lahko opazili tudi na naslovnici Prometno-varnostnega vestnika, smo v letu, ko Zveza obeležuje 100. 
obletnico ustanovitve in delovanja. Da smo dočakali ta jubilej, je dokaz, da smo bili in smo s svojim pos-
lanstvom in delovanjem vseskozi potrebni okolju, v katerem delujemo, in da je naše članstvo kot kri, ki nam 
omogoča, da živimo in da smo to, kar smo – nevladna humanitarna organizacija s stoletno tradicijo.
Da bi vam približali vsaj majhen del tistega, kar vse se je dogajalo v teh sto letih, vam bomo v dveh zaporednih 
člankih zelo poenostavljeno in na kratko, predstavili prehojeno pot. Na ta način bi vam, vsaj upamo, priklicali 
zanimivo in na trenutke tudi zelo burno dogajanje v stanovski organizaciji. 

Viri: Zbornik »90 let Zveze ZŠAM Slovenije«, Več spletnih strani z vsebino o Žužemberku

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!

11. 6. 2022
Proslava ob 100-letnici ZZŠAM

pod pokroviteljstvom
predsednika RS Boruta Pahorja

17. 6. 2022
Srečanje prostovoljcev Zveze

Združenj Šoferjev in Avtomehanikov
na Ljubečni pri Celju

Tako kot se danes ukvarjamo z izzivi za izboljšanje pro-
metne varnosti, tako so se tudi naši predhodniki pred 
sto in več leti ukvarjali z njimi. To so bili časi, ki je bila 
cestna infrastruktura bolj prilagojena konjskim vpregam 
kot pa motornemu prometu, ki je po prvi svetovni vojni 
doživel pravi razcvet. Varnost cestnega prometa je bila 
iz leta v leto bolj problematična in za njeno izboljšanje 
so se 1921 pojavile potrebe po stanovskem povezova-
nju. Pobudnik za ustanovitev društva poklicnih šoferjev 
je bil Gabriel Horvat, ključavničar in šofer. Na njegovo 
pobudo je odbor za ustanovitev društva 15. januarja 
1922 predstavil tudi predlog pravil. Ta so bila 19. janu-
arja 1922 s strani Oddelka za notranje zadeve Pokra-
jinske uprave za Slovenijo pod številko 2173 potrjena. 
Ustanovna skupščina Zveze šoferjev Slovenije je bila 11. 
februarja 1922 v restavraciji Zlatorog na Dvornem trgu 
1 v Ljubljani. V register društev pri Pokrajinski upravi za 
Slovenijo je bila zavedena pod operativno številko 7202 
s sedežem na Gosposvetski 16 v Ljubljani. Predsedoval 
ji je Gabrijel Horvat, tajniške posle je opravljal Rudi Ma-
lahovsky, blagajniške pa Franc Cerar.
V prvih letih po ustanovitvi so se vodstvo in člani sre-
čevali s številnimi težavami, vendar z vztrajnostjo na-
daljevali stanovsko poslanstvo. Povezali so se tudi z 
Avtomobilskim klubom Slovenije.
Leta 1929 se je po delitvi Kraljevine Jugoslavije na bano-
vine Zveza preimenovala v Zvezo šoferjev Dravske bano-
vine. Vse bolj se je posvečala problematiki v transportu, 
usposabljanju poklicnih šoferjev in aktivnostim za večjo 

varnost v prometu. Leta 1936 so bile ustanovljene podružni-
ce Zveze šoferjev Dravske banovine v Tržiču, kasneje tudi v 
Mariboru, na Ptuju, v Celju in Laškem.
Za boljše obveščanje svojega članstva so od aprila leta 1935 
v Avto vestniku, glasilu Avtomobilskega kluba Slovenije, ob-
javljali svoje prispevke pod naslovom Vestnik Zveze šoferjev 
Dravske banovine. Leta 1940 pa je Zveza šoferjev Dravske ba-
novine začela izdajati samostojno glasilo Vestnik Zveze šofer-
jev Dravske banovine.
Začetek druge svetovne vojne je zaradi ukrepov okupatorjev 
prekinil kontinuiteto delovanja Zveze. Vendar so člani svoje 
aktivnosti nadaljevali v vojnih razmerah, ko so se med drugim 
vključevali v enote NOV ali za njihove potrebe opravljali šte-
vilne prevoze. Pod poveljstvom štaba 4. slovenske narodnoo-

svobodilne udarne brigade Ljuba Šercerja so ustanovili prvo 
motorizirano enoto NOV, ki je 13. julija 1943 v sodelovanju 
s 1., 2., 3. in 4. brigado vdrla v središče Žužemberka. V spo-
padu, ki je trajal od zgodnjih jutranjih ur do poznega veče-
ra, je bil Žužemberk osvobojen. 
Čeprav smo iz vojne izšli kot zmagovalci, pa je ta pustila globo-
ko vrzel tako med članstvom kot v dejavnostih.
Povojna oblast FLRJ je bila nenaklonjena organiziranju dru-
štev, dovolila pa je interesno delovanje znotraj sindikalnih 
organizacij. Šoferski poklic je bil tako uvrščen v Sindikat žele-
zničarskih in prevoznih delavcev, ki pa ni ustrezno obravnaval 
problematike cestnega prometa. Decembra 1945 je ob mno-
žičnem pritisku in samoorganizaciji šoferjev politika le spre-
gledala. Ustanovljen je bil strokovni odsek šoferjev v okviru 
sindikata podružnic transportnih delavcev. Naslednji premiki, 
ki naj bi omogočili osamosvajanja šoferjev in s tem primerno 
obravnavanje problematike cestnega prometa, so se dogajali 
v letih 1948 (27. julija), 1950 (15. oktobra) in 1951 (10. junija), 
ko je bila v veliki dvorani Doma sindikatov Slovenije ustanovna 
skupščina Združenja poklicnih šoferjev in avtomehanikov LRS. 
Leta 1963 je imelo 75 podružnic z 8.585 člani.
Vsekakor je življenje v nekdanji skupni državi dalo svoj pe-
čat tako organiziranosti kot tudi delovanju ZŠAM LRS. Po-
membno je vplival tudi leta 1968 sprejeti Zakon o društvih, 

ki je vnesel precej zmede, leta 1970 pa je tudi kot izhod iz 
različnih tolmačenj Zakona organizacija dobila novo ime: 
Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, ki ga 
nosi še danes. Članstvo je kulminiralo leta 1989, ko je bilo 
včlanjenih 21.869 članic in članov. 
Ves čas po drugi svetovni vojni je bil pomemben del ak-
tivnosti Zveze obveščanje članstva. To je bilo med drugim 
udejanjeno najprej z izdajanjem mesečne strokovne revije 
Uprave za promet LRS, Združenja šoferjev in avtomeha-
nikov LRS in Republiškega odbora sindikatov delavcev in 
nameščencev rečnega, zračnega in cestnega prometa za 
Slovenijo. Prometni vestnik kot tak pa je zagledal luč živ-
ljenja januarja 1953. Od tedaj je redno informiral člane in 
članice s strokovnimi vsebinami, obveščal o aktivnostih po 
Združenjih in Zvezi, o mednarodnem sodelovanju ter ne 
nazadnje in pomembno o preminulih članih in članicah.
Velja še omeniti, da je bila leta 1954 sprejeta odločitev, ki 
je kot stanovski praznik določila 13. julij. Od takrat dalje 
vsako leto na ta datum obeležujemo »dan šoferjev in avto-
mehanikov Slovenije« v spomin na prispevek motorizirane 
enote 4. slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade 
Ljuba Šercerja pri osvoboditvi Žužemberka.
Se nadaljuje.
Miklavž BOLE
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IZ ZDRUŽENJ

Tako kot je tradicija, je prvi petek v me-
secu marcu ZŠAM Celje v skladu z dolo-
čili statuta izvedlo redno letno skupšči-
no. Letos je bila tudi volilna skupščina, 
saj je vsem članom organa združenja 
potekel štiriletni mandat. Na skupščini 
so bila soglasno sprejeta poročila o delu 
združenja, finančno poročilo in poročilo 
nadzornega odbora za leti 2020 in 2021 
ter program dela za leto 2022. Razreše-
nim starim članom organov združenja je 
bila izrečena zahvala za uspešno delo v 
iztekajočem mandatnem obdobju. So-
glasno je bila tudi potrjena kandidatna 
lista novih članov organov društva za 
mandatno obdobje 2022 do 2026, ki jo 
je pripravil izvršni odbor. Na skupščini so 
bile tudi svečano podeljene spominske 
značke članom združenja za zvestobo, 
za leti 2021 in 2022 je bilo skupaj 35 
prejemnikov, značko za 60 let članstva 
v združenju je prejel Milan Koštomaj, 
značko za 55 let pa so prejeli Marjan 
Škoflek, Anton Mirnik in Blaž Hrustelj, 
za 50 let pa Anton Fruhvirt, Jože Černič 
in Martin Anderlič. Vsem prejemnikom 
se zahvaljujemo za njihov doprinos k 
delovanju združenja.
V skladu z določili statuta združenja je 
bila teden dni po skupščini sklicana kon-
stitutivna seja novoizvoljenih članov iz-
vršnega odbora, na kateri so bili izmed 

Člani ZŠAM Kamnik smo se v soboto, 
26. 3. 2022, zbrali na 65. rednem ob-
čnem zboru združenja. Po uvodnem 
pozdravu predsednika Franca Pivka, 
sprejetju dnevnega reda in izvolitvi 
organov zbora je vodenje občnega 
zbora prevzel delovni predsednik 
Maksimilijan Ocvirk.
Izčrpno poročilo o delu združenja v le-
tih 2020 in 2021 je podal predsednik, 
ki je med drugimi naglasil, da smo že 
dve leti deležni ukrepov pri premago-
vanju pandemije in tako omejeni pri 
opravljanju svojega prostovoljnega 

V ZŠAM Novo mesto smo v začetku 
aprila izpeljali redno letno skupšči-
no, ki je bila tudi volilna. Udeležba je 
bila zadovoljiva glede na to, da epi-
demiološke razmere še vedno kroji-
jo naš vsakdan. Na obrazih članov je 
bilo opaziti zadovoljstvo, ko so lahko 
zopet pozdravili stare znance in iz-
menjali novice.
Udeležba vabljenih gostov je bila tok-
rat skromna, smo pa veseli, da nas je 
prišla pozdravit novoizvoljena predse-

Člani DŠAM Mislinja smo se dne 
2. 4. 2022 zbrali v gostilni Repo-
lusk v Doliču na petem letnem 
zboru članov.
Po pozdravu in uvodnem nago-
voru predsednika društva Milana 
Merzdovnika je vodenje zbora čla-
nov nadaljevalo delovno predsed-
stvo, ki smo ga soglasno izbrali na 
zadnji seji UO dne 4. 3. 2022.
Po potrditvi dnevnega reda so sle-
dila naslednja poročila:
• poročilo predsednika društva,
• poročila tajnika, blagajnika, nad-
zornega odbora, častnega razsodi-
šča, poveljnika uniformirancev ter 
verifikacijske komisije.
Soglasno smo potrdili prebrano bi-
lanco za leto 2021, finančni plan za 

REDNA LETNA SKUPŠČINA ZŠAM CELJE

65. OBČNI ZBOR ZŠAM KAMNIK

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV MISLINJA

SKUPŠČINA V NOVEM MESTU

novih članov izvoljeni za predsednika 
združenja dolgoletni član izvršnega od-
bora in dosedanji podpredsednik Ivan 
Žaberl, za podpredsednika dosedanji 
predsednik Albin Ojsteršek, za tajnika 
Sandi Horvat, za mentorja podmladka 
Sandi Krivec in za poveljnika uniformi-
ranih članov društva ponovno Damjan 
Senica. Novoizvoljeni predsednik je 
predstavil tudi vizijo vodenja združenja 
oziroma program dela v mandatnem 
obdobju od 2022 do 2026. Poudarek 
bo na naslednjih aktivnostih: v delov-
ni skupnosti bo treba še okrepiti delo 
v avtošoli in centru varne vožnje, na 
društvenem delu pa še povečati aktiv-
nosti na področju druženja članov in 
nudenja bonitet, oživiti in še vsebinsko 
dopolniti tedenska srečanja članov na 
poligonu ter še intenzivirati sodelova-

nje z ostalimi združenji in sorodnimi 
društvi. Na poligonu Ljubečna, kjer ima 
združenje sedež in kjer gostuje tudi Izpi-
tna komisija Celje, pa bo treba obnoviti 
streho poslovne zgradbe, zaradi velikih 
stroškov plačevanja električne energije 
pa investirati v sončno elektrarno, ki bo 
pokrila letno porabo električne energije 
na poligonu. 
Novoizvoljeni člani izvršnega odbora so 
prepričani, da je program uresničljiv. 
Nadalje ugotavljajo, da je treba trening 
varne vožnje na poligonu Ljubečna po-
nuditi tudi ostalim članom združenj po 
Sloveniji in sorodnim društvom. Zato ste 
vsi člani združenj vabljeni na naš poligon 
na trening varne vožnje. Srečanja z vami 
se že vnaprej veselimo. Novoizvoljenim 
članom izvršnega odbora pa želimo us-
pešno delo in vodenje ZŠAM Celje.

poslanstva, kakor tudi organiziranja 
rednega letnega občnega zbora zdru-
ženja. Kljub omejitvam so posamezni 
člani ob upoštevanju vseh odlokov 
in priporočil zdravstvene stroke op-
ravljali nekatere aktivnosti, o čemer 
smo lahko prebrali v člankih, objavlje-
nih v Prometno-varnostnem vestniku 
in v Kamniškem občanu ter drugih 
sredstvih obveščanja.
Šolsko prometno službo in druge 
programske aktivnosti smo izvajali 
na področju občine Kamnik, pri njih 
je sodelovalo 12 članov, ki so opra-

vili 374 ur in prevozili skupaj 1270 
km. Na podlagi javnega razpisa za 
sofinanciranje projektov v občini 
Kamnik in na podlagi programa dela 
je naše združenje v letu 2021 od 
kamniške občine prejelo sredstva v 
znesku 520 EUR.
V tem letu naše združenje obeležuje 
65 let obstoja in kontinuiranega de-
lovanja. Finančna sredstva, s kateri-
mi v združenju zanesljivo računamo, 
so le sredstva iz naslova članarine 
naših članov, ki so zelo skromna in s 

katerimi še posebej skrbno ravnamo. 
Vsekakor smo hvaležni za vsako do-
nacijo in prispevke, ki nam pomagajo 
pri uresničevanju programskih ciljev 
in vzdrževanju združenja v zadovoljivi 
finančni kondiciji. 
V nadaljevanju sta sledila finančno po-
ročilo in poročilo nadzornega odbora, 
ki sta bila skupaj s poročilom predse-
dnika združenja sprejeta brez pripomb.
Iz programa dela za leto 2022, ki ga 
je predstavil tajnik združenja, je razvi-
dno, da so želje in načrti veliki, toda 

Avtor: Franc Pivk

Avtor: DŠAM Mislinja

leto 2022 in plan dela za leto 2022.
Ker v letu 2021 zaradi covida-19 
nismo imeli zbora članov, smo letos 
podelili 42 stažnih značk ter dve 
zahvali. Pohvalimo pa se lahko tudi 
z enim članom Društva, ki je prejel 
stažno značko in zahvalo za 50 let 
članstva. Trenutno imamo 80 čla-

nov društva in 15 uniformirancev.
Našega zbora članov so se udeležili 
predstavniki treh sosednjih zdru-
ženj šoferjev in avtomehanikov. Ob 
vsem tem naj se še enkrat zahvalim 
vsem donatorjem, ki so nam po-
magali, da smo v letu 2021 dosegli 
skoraj vse zastavljene cilje. 

za uresničitev nalog bosta ključna 
pogoja aktivno sodelovanje članov in 
določena finančna sredstva, ki jih bo 
združenje skušalo pridobiti iz članari-
ne in drugih virov.
Na koncu je sledila podelitev značk 
in priznanj za dolgoletno članstvo, 
ki jih je prejelo 13 članov, in sicer za 
deset, štirideset in za šestdeset let 
članstva v združenju. 
Po zaključku uradnega dela je sledilo 
kosilo, ki so ga pripravili tamkajšnji 
prijazni domačini.
 



16 17

ANGELCA POTOČNIK
Članica ZŠAM Kočevje

Rojena: 24. 4.1930 
Umrla: 23. 3. 2022

MILAN BERČAN
Član ZŠAM Grosuplje

Rojen: 28. 8. 1940
Umrl: 30. 3. 2022

STANISLAV POLH 
Član ZŠAM Postojna
Rojen: 18. 1. 1956 
Umrl: 12. 3. 2022

ADOLF VODUŠEK
Član ZŠAM Poljčane

Rojen 29. 5. 1935
Umrl  14. 3 .2022

MILAN ZLODEJ
Član ZŠAM Zreče

Rojen: 1951
Umrl: 2022

V slovo

dnica Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Novo mesto, Katari-
na Grmovšek.
Na skupščini so bili predstavljeni go-
spodarski in finančni rezultati pre-
teklega leta, na katere so vplivale 
znane omejitve. Z obžalovanjem ugo-
tavljamo, da nam ravno zaradi tega ni 

Usoda ukrajinskega naroda, ki se je znašel v primežu voj-
ne, se je dotaknila tudi naših občanov. Na pobudo obči-
ne in civilne zaščite je potekala akcija zbiranja humani-
tarne pomoči. Akcija je za zdaj potekala tri dni v tednu tri 
tedne. Akciji se je pridružilo tudi ZŠAM Poljčane. Torek je 
bil naš dan dežurstva od 9. do 12. ure. Odziv občanov je 
bil, morda pa smo le pričakovali več. Prepričani pa smo, 
da so pomagali tudi kako drugače. Lahko smo srečni, da 
živimo v svobodni domovini ...

ZŠAM Poljčane že vrsto let enkrat na 
leto za člane in članice, občane Poljčan 
in okolice organizira predavanje na 
temo varnost v prometu. Zaradi virusa 
covida-19, ki je kar dve leti krojil naša 
življenja, in ob upoštevanju ukrepov 
NIJZ predavanja ni bilo mogoče izvesti.
12. aprila letos smo v dogovoru z rav-
nateljico OŠ Kajetana Koviča Poljča-
ne, mag. Francko Mravlje organizirali 
predavanje, ki je potekalo v avli šole, 
saj so se do tega dne ukrepi že v veliki 
meri odpravili. Predavanje s skupnim 
naslovom »Varnost v cestnem pro-
metu« je izvedel Janez Strelec s Ptu-
ja. Predavatelj je obravnaval aktualne 
teme in ura, ki mu je bila namenjena, 
je kar prehitro minila. Organizator-
ji so bili zadovoljni, saj je bilo veliko 
obiskovalcev, ki so se po dolgem času 

POMOČ UKRAJINI

PREDAVANJE

Avtor: Mira Onič 

Avtor: Mira Onič 
znova lahko družili, kar je v uvodu 
še posebej poudarila ravnateljica, 
med drugimi pozdravnimi besedami 
pa tudi predsednica ZŠAM Poljčane. 
Med obiskovalci je bilo opaziti starše 
otrok, ki so najranljivejša populacija 
v prometu, kar je še posebej razvese-
ljivo. Upamo, da so vsi odšli domov 

zadovoljni, da so obnovili svoje zna-
nje ter izvedeli tudi kaj novega, česar 
dotlej niso vedeli. 
Zahvaljujemo se predavatelju in 
ravnateljici, ki je prisluhnila želji 
ZŠAM Poljčane in s sodelavci omo-
gočila predavanje v šoli, ki nikakor 
ne bo zadnje …

VOLILNI ZBOR ČLANOV ZŠAM RADEČE 2022
V soboto, 5. marca 2022, je potekal redni in volilni občni 
zbor ZŠAM Radeče. Poleg članov so se občnega zbora ude-
ležili še poslanec v DZRS Matjaž Han, predstavnik Policije in 
AMD Radeče Danijel Hiter in generalni sekretar Zveze dr. 
Fadil Mušinović. V volilnem vzdušju je goste in člane v Gos-
tišču Strnad pozdravil predsednik ZŠAM Radeče Franc Brane 
Zorec. Pri pregledu dela v preteklem letu je bilo ugotovlje-
no, da so bili prostovoljci aktivni v vseh preventivnih akci-
jah, predvsem na prvi šolski dan in v Šolski prometni službi. 
Na povabilo Kluba starodobnih vozil Magnet iz Trbovelj so 
bili prisotni kot reditelji na dirki na Katarino. Udeležili so se 
srečanja in proslave ob šoferskem prazniku na Rogli 2021. 
V akciji »Bodi viden in previden« so v več terminih na raz-
ličnih lokacijah pešcem delili zloženke in odsevne trakove. 
Ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč 
so pred spomenikom na Trgu prižgali sveče. Predsednikovo 
poročilo je bilo obsežno, saj so člani združenja zelo aktivni, 
za kar se jim je tudi zahvalil in povedal, da so nekateri člani 
s svojim delom prispevali tudi k proračunu združenja. Po po-
danih drugih poročilih so bila ta potrjena. Sodelovanje zdru-
ženja je z Občino, SPV, Policijo in osnovno šolo zelo dobro in 
kooperativno. Rezultati dela so vidni tudi pri prometni var-

uspelo proslaviti visokega jubileja, se-
demdesete obletnice društva.
Na volitvah za novo vodstvo je bil za 
predsednika ponovno izvoljen Franc 
Cimermančič, ostali člani v upravne or-
gane so z manjšo zamenjavo ostali isti.
Po dolgem času in velikem trudu ne-
katerih posameznikov se zopet pode-

ljuje plaketa »Zgledni voznik«. V ZŠAM 
Novo mesto smo jo namenili šestim 
članom, ki so se izkazali z dolgolet-
nim vzornim delovanjem v transpor-
tu in prometu. Podelitev sta opravila 
predsednica SVP Novo mesto Katarina 
Grmovšek in predsednik ZŠAM Novo 
mesto Franc Cimermančič.

Združenje šoferjev in avtomehani-
kov je izvedlo 71. letni občni zbor 
združenja v petek, 1. 4. 2022, kot 

OBČNI ZBOR ZDRUŽENJA ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV PTUJ
Avtor: Janez Strelec

vsa pretekla leta v gostišču Gastro. 
Po uvodnem nagovoru in pozdravu 
predsednika Janeza Strelca je bilo 

vodenje občnega zbora predano de-
lovnemu predsedstvu. Po potrditvi 
dnevnega reda so sledila poročila 

predsednika, finančno poročilo, poročilo nadzornega od-
bora, poročilo poveljnika uniformiranih članov in poroči-
lo verifikacijske komisije. Občni zbor je bil dobro obiskan, 
saj se ga je udeležilo 95 članov združenja in predstavni-
ki vseh združenj Štajerske regije. Prisotni pa so bili tudi 
predstavnik lokalne skupnosti, podžupan Marjan Kolarič, 
predsednik SPVCP MO Ptuj Franc Kozel, predstavnik Po-
licijske postaje Ptuj, vodja Redarske službe, predstavnik 
Šole vožnje Prednost in predstavnik PGD Podvinci. Gostje 
so v svojem nagovoru izpostavili zgledno sodelovanje z 
ZŠAM Ptuj, pomočnik komandirja Policijske postaje Ptuj 
pa je navzoče seznanil s prometno varnostjo v 

nosti. O aktivnostih ZŠAM Radeče so bile dobre besede tudi s 
strani gostov. Ker je bil to tudi volilni občni zbor, so člani pred-
sedovanje ponovno zaupali dosedanjemu predsedniku. Prav 
tako je ostal isti tajnik Franci Titovšek. Izvoljen je bil upravni 
odbor in ostale komisije, določene po Statutu združenja. 
Na občnem zboru so bila podeljena priznanja in stažne znač-
ke. Najvišjo stažno značko je prejel Franc Kumelj, in sicer za 
65 let članstva v ZŠAM Radeče, za kar mu čestitamo. Po sve-
čanem delu so si vsi skupaj zaželeli varno vožnjo in sledilo je 
prijetno druženje ter izmenjava izkušenj iz preteklih obdobij.
Franc Brane Zorec, predsednik
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PROMETNOPREVENTIVNE DELAVNICE ZA OBČANE VRHNIKE

ŠE NA MNOGA LETA

ZAKLJUČEK AKCIJE VAROVANJA V SNAKOVEM

Zgodi se, da nam je dano seči v 
roko in pogledati v oči stoletni-
ka, katerega življenje je bilo pol-
no preizkušenj, veselja, žalosti 
in življenjske modrosti. Res nam 
godi, da se pogovorimo o tem 
in onem, predvsem pa si želimo 
izvedeti, kaj je bistvo dolgega in 
srečnega, predvsem pa zdrave-
ga življenja. In odgovor je: »Živ-
ljenje je pot, na kateri ne sme 
biti pretiravanja, vse je zmerno 
... tudi pričakovanja naj bodo re-
alna ... in seveda hrane in pijače 
naj ne bo v obilju ... in ... poskrbeti je treba za dobre medsebojne odnose.« 
Nič čudnega. Bi rekli, da so si odgovori stoletnikov tako zelo podobni. Podobni so tudi rezultati 
70-letne, še vedno trajajoče angleške raziskave, v kateri se znanstveniki trudijo ugotoviti »re-
cept« za dolgo in srečno življenje. In res, tudi ta raziskava je pokazala, da so ključni dobri medse-
bojni odnosi.
Dobri odnosi in medsebojno prijateljstvo nas držijo pokonci že 100 let. Res je tudi, da sta za ohra-
njanje odnosov potrebni dobra volja in iskrenost – kar verjamem, da za nas ni ovira. Pozabimo 
na stare zamere in si začrtajmo naslednjih 100 let prijateljstva. Le na tak način bomo lahko delali 
složno in z nasmejanimi obrazi privabljali nove člane.
Promet je vsak dan bolj zgoščen. Vseh nevarnosti v prometu se ne da izničiti z infrastrukturo in 
avtomobilsko ter IT tehnologijo. Na koncu smo vedno ljudje in naš odnos do prometa, do šibkej-
ših v prometu in do vseh ostalih udeležencev v prometu. Tu je tudi naša priložnost, da se izkaže-
mo in pokažemo drugim, da nam je mar za varnost v prometu, da želimo sodelovati v projektih 
osveščanja javnosti za pomen varnosti v prometu.
Spoštovane članice in člani Zveze Združenj šoferjev in avtomehanikov!
Iskrene čestitke ob 100-letnici začetkov na skupno prehojeni poti. Čestitam vam tudi za ohranja-
nje dobrih medsebojnih odnosov in iskrenih prijateljstev. Hvala vam za vse opravljeno prosto-
voljno delo ter za pripravljenost za pomoč drugim. Želim vam srečno vožnjo in še mnoga, mnoga 
skupna leta.

Aktivni za varnost v prometu!

Aleš Kocjančič
Predsednik ZZŠAM Slovenije

Skozi vsa leta delovanja se v ZŠAM 
Vrhnika poleg izobraževanja otrok in 
mladine trudimo tudi na področju pou-
čevanja prometnopreventivnih vsebin 
odraslim občanom. Namen je seveda 
osveščati in predstaviti možne scenari-
je prometnih nesreč, ki lahko pripeljejo 
do nesrečnega dogodka.
V torek, 5. 4. 2022, smo na povabilo 
avtohiše AVTOTRADE v Sinji Gorici čla-
ni ZŠAM Vrhnika sodelovali na dnevu 
odprtih vrat. Dan je bil posvečen usta-
novitelju podjetja Avtotrade, žal že po-
kojnemu Jelku Bajcu.
V množici dogodkov ob dnevu odprtih 
vrat smo člani predstavili svojo dejav-
nost s poudarkom na eni izmed slo-
venskih razvad – »Alkohol v prometu«. 
Le ta je eden pogostejših dejavnikov 
povzročitve prometnih nesreč glede na 
statistiko odvzetih vozniških dovoljenj.
Z novo pridobitvijo, posebnimi alko 
očali različnih stopenj alkoholiziranosti, 
so lahko obiskovalci prireditve preizku-

V času med 21. februarjem in 4. aprilom 2022 nas je 9 prostovoljcev ZŠAM Tržič opravilo 438 ur varovanja in vodenja učen-
cev OŠ Križe in naključnih krajanov preko gradbišča rekonstrukcije državne ceste R2 410 med Križami in Seničnem v naselju 
Snakovo. Z izjemo enega prostovoljca smo se do lokacije varovanja vsi vozili in tako prevozili 1.286 km.
Ob zaključku akcije je pomembno poudariti, da v času izvajanja le te ni prišlo do nobenih poškodb in omembe vrednih 
konfliktov ter da so se tudi izvajalci del vedli spoštljivo in strpno, tako do prostovoljcev kot tudi oseb, ki smo jih varovali. 

sili učinke alkohola. Na poligonu hoje, 
odklepanju ključavnic in metanju žo-
gice v cilj je bilo nemalo zabave. Pre-
izkus z očali prepovedanih substanc, 
kot so droga in močni narkotiki (Tri-
goniki), pa so posameznikom dodob-
ra zavrteli glavo. Na dnevu odprtih 
vrat nismo pozabili na najmlajše, ki 
še kako srkajo znanje, in odrasli smo 
zgled najmlajšim. Ob igri s semafor-
jem so najmlajši z veliko zavzetostjo 
sestavljali semafor in vrteli prometni 
vrtiljak. Brez nagrade v naših igrah 
seveda ne gre. Vsi sodelujoči so pre-
jeli odsevni trak z namenom, da ga 
vestno nosijo predvsem ob slabi vi-
dljivosti in ponoči.
Pridružili smo se tudi prometni akci-
ji »Varnostni pas« in osveščali ljudi o 
pomembnosti privezovanja, ne glede 
na razdaljo prevoza. Poudarek je na 
osveščanju privezovanja potnikov na 
zadnjih sedežih in najmlajših v vozilih.
Prihajamo v obdobje, ko se bo v pro-
metu močno povečalo število kolesar-
jev in motoristov različnih kategorij. S 
tem namenom bomo povečali preven-
tivne akcije za vse udeležence v prome-
tu. Aktivna bo tudi policija, ne le repre-
sivno, tudi preventivno.
Naš moto, »S skupnimi močmi se pro-
metna preventiva gradi«, velja za vse 
vas bralce našega časopisa ter članice 
in člane ZŠAM Vrhnika.
Predsednik ZŠAM Vrhnika
Franjo Čretnik.


